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Aarhus, det er trods dets tusindaars Ælde en By fra i Gaar,
der er ingen Historie sket i den, dets Historie og dets Storhed
ligger ude i Fremtiden. Gaar man paa dets Gader, optages man
af Nuet og dets Liv, man drømmer om det, der kommer. Odense
er derimod en By med en gammel og berømmelig Historie, dér
peger saa meget tilbage, baade Huse og Institutioner, dér er saa
meget at forklare. Derfor skildrede vi i Aarhus væsentlig den
moderne By, her søger vi at knytte Nutid og Fortid sammen,
Aarhus har faa eller ingen Slægter, Odense er Slægternes By
fremfor nogen i Danmark. Det er i Aarhus første, højest an
den Generation man støder paa, naar man studerer dets Mænd ;
i Odense træffes helt tilbage til Middelalderen Slægter, som
Slægtled paa Slægtled holder sig oppe. Det giver Byens Liv et
egent, fornemt Patricierpræg. Aarhus er et ungt, self-made Sam
fund, Odense et gammelt, støttet paa Arv og Tradition. Begge
Byer har de Dyder og Lyder, der følger deraf. Der er i Aar
hus mere Kraft, mere Liv, større Foretagsomhed, i Odense
mere Form, større Finhed, mere Kultur. Disse vort Lands to
største Provinsbyer ere i det hele forskellige som Nat og Dag,
man forstaar kun den ene, naar man grundigt har studeret
den anden. Vi vil Gang efter Gang vende tilbage til Sammen
ligningen mellem dem. Klargøre dem ved at stille dem i Mod
sætningsforhold til hinanden.
i*
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Cap. I.
Historie.
1.

Navnet er oprindeligt Othensve, det er Odins Helligdom, og
Sagnet har da ogsaa haft travlt med at fortælle om Odin selv
som Byens Grundlægger; man har søgt hans Borg, hans Tem
pel, endog hans Grav i og om Odense. Digt altsammen. Der
har i den graa Oldtid der været en Helligdom for Odin, Byen
har deraf faaet sit Navn, men Helligdommen var næppe Byens
Oprindelse, den har næppe lejret sig uden om og er vokset op
om Helligdommen. Snarere er det gaaet saadan til, at der var
en By der i Forvejen, og denne By har med Tiden faaet sin
Helligdom.
Naar man kender de Love, hvorefter Bosættelse foregik
i disse fjærne Tider, er det let forklarligt, at Mennesker maatte
slaa sig ned paa de lave Højder norden Odenseaa, tæt ved
dens Udløb i Fjorden. Det var farefulde Tider, og intet be
skyttede bedre end Vand. Og her var Vand nok. Mod Syd flød
Aaen bred og dyb, mod Nord gik Næsbyhovedsø helt ind til
det nuværende Jærnbaneterræn, fra Vest gik norden om Højene
i en stor Bue den saakaldte Bosenbæk, Pjentedam mod Øst
var en anselig Sø. Længer ude, mod Sydvest, var Sanderum
Mose og Roersdam vidtstrakte Søer. Og dette Sted, der var saa
let at forsvare, laa godt gemt for Sørøvere. Det var vanskeligt
at finde ind over Fjordens grundede Vand. Men Vandet gav
ikke blot Dækning, det gav tillige Næring. Med den Tids smaa
Skibe var det for den, der kendte Farvandet, let at vinde ud
i rum Sø og drive Strandhugst og Handel. Den 9 Mil lange Aa
gav tillige let Adgang ind i Landet, den ydede en let befærdelig
Vandvej paa en Tid, hvor Transporten over Land var mer end
besværlig. Og da der kom større Samkvem mellem Landsdelene,
laa Odense paa Kongevejen. Her mødtes Vejene. Kom man fra
Nordjylland og skulde videre til Sjælland og Skaane, gik Vejen
over Odense, og skulde man fra Sjælland til Sønderjylland og
længer mod Syd, gik man over Nyborg, Odense til Assens.
Endelig var Jorden god og giftig. Tages alt dette i Betragtning,
forstaar man, at Odense er et af de allerførste Steder i Lan
det, hvor det er kommet til en Bydannelse.
Denne ældste Historie læser vi ud af Jordbundsforholdene,
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af Aacn og Søen, men ellers ved vi saa godt som intet om
Odense i den hedenske Tid. Naar Biskop Engelstoft*) af Odense
♦) Engelstoft: Odense Byes Historie. 2den Udgave. Odense 1880. Det er den
fuldstændigste Udsigt over Odenses Historie, der foreligger; men den er langt
fra tidssvarende. Den gamle Bisp har med ihærdig Flid samlet et stort
Materiale, men han kendte intet til den moderne, historiske Metode, kun
lidet ti) Kildekritik. Og han har langtfra benyttet all det Stof, der forelaa.
Hans Skildring er væsentlig baseret paa Byens Arkiver og Bispeembedets Ar
kiv, derimod synes han ikke at have benyttet Sliftamtmandens Arkiv, der
dog indeholder saare mange Bidrag til Byens Historie, og heller ikke de an
dre fynske Byers Arkiver. Alt dette Materiale er nu samlet i Provinsarkivet i
Odense, og der maatte paa Grundlag af det kunne skrives en saare interes
sant Byhistorie. Der er sikkert ikke nogen Provinsby, hvor der foreligger et
saa rigt Materiale. Hvad om en af Arkivets Embcdsmænd tog sig paa at ud
nytte det? Andre Skrifter til Odenses Historie ere Vedel Simonsen: Bidrag til
Odense Bys ældre Historie I—III. 1841—44. Mumme: Bidrag til Odense Bys
Histoiie. 1857. S. Id. Clausen: Odense og Omegn. 1863. J. Lauritsen: Odense
og nærmeste Omegn. 1874. Desuden en Bække specielle Skrifter og Afhand
linger om enkelte Institutioner, om St. Knuds Kirke en hel lille Litteratur. —
Skildringen af det nuværende Odense er bygget paa Undersøgelser og Inter
views, foretagne i dette Foraar, samt med Benyttelse af en Række trykte
Regnskaber, Driftsoversigter, Budgetter, Avisarlikler, Foreningslove o. s. v., af
hvilke de vigtigste ville blive anførte i det følgende.
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Navn hensætter »dets Oprindelse til Tiderne før Christi Fødsel«,
er det ganske vilkaarligt. Det eneste Aarstal, vi har, er 987, da
Kejser Otto III udstedte et Beskærmelsesbrev for et kristent
Bispedømme i Odense, som den tyske Mission da tilsigtede at
oprette. Dette viser, at Odense allerede da maa have været
Fyens anseeligste By, og Adam af Bromen omtaler da ogsaa
Odense som Civitas mag na Odansve, den store By Odansve paa
Fyen.

II.
Men sin egentlige Opkomst skylder Odense den katolske Kirke
og St. Knud. Der var en gammel Forbindelse mellem Odense
og England, danske Vikinger er dragne derover, engelske Mis
sionærer er komne hertil. Da Knud den store 1019 vendte hjem
fra England, satte han en Englænder til første Biskop i Odense,
og engelske Benediktinermunke slog sig ned i Byen, østerude
omkring Frue Kirke, vistnok Byens ældste Kirke. Som Kirken
nu staar der, er det en Korskirke, væsentlig i Spidsbuestil; Ko
ret stammer dog fra det 13de Aarh., opført i romansk Stil med
Rundbuevinduer. Før den stod paa samme Sted en Kirke op
ført af Granit; og i den nuværende Kirkes Mure ses endnu mange
Granitkvadre, som man har taget over fra den ældre Bygning.
Byens anden Sognekirke var St. Albans Trækirke, liggende
nordøst for den nuværende St. Knuds Kirke, omtrent ved For
bindelsesgaden mellem Albanitorv og Flakhaven. Den var ind
viet til Vor Frue og St Alban. Denne skal have været en kri
sten Borger i Byen Verulam, der under en Kristenforfølgclse
Aar 287 reddede en Gejstlig, som var hans Gæst, i det han
skiftede Klæder med ham, led Pinsler og omsider blev hals
hugget for hans Skyld. England regnede ham for sin første
Martyr, hans Fødeby kaldte sig efter ham. Knud den hellige
førte hans Relikvier til Odense og anbragte dem foreløbig i
Trækirken, for senere at bygge dem et anseeligere Hus. Men
inden det blev færdigt, fandt Kongen sin Død i den gamle Træ
kirke, hin 10. Juli 1086.
Knud havde udbudt Leding til et Englandstogt, i Limfjorden
samledes Skibe. Men da Kongen tøvede med at komme, blev
Krigsfolket utaalmodigt, og Flaaden skiltes. Knud lagde da
haarde Bøder paa Bønderne, men tilbød dem samtidig at slippe
derfor, dersom de vilde give Kirken Tiende af alt Erhverv efter
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egen edelig Opgivelse. Men det holdt Bønderne for et Rov, de
rejste sig mod Kongen, der vilde deres gamle Frihed til Livs,
og Knud maatte flygte ned gennem Jylland og over til Fyen. I
Odense indhentede Oprørerne ham, og han tyede fra Kongsgaarden hen til den »ikke langt fra liggende« Albani Kirke. Kon
gen selv rørte ikke Haand til sit Forsvar, han knælede for Al
teret, læste, skriftede, lod sig berette, medens hans Mænd kæm
pede mandeligt mod Bønderne og anrettede stort Blodbad mel
lem dem. Et Spyd, kastet ind gennem Vinduet, ramte Kongen
dødeligt. Blodet randt hen over Kirkens Gulv, »jeg tænker«,
siger Saxo, »at det uskyldige Blod og Fadermordernes, som
flød sammen, randt i delte Strømme, uden al Sammenblanding,
paa den ene Side det hellige, paa den anden det forbryderske.«
Sammen med Knud maatte hans Broder Benedikt og 17 af hans
Stridsmænd lade Livet.
Kirken og Kongsgaarden blev plyndrede, men af det, der be
gyndte som Drab og Ran og Ødelæggelse, oprinder en ny Tid
for Byen. Folket angrede, Mindet om Knud steg i Sjælene, en
hellig Mand og en Martyr var han. 9 Aar efter hans Død blev
hans Lig, der var begravet i den gamle Trækirke, taget op,
underkastet Ildprøven og overført til den ny Albani Stenkirke,
der laa sønden for den gamle, som Knud selv havde grund
lagt, og som i Mellemtiden var bleven fuldført. Og endelig den
19. April 1101 blev han kanoniseret, og hans Lig i Overværelse
af Konge, talrige Gejstlige og utalligt Folk nedlagt i et Helgen
skrin, der anbragtes over Højaltret. »Jeg saa selv med mine
syndige Øjne,« siger Ælnoth, »den hellige Martyrs dyrebare
Levninger blive lagte i Kisten, hvide som Sne og indviklede i
skønt Silkeklæde«. Kirken blev nu foruden at være viet til Jom
fru Marie og St. Alban tillige viet til St. Knud. Han blev Dan
marks fornemste Helgen, dets Kongehelgen, til Odense valfar
tede man, endog fra fremmede Lande, særlig paa Helgenens
Festdag. Det gav Byen god Indtægt, og derfra stammer det
store St. Knuds Marked i Juli Maaned.
Om denne nye St. Albani Stenkirke stod paa det Sted, hvor
St. Knuds Kirke nu ligger, eller den laa henne i Krogen ved
Læseforeningens Gaard, og St. Knuds Kirke først opstod i det
13de Aarhundrede som Klosterkirke til St. Knuds Kloster, der
om strides de lærde, og Sagen er i og for sig ret ligegyldig. I
alle Tilfælde er den nuværende St. Knuds Kirke en ren Mur
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stens Kirke, end ikke i Fundamentet findes der Kvadersten.
Opførelsen af St. Knuds Kirke stod paa i over et halvt Aarhundrede, afbrødes ofte, og ret Fart kom der først i Byggeriet, da
Dominikanermunken Gisico i 1286 blev Biskop. En mærkelig
Indskrift i støbte Mursten rundt om Sideskibets Mure fortæller,
at Gisico opførte denne Bygning 1E01, og at den skal opretholdes
ved fromme Gaver. Selv om Gisico ikke levede længe nok til
at se sin Bygning fuldført, er hans Navn dog med Rette knyttet
til denne stilrene Kirke i Spidsbuestil. Aarhus Domkirke er
større, den er bygget gennem længere Tider, mange Slægtled
har sat deres Opfindsomhed ind paa dette Værk, den har mange
flere interessante Enkeltheder, men den savner saa til Gengæld
Odense Kirkens fornemme Simpelhed og rene, gennemførte
Stil.
Foruden at sørge for sin Broders aandelige Ophøjelse stiftede
Erik Ejegod tillige i Odense et Kloster, og indkaldte hertil fra
England 12 Benediktinermunke. Det er det berømte St. Knuds
Kloster, hvis Murrester endnu sees i en Gaard paa Klingenberg
ved Siden af Kirken, og hvor de nu bl. a. maa give Rum for
et Bødkerværksted. Dette Kloster blev af Kongen og private
saa rigt begavet, at det i det 16de Aarhundrede ejede 16 Gaarde
samt to Møller i og ved Odense, over 100 Gaarde rundt paa
Fyen, paa Lolland, i Nørre- og Sønderjylland, foruden Enge,
Skove, Fiskedamme og anden Herlighed.
Det blev et af de største og mægtigste
Klostre i Riget. Efter lange og bitre Stri
digheder med Byens ældre Gejstlighed
kom St. Knudsbrødrene til at danne Bi
skoppens Kapitel, deres Kirke blev Stiftets
Domkirke, de valg
te Biskoppen. Saa
anset var dette Klo
ster, at Kong Erik
Lam 1147 gav sig
ind som Munk i
det og lod sig be
grave i Kirken in
denfor den Dør, ad
hvilken Munkene
Folkmann fot.
gik ind, af kristen
Vor Frue Kirke.
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Ydmyghed, for at Munkene daglig kunde træde paa hans
Grav. To Prinser fulgte senere hans Eksempel.
Se, dette store og rige Kloster var Kul
tur i et ukultiveret Land, det var den
højeste Dannelse, man da kendte. Dette
Kloster, denne skønne Kirke stod mellem
Borgernes ringe Boer som en Skønhedsaabenharing, dragende Øjet opad. Disse
Munke bevarede det, der var tilbage af
Oldtidens Arv, de dyrkede boglige Kun
ster, de stiftede en Skole. De lærte Kær
lighed og Ydmyghed, Omsorg

St. Knuds Kirke, til venstre Frederik d. VH’s Statue.

Folkmunn fot.

Klosterporten uddeltes Almisser og Fødevarer, Klosteret gav
tillige Boliger i de Gaarde og Boder, det havde faaet til Gi
vende.
Og Kloster bygges paa Kloster. Tæt syd for Aaen, paa den
saakaldte Nonnebakke, stiftedes i Midten af det 12te Aarh. et
Nonnekloster, der dog snart efter flyttedes til Dalum. I det
13de Aarh. kom Tiggermunkene til Byen, medførende nyt kir-
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keligt Liv og ny Kultur. Sortebrødrene fik deres Kloster og
Kirke paa Nordsiden af det nuværende Sortebrødretorv. Den
fynske Adel synes at have interesseret sig meget for dette Klo
ster, den gav det rige Gaver og holdt sit Landemode her. Af
dette Kloster er der nu intet tilbage. Derimod er store Dele af
det Graabrødrekloster som blev stiftet 1279, væsentlig paa For
anledning af Erik Glipping, gaaet over i det nuværende Ho
spital. Kong Erik lod sig indrette en Familjebcgravelse i dette
Kloster, hans to Døtre fandt den sidste Hvile her, medens hans
Drab nær Viborg forhindrede hans Bestemmelse om selv at
stedes til Jorden i Odense, uagtet han havde ladet den tinglæse.
Og som Klosteret begyndte med Kongegunst endte det ogsaa dermed. Kong Hans’ Dronning, Christine, yndede særlig
dette Kloster, hun skænkede dets Kirke i 1515 den berømte
Altertavle af Claus Berg, hun lod sig med sin Mand og sin Søn
Frands begrave i den, og senere sov Christiern II her hos sine
Fædre Dødens Søvn.
I Aaret 1280 fik Johanitterbrødrene af Magistraten Lov til at
lade deres Kvæg græsse i Aaløkken saa smaat begyndte de; men
snart rejste der sig et Kloster, der var det mest ansete i Lan
det næst Johanitter-Klosteret i Antvorskov, og den nuværende
St. Hans Kirke, i hvis Mure Johanitternes Kors med de gafleldelte Ender endnu findes indmuret, byggedes. Som andet Steds
blev Johanitterklostret Adelens Skødebarn, mange Biddcre og
Væbnere indgav sig i det, blandt dets Priorer fandtes adskillige
Adelige.
Foruden de alt nævnte større kirkelige Stiftelser fandtes der
i Middelalderens Odense adskillige milde Stiftelser og Hospi
taler, saasom en St. Jørgens Gaard øster ude for de Spedalske,
samt flere Kapeller. Kirkens, og hvad Kirkens var, prægede
alt i denne By. Der var seks store Kirker, Vor Frue, Albani,
St. Knud, St. Hans, Graabrødrekirke og Sortebrødrckirke. Der
var fire store Klostre, St. Knuds, Graabrødrenes, Sortebrødrenes
og Johanitternes, der var 5—G Hospitaler og andre Kapeller,
samt Fattigboder. Der var vel mindst en 80 Præster, et Par
Hundrede Munke foruden Lægbrødre og Søstre i Klostrene og
Hospitalerne. Dertil alle de Fattige, der tildels levede af Kirkens
Gaver, og alt dette i en By, der næppe talte 3000 Sjæle. Kirken
kom efterliaanden, gennem Gaver, Køb og Pantsætning til at
eje snart det halve af Odense By.
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Byen, stod Biskoppen, hvis Embede i Tidernes Løb voksede
op til et fyrsteligt Rigslen, der omfattede Gaarde og Godser
over hele Stiftet. Han havde sin Gaard østen St. Knuds og Albani Kirker, der hvor nu Frøkenklostret ligger. Den bekendte
Bisp, Jens Andersen Bældenakke, byggede sig her i Aarene
1504—8 en befæstet Bispegaard, saa at Folkehoben i 1534 be
høvede Baade for at komme over og stikke Ild i Porten. Kæl
deren og nederste Etage i Frøkenklostret stammer fra Jens
Andersens Bygninger.
Denne store Rigdom anvendte Bispen og hans undergivne
længe i høje Formaals Tjeneste. I St. Knuds Kloster skreves
den første Bog i Danmark, om end af en Englænder, Ælnoth,
og paa Latin, Hellig Knuds Historie. Og i 1482 blev den første
Bog i Riget trykt i Odense af en omrejsende Bogtrykker, en
latinsk Historie om Krigen paa Rhodus. Tæt ved St. Knuds
Kirke, hvor Pogestrædc endnu minder derom, laa St. Knuds
latinske Skole. Ved Frue Kirke oprettedes der 1308 en Skole,
der havde Sæde i den Bygning paa Kirkegaarden, der nu be
nyttes som Ligkapel. Ogsaa ved St. Hans Kloster var der en
Skole. Paa selve det borgerlige Liv og dets Gerning øvede
Kirken sin Indflydelse. Den bragte Bud fra en højere, uden
landsk Kultur, den lærte Agerbrug og Havedyrkning, ved dens
Bygninger blev Haandværkerne øvede i finere og ædlere Ar
bejde. Den anlagde Møller og Teglværker.
Ogsaa gennem Gilderne med deres Blanding af verdslige og
religiøse Formaal greb den ind i Befolkningens Liv. Det for
nemste af alle Gilder, St. Knuds Gilde, hører hjemme i Odense.
Det blev stiftet allerede før hans Kanonisation, stadfæstet
af Kongen 1101 og bredte sig over hele Landet. Enhver, der
vilde være Medlem af Købmandsgildet, maatte først være Med
lem af St. Knuds Gildet. Andre Gilder vare St. Laurentii Gilde,
Hellig Trefoldigheds Gilde eller Købmændenes Gilde, Smede
gildet, Skomagergildet, St. Anna Gilde m. fl. 1435 stiftedes Elende
Lav eller Vor Frue Gilde, der trods Navnet var et Gilde for de
allerfornemste og rigeste Folk, som Biskopper, Prælater og
Adelsmænd, og hvoraf Kong Hans og hans Familje vare Med
lemmer.
Udover Kirken ved vi ikke saa grumme meget om Odense
før hen mod Middelalderens Slutning. I det Ilte og 12te Aarh.
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led Byen gentagende under fjendtlige Overfald. Venderne sved
den af. Men den maa hurtigt have rejst sig af sin Aske, thi c.
1160 holdt Valdemar den store Danehof her, og i 1189 var Knud
VI med alle Biskopper og Rigets fornemste Mænd forsamlede
i denne By med de pavelige Legater for at bevirke et Korstog
fra Danmark, men kun et Togt af 15 Høvdinge blev Frugten
af Mødet. 1247 brændte Abels Tropper den af, og 1357 erobrede
og brandskattede de holstenske Grever i Forening med de op
rørske Jyder Byen. 1375, efter Valdemar Atterdags Død, sam
ledes i Odense en Herredag for at drøfte Kongevalget, og i
1387 blev Dronning Margrete hyldet i St. Knuds Kirke og paa
Fyens Landsting.
I de første 250 Aar af Byens historiske Tid nævnes der ikke
et eneste Borgernavn, alt borgerligt Liv blev borte i den høje
Kirkes Skygge. Men, særlig under Paavirkningen fra Hansestæderne, begyndte det borgerlige at pippe
frem. C. 1330 fik Byen sine Privilegier, den
borgerlige Styrelse organiseredes, Odense
tik sin Borgmester maaske før nogen an
den By i Landet. Den første Borgmester,
der nævnes ved Navn, er Albert Grote, der
døde 1352. Navnet
synes tysk, og der
har tidlig i Odense
været en stærk Ind
vandring af Tyske
re, særlig fra Lybæk.
Disse fremmede, der
kom fra Byer, hvor
det borgerlige Liv og
den borgerlige Sclvstændighed allerede
var højt udviklet, har
sikkert bidraget til at
styrke og hævde Bor
gerskabet. Og under
Erik af Pommern fik
det verdslige Element
en ny Støtte. Han vilde
l'oiKiiiann tot.
gærne have sin FætGraabrødre Hospital.
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ter, Hertug Bugislaus, paa den danske Trone; derfor »ansaa han det for godt, at Adelen (særlig den indkaldte tyske)
skulde indflytte og bo udi Købstæderne, særdeles i Odense,
for at holde Hertug Bugislaus det andet Folk til Lydighed.«
Den danske Adel fulgte det tyske Eksempel, og vi faar, særlig
i St. Hans Sogn, en stor Mængde adelige Gaarde, saaledes
Gaarde tilhørende Familierne Bjørnsen, Limbek, Frille, Rønnov, Daa, Gyldenstjerne, Bille, Skinckel. Endnu staar paa
Nørregade den Gaard, som Eiler Rønnov byggede 1547, det
ældste daterede Bindingsværkshus i Landet.
Grændsen mellem Adelig og Borger var den Gang ikke saa
skarp som senere, man finder Adelsmænd blandt Byens Borg
mestre, man ser rige Borgere gifte sig med adelige Damer, og
Byens gamle Familjer faar selv Adelsrang. Med den voksende
Velstand i det 15de Aarhundrede vokser et Byaristokrati frem,
Familier, der i Kraft af deres Forbindelser og Formue bemægtiger sig Byens Styrelse. Haandværkerne udelukkes fra at blive
Borgmestre og Raadmænd, med mindre de vil opgive deres
Haandværk. Dette Byaristokrati var i de Tider en Styrke for
Byen, det formaaede i Kraft af sin Rigdom og sit Sammenhold
ganske anderledes at hævde de borgerlige Interesser baade
overfor Kronen og Kirken end en hel Mængde Smaafolk, der
endnu savnede den Evne at manøvrere sammen, der gør de
mange smaa stærke. For disse store Borgerslægter laa det nær
at ønske Optagelse i Adelstanden med den deraf flydende Ære
og dens Fordele ved Adelsbrev af kongelig Naade. Borgmester
Hans Mule blev allerede adlet 1440. 1493 nobiliteredes Borg
mester Peder Bonde, senere kom Jørgen Knudsen Sccblad og
Michel Pedersen Akelej til. Familjen Bang hjembragte sit Adel
skab fra Tyskland. Disse Slægter, Mulerne, Akelejerne, Seebladerne, Bangerne fik Ret til at føre adeligt Vaaben og erhverve
Jordegods. Peder Marsvin, fra hvem den berømte adelige Slægt
nedstammer, var Odenseborger og købte Hollufgaard. Akelei
ejede Skerninge, Norskov og mulig Hesselholt, Kotti Dalby og
Eskelund.
Og endelig lige mod Middelalderens Slutning fik det ikkekirkelige Element den sidste Tilvækst, idet der en Tid blev
holdt Hof i Byen. Kong Hans holdt særlig af Næsbyhoved
Slot, saa at det blev kaldet Hansborg efter ham, og Dronning
Christine boede 20 Aar paa Slottet eller i Odense. Selv om den
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fromme Dronnings Navn væsentlig er knyttet til Kirken og
milde Stiftelser, maatte en Hofholdning dog altid virke frem
mende paa en By. I hendes Regnskabsbøger nævnes Guldsmede,
Signetstikkere og Metalkunstnere, der fandtes i hendes Tid to
Læger i Byen. Hun kaldte til Odense den berømte Billedskærer
Claus Berg, fra hvis Værksted paa Overgaden Altertavlen og
andre Kunstværker udgik. Dronningens sidste Gave til Byen
var et Nonnekloster, som hun oprettede i sin Gaard i Byen,
den saakaldte Dronningegaard, den nuværende Bispegaard nede
ved Aaen i Klaragade. Dette Claræ Kloster, som først ret kom
til Udførelse efter Dronningens Død, var det sidste Kloster, der
blev stiftet i Danmark. Og Nonnerne var næppe indkomne deri,
før Reformationen bragte nye Tider, der ikke vare dem gun
stige.

III.
Religionsspørgsmaalet blev drøftet paa flere Herredage i
Odense, særlig paa Herredagen 1527, der begrundede Religions
friheden. Byens Borgere tog ikke megen Del i det nye Liv, de
vare med for mange Baand knyttede til det gamle. Ja, Jørgen
Sadolin, som Bispen Knud Gyldenstjerne havde indkaldt for at
prædike den nye Lære, maatte endog beskyttes mod Vold af
den verdslige Øvrighed. Da Jørgen Sadolin senere blev den
første evangeliske Bisp, anmærkede den katolske Prior i St.
Knuds Kloster, at »han prædikede Knud Gyldenstjerne ud af
Fyens Stift og sig selv ind i det.«
Febr. 1529 gik en svær Ildebrand henover Byen, og endnu
haardere Dage kom under Grevens Fejde. Den første Oprørs
skare i Fyen under Skrædderen Henrik Skræps Ledelse drog
straks mod Odense, beskød Bispegaarden fra Albanitaarn og
begik mange blodige Eksesser i Byen og om paa Fyens Herregaarde og Klostre. Odense blev i Løbet af ét Aar 3 Gange
plyndret, to Gange af Kongens og en Gang af Grevens Tropper.
Allerede første Gang Holstenerne og Jyderne vare i Byen, »rø
vede de ynkelig Byen og ihjælslog mange af Borgerne,« og værre
endnu gik det utvivlsomt, da de efter Slaget paa Øksnebjærg
atter tog Byen i Besiddelse. Efter Plyndringerne fulgte haarde
Brandskatter og tunge Udskrivninger af Sølvskat. Grev Christoffer
paalagde St. Knuds Kloster at indsende foruden en betydelig
Pengesum alt Guld, Sølv og andre Klenodier af hvad Navn
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nævnes kan, som fandtes i Domkirken paa 4 Sølvkalke nær.
Og Kong Christian forlangte af samme Kloster 4000 Lod Sølv,
hvorfor det allerede stærkt blottede Kloster maatte sælge bort
af sit Jordegods.
Da Kong Christian og Reformationen havde sejret, delte man
i Odense som andet Steds Arven. Noget blev tilbage til Fyldest
gørelse af de Formaal, hvortil det oprindelig var givet. Graabrødrekloster blev et almindeligt Hospital for Fyens Land, og
til det blev lagt Sortebrødrekloster, hvis Kirke blev nedbrudt,
Helliggejsthus, St. Jørgens Hospital, flere smaa Stiftelser samt
hele Faaborg Kloster. Claræ Kloster blev Bolig for den nye
Bisp, for en Sognepræst, en Kapellan, Rektoren og Læsemeste
ren, af hvilke efterhaanden kun Bispen blev tilbage. Albani
Kirke blev nedlagt, Kirkegaarden skænket Byen til et Torv.
Fik Byen noget, tog Kronen uendeligt meget mere, saaledes det
store St. Knuds Kloster, der efter Priorens, Christen Poulsens
Afgang i 1573 blev et Embedslehn for Kongens Kansler i For
ening med Dalum Kloster. St. Hans Kloster, der i mangt lig
nede en Herregaard, blev efter Næsbyhoveds Fald Sæde for
Kongens Lehnsmand, Kongen fik ogsaa den katolske Bisps
Gaarde m. m. Adelen tilegnede sig sin Part af det Gods, deres
Fædre havde givet, og ogsaa Borgerne, særlig de adlede, gjorde
deres Krav gældende, saaledes Mulerne og Akeleierne og Kottierne.
Og dette Odense, der er afbrændt, plyndret, brandskattet,
der har mistet sin Kirke og sin St. Knud, faar i den sidste
Halvdel af det 16de og den første Halvdel af det 17de Aarhundrede sin mest glimrende Periode. Det, der bærer Byen gennem
Ulykkerne, er først de gamle Slægter, der gaar berigede ud af
Reformationen, der vinder ny Rigdom ved Handelen, og sup
pleres ved nye Slægter, der kommer op i det rørige Handels
liv. Dernæst Adelen, der har faaet endnu flere Gaarde i Byen,
og mere og mere søger ind til Odense. Og endelig Kronen, der
ogsaa gennem sine nye Besiddelser er nærmere knyttet til Byen,
og paa mange Maader begunstiger denne centralt beliggende By.
Det Udvalg af Gejstlige, der skulde udarbejde den ny Kirkelov,
indkaldtes til Odense, og her holdtes den store Herredag 1539,
hvor Kirkeloven endelig vedtoges.
Det rige Handelsliv, der udfoldes i Odense, er saa meget mere
beundringsværdigt, som Naturen lagde store Vanskeligheder i
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Vejen for det Grundene i Aaen og Fjorden vare i Tidens Løb
voksede op, og samtidig vare Skibene bievne større. Der var
ikke længer Skibsfart op til Byen selv. Ud af Pjenteport gik
den saakaldte Skibsvej, der førte op til Ellemoseeng i Nærhe
den af Biskorup. Her laa der ved Aaen en Havn, men den var
kun tilgængelig for smaa Skuder med Sild, Tømmer og deslige.
Odenses Handel maatte derfor søge længer bort, især efter at
en stor Vandflod i 1572 havde tilsat Aaen med Sand og forfyldt
Dybet. Lejlighedsvis benyttede man Bogense, men nærmere og

St. Hans Kirke.

naturligere var den lange Kærtemindefjord. Man benyttede her
baade Munkebo længer inde i Fjorden og Kærteminde ved dens
Udløb. Særlig Kærteminde blev Odenses Havneby, helt be
hersket af de store Odensekøbmænd. Den havde kun 4 Køb
mænd, men mange Sømænd, der stod i Odensianernes Sold.
I Midten af det 17de Aarhundrede skildres Kærteminde som
en Havn, »hvorfra en utrolig Summa af Korn og Landets
forskellige Varer til fremmede Steder udføres, saa vel af
Byens egne Borgere som og Odense Borgere, som der deres
Kornspiker (Magasiner) og Ladested vedligeholde.«
Disse store Odense Købmænd drev naturligvis Handel med
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alle de Artikler, som Datidens Samfund forbrugte; men deres
vigtigste Handel var vel nok Studehandelen, særlig paa Holland.
Oluf Bager sendte hele Ladninger Stude til Holland, Hans Mule
købte paa en Gang 905 Øksne, og ved Skiftet over Borgmester
Otto Knudsen Seeblad udgjorde en Post 566 Øksne. En anden
stor Artikel var Odense 01, der allerede fra Middelalderen havde
et berømt Navn. Selv med saa ædle og fine Ting som Guld
smedevarer og Juveler handlede man, Kongen gjorde Bestillin
ger der, og Handelen dermed strakte sig langt ud over Landets
Grændser. Særlig bekendte i saa Henseende ere David Fiuren
og hans Kone, Biskop Niels Jespersens Enke, der ejede tvende
Gaarde ved Siden af Raadhuset. Handelen gik i saa stort Maal,
og en eneste Regning, som hun udsendte, beløb sig til 14,409
Rdl.
Handelen bragte stor Velstand til Byen, Borgmester Hans
Mule ansaas selv i Oluf Bagers Tid for Byens rigeste Mand.
Men det Navn, der overstraaler alt i Odense Bys glimrende
Handelsperiode, er dog Oluf Nielsen Bager, maaske det største
Handelsnavn i Danmark, indtil København i Slutningen af forrige
Aarhundrede fik sine Handelsfyrster. Han var født 1522, var
Raadmand, men blev aldrig Borgmester, og lod sig heller ikke
adle, uagtet han stammede fra Adel paa Mødrenes Side, og hans
Kone var af adelig Familje. Hans Navn er særlig gaact over
til Efterverdenen som Bygherre. Hvad han tjente ved sin
Handel, satte han i Bygninger, Jorder og Haver. Sagnet har
bemægtiget sig ham, ladet ham eje næsten den halve By og
bygge omtrent alt, hvad der findes af borgerlige Huse i
Odense fra gammel Tid. Men sikkert er det, at han byg
gede meget. Han var en Borger som hine Adelsmænd, der
netop paa den Tid byggede deres pragtfulde Herregaarde Lan
det over, han havde al Renaissancemenneskets Byggelyst og
Skaberglæde. Han byggede »Jordan« og rimeligvis Løveapote
kets Gaard. Han udvidede og ombyggede sin mødrene Gaard
paa Nørregade, som den staar endnu med sin sjældne Dør
prydelse. Mange andre Bygninger har hans Mærke det opadvendtc Anker; men dem alle overgik i Følge Traditionen en
Gaard paa Overgade. Dens Sal var 150 Kvadratalen stor, 7 Alen
høj med højt Egepanel og bibelske Billeder paa Væggene. Lof
tet var tavlet med Snitværk, fra hvis Fordybninger der hang
forgyldte Granatæbler ned. Fra Gaden førte en mægtig Sten-
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Landet ejede han Gaarde og Marker til sine Stude, og paa Vik
kelsø havde han sit Stutteri.
Kong Frederik II. nærede stor Tillid til hans Handelstalent
og lod ham paa sine Vegne foretage mange Handeler, han drog
nu og da i Kongens Ærinde til Udlandet. Kongen gav ham endog
Ret til at slaa Skillemønt, og Odense blev saaledes den sidste
Provinsby, hvor der blev slaaet Mønt. Frederik II. boede en
Gang hos ham, medens der blev bygget paa St. Hans Kloster,
hvor Kongen ellers tog ind, og Sagnet fortæller da, at Oluf
Bager lod fyre i Kaminen med Kanel. Da Kongen gjorde Be
mærkninger herom, svarede den rige Købmand, at han kunde
bruge endnu kosteligere Brændsel, hvorpaa han tog kongelige
Obligationer og kastede dem paa Ilden. Da skal Kongen have
raabt: »Ole, Ole, se dig for, hvad Enden vil blive«. Og Sagnet,
der altid trøster de fattige med Rigdoms Forgængelighed, mel
der da ogsaa, at det tog en krank Ende med Oluf Bagers Her
lighed, at han blev en Provinsbyens Kong Lear. Han skal have
givet sine Børn alt, og kun høstet Utak, være død som Ind
sidder hos en af sine egne Døtre i en Hytte, medens hans Børn
sad paa store Gaarde. Ja, Sagnet fortæller endog, at han, for
at linde Pleje, maatte indbilde sine Børn, at han endnu ejede
en rig Skat i en stor, tung Kiste, men da han i 1602 var død
i sit firsindstyvende Aar, viste det sig, at Kisten kun indeholdt
Flintesten. Sagnet har sikkert overdrevet. Men det synes dog
af gamle Dokumenter at fremgaa, at Oluf Bager i Aaret 1600
har boet i et lille Hus paa Nørregade, medens hans Datter
Anna sad Enke paa hans store mødrene Gaard.
Aar 1576 lod Oluf Bager i Graabrødrekirke opsætte en Votivtavle, hvorpaa han selv og hans Hustru vare afbildede med
alle deres levende og afdøde Børn, 7 Sønner og 6 Døtre.
Men selv om det maaske er gaaet tilbage med Oluf Bager,
bevarede dog de fleste Slægter i denne »Odense Adel«, som de
gamle Adelsslægter gærne kaldes, længe deres Rigdom, indtil
gentagen Arvegang og Tidernes Ugunst tærede paa den. Særlig
af Familien Mule er der en talrig Flok i det 16de og 17de Aarhundrede. Sit Højdepunkt naaede Familjen med Borgmester
Hans Mule til Nislevgaard. Den Familje, der efter Mulerne ind
tog den største Stilling i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede
var Seebladerne, der havde giftet sig iblandt Oluf Bagers Børn.
2*
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Og til de gamle Adelsslægter kom nye, fremmede Familjer,
særlig fra Tyskland og Holland, ofte af Adel.
I disse gamle, rige Borgerhjem levedes Livet saa rigt, som
det den Gang blev levet. Til daglig levede man vel ret tarveligt
i smaa Værelser i nederste Etage, men ovenpaa stod Salen
rede til alle festlige Lejligheder. Da lyste Bordet af hvide Duge
og straalede med gyldne Kar, Sølv, Tin og Messing, derimod
saa man intet til Glas eller Porcellæn. Og Gæsternes Dragter
svarede til Bordets Opdækning. Borgmester Otto Knudsen, der
døde 1631, efterlod sig en Garderobe, der bestod af en græs
grøn Klædning i prikket Silke, en Fløjels Klædning, tre Klæ
desklædninger, en prikket Atlaskes Klædning, tre Barattes Klæd
ninger, to Carmosin Trøjer, fem Bejsekapper, hvoraf en græs
grøn, en foret med Fløjel, en med Barret, en med Tesevel, for
uden Maarskind til endnu en Kappe samt en Del flere Klæd
ningsstykker, i alt 53. Hans Hustru bar en Diamantring til en
Værdi af 130 Dalere, og havde i sin Varetægt Sølvtøj af 1700
Lods Vægt, deraf 540 Lod forgyldt, 95 Tinfade, 103 Tintaller
kener, 52 Par Lagener, 60 Duge, 30 Bænkehynder eller Sæder,
mest af flamsk Klæde, samt en Mængde Taftes Gardiner, Om
hæng og Bordtæpper. Der var Form og Fornemhed, Alvor og
Tugt, Flid og Orden over disse rige Borgeres Liv. Og et sær
egent Præg fik det ved, at der i Odense voksede frem et Aan
dens Aristokrati, Videnskabsdyrkere, Professorer ved Gymnasiet, Bisper og
Præster, der
ved Giftermaal
blandede sig
indiden Odense
Adel.
Selv om Gejst
ligheden ind
skrænkedes
stærkt ved Re
formationen,
blev der dog
tilbage en Bi
skop, seks Præ
ster ved de tre
Folkmann fot.
Sognekirker,
Det adelige Frøkenklosler.

— 21 —

foruden at det paalaa en Del af Skolens og Gymnasiets Læ
rere at prædike til visse Tider, alt dette for kirkeligt at be
tjene en Befolkning paa c. 4000 Mennesker. Disse Gejstlige
sammen med Skolens Lærde og enkelte Læger, der efterhaanden nedsætter sig i Byen, danner Grundlaget for et Aandsari
stokrati, saadan som det kunde være i de Dage. Men særlig en
Ting giver det odensianske Aandsliv et fornemmere Præg end
ellers i Provinsen, Gymnasiets Oprettelse. Christian IV udstedte
1618 en Forordning om Oprettelse af Gymnasier, hvor Skole
undervisningen kunde føres videre i Teologi, Matematik, Logik,
Astronomi, Botanik og Anatomi. Men kun et Steds i Landet,
nemlig i Odense, lykkedes det ved rige Gaver fra Byens Bor
gere og Landets Adel at skabe et levedygtigt Gymnasium, der
vedblev at bestaa lige til Skolevæsenets Reform i 1802. Der
kom til dette Gymnasium adskillige Mænd med større Evner
og større Viden, end gængs ellers var, og de repræsenterede
en Dannelse, der laa udenfor den da alt beherskende Teologi.
Gymnasiet var til Huse i den Bygning sydvest for St. Knuds
Kirke, hvor Stiftsbiblioteket nu opbevares.
Men foruden Patricieradelen og den aandelige Adel drog ogsaa Herregaardenes Adel i stedse større Mængder til Odense.
Hvert Aar den tyvende Dag Jul kom den fynske Adel til Lande
mode i Odense for at afgøre deres Stridigheder og »med en
Banket holde en venlig og glædelig Omgængelse i nogle Dage.«
I Odense afholdtes Landstinget, der var Adelens almindelige
Værneting og Underret. Og ogsaa ellers samledes Adelen der
hver Gang, den havde noget at drøfte. Mange af Adelen havde
derfor deres Gaarde i Byen, hvor de tog ind. Og det var al
mindelig Skik, at Adelen fra hele Fyen holdt deres Bryllupper
og Jaord i St. Knuds Kirke og paa Byens Raadhus, hvorfor
ogsaa Stegerset udgjorde en væsentlig Del af dette.
Alt i alt hævede Odense sig ved sin Handel, sin Rigdom,
sine Borgerslægter, sin lærde Verden og sin Herregaardsadel
til en stor og anset By, og Kongerne gjorde da ogsaa deres
bedste for at hjælpe Byen fremad. De begunstigede den paa
mange Vis. Christian III skænkede saaledes en Gaard til sin
Livlæge, Cornelius v. Hamforth til Oprettelse af et Apotek, alene
København og Haderslev havde den Gang saadanne. Og i 1580
holdt Frederik II den titbeskrevne store Hyldingshøjtidelighed
i Odense, ved hvilken Kongens Brødre og han selv som Her-
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tug skulde i Følge Forliget af 1579 modtage Belehningen med
deres Dele af Slesvig og Femern af Danmarks Krone. Der
skulde ved denne Lejlighed skaffes Staldrum til 3000 Heste, og
for at faa en tilstrækkelig stor Plads til Højtideligheden med
dens 80 Alen lange Tribune, dens 2—3000 Ryttere og talrige
Tilskuere til Fods, maatte man nedbryde adskillige Huse om
kring Albani Kirkegaard. Byen havde foruden al den øjeblikke
lige Indtægt, Festen gav, den varige Vinding, at den tik den
ryddede Festplads overladt til et nyt Torv. Det er det nuvæ
rende Albanitorv, der blev Byens Hovedtorv, og paa det stod
Skafottet.
IV.
Efter denne glimrende Periode fulgte trange og trykkede Ned
gangens Aar, og maaske mærkedes de intet Steds føleligere end
netop i Odense paa Grund af de foregaaende Tiders Velstand.
»Førend denne Krig med vore Naboer angik, var det kommen
paa det højeste med Folks Overdaadighed, særdeles i Spise og
Drikke. I min Fødeby vare de til en umaadelig Fraadsen for
nemmelig hengivne, men Svensken bragte vores Diæt til en
meget skikkelig Reduktion.«
I Odense holdtes 1657 den Rigsdag, paa hvilken den ulyk
salige Krig med Sverig blev vedtaget, og da Krigen var til Ende,
kunde Odense By andrage om Lettelser, som »den By, der af
alle havde lidt mest under Krigen.« Allerede 30. Januar 1658
blev Odense besat, og selv efter den første Fred holdt Sven
skerne vedblivende Byen besat. Det medførte trykkende Ind
kvarteringer, Brandskatninger og Kontributioner, i hvilke Byens
Velstand svandt som Sne for Solen. Da endelig Undsætningen
kom, truede Svenskerne med at plyndre og afbrænde Byen.
Deres Dage var jo talte der, og de vilde Skarer havde nok
Lyst til at tage med, hvad de kunde. I alle Huse var der Ræd
sel, man skjulte, hvad der endnu var tilbage, og tilbragte
Natten med Klage- og Bedesalmer i den yderste Angst. Det blev
ved Trudslernc.
Men selv om Byen ikke blev plyndret, gik den yderlig for
armet ud af Krigen. Dens Gæld var 1660 14,395 Rd., og der var
kun liden Udsigt til nyt Opsving. Alle de Velstandskilder, der
havde flydt saa rigeligt før, sygnede hen, og hvad der kom til
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af nyt, var snarere til Byens Fordærv. Odense var ikke mere
Samlingsstedet for den fynske Adel. Rigsraads- og Stænder
forsamlingerne hørte op med den nye Regeringsform, selv Ade
lens Landemode faldt bort. Den gamle Adels Velstand var ogsaa gaaet under i Krigen; man var nødt til at holde sig hjemme
paa sine Gaarde. En enkelt Adelsmand kunde endnu lade sig
begrave fra sin Gaard i Odense, en enkelt Familje kunde endnu
gøre Bryllup paa gammel Vis paa Raadhuset. Men ellers svandt
Adelen med et Slag fra Byen. I 1683 var kun 7 Gaarde i gamle
Adelsfamiljcrs Eje, og kun en eneste var beboet af Ejerinden.
»Adelens Gaard« blevi 1682 for Gæld og Skatter ved Dom udlagt
til en Maler, som atter maatte gaa fra den, og omsider købt
til Ncdrivelse. Den ny Adel drog til Hoffet og til København,
og efterhaanden som den gamle Adel vænnede sig til Statsfor
andringen og kom lidt til Kræfter igen, drog den samme Steds
hen, til Naadens Kilde.
Det gamle, stolte Borgeraristokrati bukkede under, Slægt efter
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Slægt sank ned i Armod og Navnløshed. En Mand, der endnu
1661 havde for 1200 Rd. Sølvtøj og i det hele ejede 9222 Rd.,
efterlod ved sin Død en Snes Aar efter alt sit Sølvtøj pantsat,
og hele hans Bo ansloges til 884 Daler, deri indbefattet hans
store Gaard paa Overgade og en Bondegaard. Mange efterlod
sig kun Gæld. Mange Huse stod ubeboede, mange Tomter laa
ubebyggede hen, selv paa Vestergade.
Enevoldskongerne tænkte væsentlig kun paa København, søgte
at gøre den saa stærk og stor som muligt. De havde ikke de
tidligere Kongers landsfaderlige Omsorg for det hele Land. De
drog ikke som disse om, boede hist
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stærkt forøgede Hofholdning, det hele indviklede Ceremoniel,
der efter Ludvig XIV’ Mønster fulgte med Enevælden, umulig
gjorde længere Ophold i Provinserne; der var der ikke Plads
eller Rum til det nye Hof. Forskellen mellem Hovedstad og
Provins uddybes, ikke til Fordel for den sidste. Og det, som
Enevælden gav til Gengæld for det, Odense mistede, det fynske
Rytterregiment, var en ny Plage for Byen. Indkvarteringen
trykkede haardt, der blev idelig klaget over den. I Stedet for
Lehnsmænd af den gamle Adel fik Byen en Række Stiftamt-
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mænd, tildels af tysk Herkomst, der lidet agtede de nedarvede
Sædvaner, et daarligt Bytte. Og ogsaa mange andre af Enevæl
dens Embedsmænd følte sig i høj Grad som Herrer, hævede
op over den gemene Hob ved den guddommelige Enevælde,
hvis Fuldbyrdere de vare. Det gamle Selvstyre svandt med de
gamle rige Familjer og de nye Embedsmænd.
En ny Adel rykker ind i de gamle Gaarde, i Stedet for en
Borger- og Herregaardsadel en Embeds- og Bangsadel. Ser man
efter hvem, der i det 18de Aarhundrede boede i de gamle Patricicrgaarde og Adelsboer paa Overgade, er det Embedsmænd,
Stiftamtmænd, Toldere, Professorer, Cancelliraader og Justitsraader. Nu er det dem, der har Magten og Pengene, dem, der
køber Herregaardene om Odense, dem, der er det gode og for
nemme Selskab, som bærer de patriciske Traditioner videre.
Den berømteste Slægt i den lærde Verden er Bircherodcrne.
Professor ved Gymnasiet Jac. Bircherod havde tre Sønner, Jens
der blev Professor ved Universitetet og Biskop i Aalborg, Jacob
der døde ung, og Thomas Broder Bircherod, der var Bektor
i Odense, berømt for sin klassiske Lærdom og sit Bibliothck.
Hans Søn var Jacob Bircherod, den yngre, Landsdommer og
Justitsraad. Denne Slægt udmærkede sig ved mange aandelige
Interesser, særlig Jens og de to Jacob’er havde megen Sans
for Historie, for Bevarelsen af gamle Monumenter og Inskrip
tioner. Men iøvrigt var denne Embedsadel efter Hoffets Møn
ster stærkt fortysket, mange vare Tyskere selv. Paa Kingos
Bispestol sad en Tid lang en Mand, der ikke var det danske
Sprog mægtig, en tysk Felt- og Hofpræst. Stiftamtmændene
vare, som nævnt, ofte Tyskere, mange af Officererne vare tyske,
selv de danske fortyskede deres Navne, som den sidste Ætling af
den gamle Odense Slægt Seeblad, der kaldte sig Ottho Seeblat.
Ogsaa mellem Byens næringsdrivende Borgere, dens Købmænd
og Haandværkere, fandtes mange Tyskere; men selv om de er
hvervede sig nogen Velstand, spillede de kun anden Violin i
dette Embedssamfund.
Af Begeringsforanstaltninger til Byens Fordel og Forskøn
nelse er der ikke mange. Odense saa i lange Tider kun sjæl
dent sin Konge. Christian V. var der kun en Gang i flere Dage
for at modtage et udenlandsk Besøg. Derimod yndede Frederik
IV. Odense, og opholdt sig ofte der. For at skaffe sig en pas
sende Bolig ombyggede og indrettede han i Aarene 1719—20 St.
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Hans Kloster til det Slot, der nu staar. 1730 kom han syg til
Byen og døde der. Og saa stod Slottet atter længe ubenyttet,
indtil 1789 Stiftamtmanden kom til at bo,der, og i vort Aarhundrede var det Sæde for Guvernørerne.
Langsomt, yderst langsomt begynder Byen at tage sig op, og
hvad der er betegnende, det er ikke saa meget Handelen, der
blomstrer frem, som Haandværket og den begyndende Industri.
De fleste Købmænds Handel gik i det smaa, med det daglige
Livs smaa Fornødenheder og enkelte Luksusartikler, der sær
lig forhandledes hos de saakaldte »Chinesiskhandlende«. Selv de
største Købmænd forsmaacde ikke Smaaerhverv, én havde en
Lotterikollektion og falbød en Undcressents. Pet. Eilschous Kone
tilbød i Avisen Hamborger oplagt Mælk for 6 Sk. Portionen og
Fløde for 12 Sk. Portionen. De, der bragte det til noget større
dreve enten Kornhandel eller tog Del i Haandværket eller In
dustrien.
En fremmed Bejscnde skriver 1787 om Odense: »Byens Han
del er af ingen Betydelighed, men adskillige, især Læderprofessionister, florere desmere. De Odense Sadelmagere og Sko
magere holdes for at være de bedste i hele Danmark, de Odense
Handsker søges med Begærlighed over hele Europa og ernære
mange Familier.« Og et andet Sted hedder det: »Intet Steds uden
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for København findes der af alle Slags Haandværksmestre
flere eller bedre end i Odense, hvorfor deres Arbejde har god
Aftræk baade i og uden for Provinsen, ja, tildels i fremmede
Lande.« Det Odense 01 ansaas for det bedste i Danmark, en
engelsk Gesandt satte det ved Siden af det bedste engelske,
Derby- eller Nottinghamøllet. Ogsaa de Odenseknive vare be
rømte. Men det var, som anført, særlig Læderarbejderne, der
gav Indtægt i det 18de Aarhundrede, og da atter især Hand
skeproduktionen. Odense Handsker vare ligesom Randers
Handsker et meget efterspurgt Produkt, de havde en egen
Lugt, der vel stammede fra det Vand, hvori de bleve beredte,
og gik i mange Tusind Dusin aarlig til Frankrig, Tyskland,
Rusland og andre Lande. Da Joh. Mathias Lahn døde i 1803,
laa der 16,000 Par Handsker i Oplag og en kontant Beholdning
af 15,000 Daler til de daglige Udgifter og Forskud til Mestre og
Kvinder, der levede af hans Arbejde.
Hed Siden af det egentlige Haandværk begynder fra Aarhundredets Ende Industrien at tage Fart. Regeringen tog Initiativet
til det første Anlæg, Odense Tugt- og Manufakturhus, en Blan
ding af en Fattiggaard, Arbejdsanstalt og en Fabrik. 1789 an
lagdes en Klædefabrik, 1751 et Sukkerraffinaderi, der havde
Privilegium paa at forsyne ikke blot Fyens Stift men ogsaa
Ribe, et Sæbesyderi, en Limfabrik, et Farveri og Trykkeri m.
11. Brændevinsbrændingen tog Fart, »siden det allernaadigst
blev forbudt at brænde Brændevin paa Landet .... men da
hver anden Mand i Byen brænder, bliver dog Næringen for
hver kun smaat.«
Adelen begyndte atter at søge ind til Byen, Frøkenklosteret
var allerede længst oprettet, og allerede i 1769 regnede man
15 fornemme Familjer i Byen foruden Embedsmændene. Disse
vare efterhaanden voksede til en talrig Flok, stor nok til at
kunne bære det rørige Aandsliv, der mod Slutningen af det
18de Aarhundrede udfolder sig i Odense. Odense bliver en lit
terær By, den eneste udenfor København af nogen Betydning.
Allerede medens Kingo var Biskop, havde der været et Tryk
keri i Byen, det havde formaaet at levere et typografisk Mester
værk som Vitus Borings store Bog. Senere kom Claus Brandt
til Byen, anlagde et Trykkeri og begyndte Udgivelsen af den
første Avertissementstidende i Provinsen: »Ugentlige Provincial
Notitications Lister.« En af de følgende Ejere af Trykkeriet
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udgav en anden Avis med Titlen: »Den moralske Landløber«.
1779 købtes Trykkeriet af en ung Boghandler fra Lybæk, Chri
stian Iversen, og allerede i 1771 havde en Degnesøn fra Hjallese,
Student Biering, anlagt et andet Trykkeri. Disse to Trykkerier
sporede hinanden frem, og idet de skaffede sig Arbejde for deres
Presser, voksede der en Litteratur op i Odense. I Løbet af om
trent en Snes Aar udkom der over 200 originale Skrifter af
Professorerne ved Gymnasiet, Lærerne ved Skolen, Præsterne
og andre Embedsmænd i Byen. En Del deraf blev vel i Be
gyndelsen trykt andet Steds, men efterhaanden blev de to Tryk
kerier i Stand til at trykke alt, hvad de lærde kunde skrive.
En Tumleplads havde disse ogsaa i Byens to Aviser og i for
skellige Tidsskrifter. Fra Nytaar 1772 udgav Biering »Adresse
kontorets Efterretninger«, den udkom en Gang om Ugen i Ok
tav, og senere har udviklet sig til den nuværende Stiftstidende.
Det var ikke blot en Adresseavis, men tillige et Tidsskrift, hvori
allehaande teologiske, økonomiske juridiske og historiske Spørgsmaal drøftedes. Iversen bød i 1780 over med en Avis, der ud
kom to Gange ugentlig og i Kvartformat, kaldet »Fyens Stifts
Journal og Efterretninger fra begge Belterne«, senere fortsat
under forskellige Navne, sidst »Fyens Avis« til 1868. Iversen
udgav tillige et maanedligt Hefteskrift »Almennyttige Samlinger«,
af hvilket der i 20 Aar (1780— 99) udkom 40 Bind, og allerede
næste Aar et litteraturhistorisk kritisk Tidsskrift under Titlen
»Danmarks litterariske Progresser«, det eneste lærde Tidsskrift
udenfor København. En kort Tid udkom der endnu et Tids
skrift, et teologisk, udgivet af Biskop T. Bloch. Alt dette var
Frugten af Oplysningstiden; men beundringsværdigt er det at
se et saadant aandeligt Liv i et saa lille Samfund som Odense,
der kun talte en 6000 Sjæle. Hvilken aandelig Sum af Arbejde
krævedes der ikke alene for at fylde disse Tidsskrifter, og hvor
megen Sans for Viden for at holde dem oppe.
Odense fik paa denne Tid ogsaa sin første egentlige Boghandel,
ligeledes oprettet af den utrættetige Ghr. Iversen. Bøger solgtes
ogsaa i Adressekontoret og hos Bogbinderne, særlig hos Milo
paa Vestergade. Chr. Iversen var overhovedet Odense en saare
nyttig Mand, en Ansporer og Fremhidser, og en tapper Vaabenfælle, om end ofte en Modstander, havde han i Søren Hempel,
der i 1797 havde overtaget Byens anden Avis, og som var utrættelig
i Skrift, Tale og Gærning for alt, hvad der kunde tjene Byen
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saadanne Førere, to saadanne Aviser.
V.

Samtidig med den franske Revolution fik Byen en Stiftamt
mand, der i det mindre var som de oplyste Enevoldskonger,
en reformivrig og virkelysten, opfindsom og hensynsløs Mand.
Det var Bucliwald, der efter Evne revolutionerede det Oden-

Munkcmøllestrædc,
Folkmann fot.
Huset til højre med Tavlen H. C. Andersens Barndomshjem.

seske Samfund fra oven af. Det er hartad utroligt, hvad denne
Mand fik udrettet i en halv Snes Aar. Han forbedrede Vand
forsyning og Brolægning, fik Ejendommene opmaalt, det første
offentlige Sygehus indrettet, det andet Apotek oprettet, Raadhuset
restaureret, Graabrødre Hospital ombygget og udvidet, Assistentkirkegaarden udlagt, Slagterboderne opmurede, Slotshaven
forskønnet, Bymarken inddelt, Brandvæsenet forbedret, en Træ
skole anlagt, et Ridehus bygget med meget, meget mere. Ikke
altid vare Borgerne lige glade ved den reformlystne Embeds
mand, især ikke, naar hans Foranstaltninger kostede meget
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mere end beregnet. Da man havde bevilliget en Sprøjte fra
København til Middelpris, 400 Rd., købte Buchwald en engelsk
Sprøjte til 1200, og selv om den var Genstand for almindelig
Beundring, var den paa Grundaf den høje Pris tillige meget
ilde set i Byen. Buchwalds Hovedværk var dog Kanalen; i 100
Aar havde man talt om en saadan, men ingen havde haft Be
slutningens Mod. Buchwald havde ved sin jydske Herregaard,
Gndumlund, anlagt en Kanal, og besluttede nu at gennemføre
en lignende ved Odense. Der var bevilget 75,000 Daler, og den
kostede 169,000. Ved denne Kanal blev Vandforholdene Norden
for Odense grundigt forandrede, Næsbyhoved Sø blev udtørret
og forvandlet til Enge.
En kort Tid sidst paa Aarhundredet søgte Adelen hver Vinter
i store Skarer ind og boede Sæsonen over i Odense. Forhol
dene ved Hoffet i København med den sindssyge Konge vare
ikke lystelige, og maaske var der hos en Del af disse Adelsmænd ogsaa en vis Uvilje mod Regeringen paa Grund af dens
Landboreformer. Da levedes der fornemt og højt i Odense, alt
hvad der hørte til Livets Giands, samledes der i disse Vintermaaneder. De høje Herskaber kørte i Ekvipager med 4 og 6
Heste samt Løbere foran til Kirke og til Teatret; om Aftenen
kørte man med Fakler. Rideknægtene førte Haandhestene til
og fra Ridehuset. Grundejendommene steg i Værdi, Handel og
Omsætning øgedes ved det fornemme Besøg, men den vigtigste
Følge, der blev, efter at Adelen igen var draget andre Steder
hen, var Teatret.
Teatret var en uundværlig Bestanddel af det adelige Selskabs
Glæder, det var derfor nødvendigt at skaffe Skuespillere til
Byen, og i 1791 fik man en rejsende tysk Trup til Odense, der
gav Forestillinger i Raadhusets Sal. Da denne senere var under
Reparation, gav det Anledning til, at Odense fik sin særlige
Teaterbygning paa den vestlige Del af Sortebrødretorv, det
første Teater i Provinsen. I 1795 aabnedes det med tyske Fore
stillinger, men blot en Vinter var tilstrækkelig til at vise, at
Teatret ikke kunde bestaa ved at spille for dem, der forstod
fremmede Sprog. Direktøren, der selv var Tysker, afskedigede
da sine tyske Skuespillere og engagerede danske, og aabnede
med disse i 1796 »Det Odense-danske Nationalteater«. Adelen
interesserede sig ogsaa for det danske Teater, Grev Trampe til
Løgismose var Direktør for det 1797—98, Baron Wedell Jarls-
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berg 1804—6. Man husker fra H. C. Andersens »Mit Livs Even
tyr«, hvilken Rolle dette Teater spillede for ham i hans Barn
dom, hvorledes Teatret var hans Verden, hvorledes han søgte
til København for at komme til at optræde paa det kongelige
Teater. H. C. Andersen er vel Odenses berømteste Navn, nede
i Slottets Park staar hans Statue, og paa det Hus i Munkemøllestræde, hvor han levede sin Barndoms drømmefyldte Dage,
blev der i 1875 opsat en Sten. Huset har nu to Etager, i H. C.
Andersens Barndom havde det kun en. Forøvrigt laa hans Fødehus i Hans Jensens Stræde.
I Teatrets Virksomhed som i hele Byens Liv greb Krigsaarene og det efterfølgende Krak naturligvis ind paa det føle
ligste. Nogen Trøst var det, at den fra Norge hjemvendte Tron
arving, den senere Kristian VIII., tog Bolig i Odense som Gu
vernør over Fyens Stift, og i 1815 med sin unge Gemalinde
drog ind paa Odense Slot. »Guvernementstiden« fortsattes senere
med Frederik VII. Denne var meget populær i Odense, og i
1868 afsløredes der paa Flakhaven en staaende Statue af ham,
med Grundloven i sin Haand. Den er modelleret af H. V. Bis
sen, der sikkert har gjort sit bedste; men Frederik VII. tog sig
nu en Gang ikke ud til Fods, Statuen ligner mere en Skomager,
der overrækker en Regning, end en Konge, der giver et Fri
hedsbrev. Det bedste ved Statuen er Plougs Vers, der pryder
Sokkelen:
»Frihedsbrevet han os gav,
Stande skal ved Magt,
Thi ej bedre Værge
I Folkehaand blev lagt.«

Tilstedeværelsen af et Hof gav Byen og dens Liv et fornemt
Præg frem for de andre Provinsbyers, Odense var ubestridelig
Rigets anden By. Og særlig Christian VIII. og hans Gemalinde
har ogsaa virket fremmende ind paa Byens aandelige Liv.
Denne By begynder at faa store Biblioteker. 1813 stiftede Bi
skop Plum Stiftsbiblioteket, 1817 oprettedes det militære Biblio
tek. 1815 stiftedes Fyens Stifts literære Selskab, 1828 dannedes
Fyens Stifts Læseforening. Den Dag kommer, da Bøgernes
Tal i denne By maa regnes til 100,000.
Det økonomiske Liv holder ikke Trit med det aandelige.
Trods Kanalen vilde der ikke komme ret Fart i Handelen, det
er fremdeles Haandværket og Industrien, der er Byens bærende
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Erhverv. Handskefabrikationen spillede vel ikke den Rolle som
før, derimod var Snedkerhaandværket kommen frem i første
Række, og Lædcrarbejdet blomstrede fremdeles. Jærnindustrien
begynder at udvikle sig, særlig gennem M. P. Allerups Jærnstøberi, fra hvilket den første Jærnbro udgik i 1844. Dampma
skiner kom mere og mere i Brug i Byen.
Omkring ved Aarhundredets Midte begynder en ny Tid for
Odense, vor Tid. Kornpriserne stiger, alle Landbrugsprodukter
vokser i Værd, Odense bemægtiger sig en betydelig Del af denne
Handel. Byen vinder i Velstand derved. Landet bliver mere
velhavende, et bedre Opland for Byen. Den gamle By bliver
pludselig for lille, man begynder at anlægge nye Kvarterer og
nye Gader, Kommunen udvikler sig, Byen faar Vandværk og
Gasværk før nogen anden Provinsby, men alt dette hænger
saa nøje sammen med det moderne Odense, at vi foretrækker
at drage det ind i vor Skildring af dette.
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Oap. II.
Almindelig Karakteristik.

I.
Gaar man ad Hjallesevejen ind mod Byen,
tegner sig foran én skarpt mod Himlen et
rødt Taarn. Det er ved Foden smallere,
udvider sig foroven, staar der som et gam
melt Borgtaarn, en Levning fra Middelal
deren, og dog er det ganske moderne, no
get uendelig realistisk, et Vandtaarn. Selv
dets bredere Overparti, som man først er
tilbøjelig til at tilskrive Bygmesterens Fan
tasi, skyldes den store Vandbeholders
Form. Ligemeget, Taarnet er smukt, og fra
dets Top er der den smukkeste Udsigt
over Odense og Omegn.
Fra alle Sider peger Vejene ind mod
St. Knuds Kirkctaarn, overalt fra Fyen
løber de sammen i Odense. Og fra Odense
spredes Jærnbaneskinnerne ud som Vogn
egerne fra Hjulnavet. Odense er ubestridt,
hvad den alle Dage har været, Fyens Ho
vedstad, det er ikke muligt for nogen an
den By at komme op ved Siden af den.
Overhovedet behersker ikke nogen Hovedby
sin Landsdel som Odense Fyen. København
ligger i Udkanten af Sjælland; hvor over
mægtig den end er, drager den ikke de
sjællandske Byers Beboere til sig, som
Vandtaarnet.
Odense gør det paa Fyen. Aarhus som
Jyllands Hovedby er af nyeste Dato, den har som Hovedby
ikke Aarhundrcders Tradition og Vane bag sig, der er i Jyl
land adskillige store Byer, der drager hver sin Del af Jyl
land til sig. Jylland er endelig for vidtstrakt, til nogensinde
at kunne samles om en enkelt By som Fyen om Odense.
Selve Fyens Cirkelform med Odense saa omtrent i Centret
letter ydermere Samlingen. Afstandene er smaa, Jærnbanerejserne hurtige. De fynske Byer er mer eller mindre For
stæder til Odense. Købmændene i dem klager over Konkur3
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renccn fra Odense, det er jo ofte saadan, at naar en Pige i Assens eller
Kærteminde skal have en ny Kaabe,
rejser hun til Odense for at købe den,
saadan som man fra Hellerup eller Fre
deriksberg tager ind til Strøgforretnin
gerne i København. Den eneste By, der
i nogen større Grad har emanciperet
sig, er Svendborg.
Odense er derfor naturligvis Stedet for
de fælles fynske Embedsmænd, som Stift
amtmanden, Biskoppen, Stiftsfysikus,
Stiftamtmand.
Bygningsinspektøren, m. 11., samt for de
F. L. G. de Jonquicres.
fælles Institutioner, saasom Provinsar
[F. 54 i København, Søn af
Departementssekretær de J.
kivet, de fælles Foreninger m. m. End
i slesvigsk Ministerium, c. j.
78, Assistent i Indenrigsmin.
videre Hjemstedet for de særlige Em
79, Ekspeditionssekretær, da
dette deltes 93, Departements
bedsmænd for Odense Amt.
chef 94, da Hørring blev fast
Minister. Decb. 98 Stiftamtm.
Dette Odenses Forhold til de andre
Kgl. Kommissarius ved Odense-Bogenseb. og Od.-Kærtefynske
Byer i Forening med dets Belig
mindeb., af Min. valgt ind i
Direktionen for sydfynske
genhed inde i Landet, kun i Forbindelse
Bane.]
med Havet gennem en Kanal, betinger
Arten af Odenses Handelsliv. De større Byer som Odense og
Aarhus har et dobbelt Opland, et nærmere og et fjærnere. Det
nærmere er det, der tager ind til Byens Torv, afsætter sine
Varer der, gør sine Indkøb hos Byens Købmænd, det er det,
der bærer Detailhandelen. Det fjærnere Opland er derimod
Engroshandelens Domæne. Og Forholdet mellem Odense og
Aarhus er nu her det stik modsatte. Aarhus’ nærmere Opland
er vel godt, men ikke særlig stort, der er vel mange Menne
sker i Aarhus paa Torvedage, men Markedet er dog ikke af de
største. Detsfjærnere Opland gaar derimod lige til Vesterhavet,
dets grove Varer, Træ og Kul, dets Jærn og Petroleum, Korn, Majs
og Foderstoffer gaar hele Jylland over, særlig ude paa Landsta
tionerne aftager man store Mængder. Odenses fjærnere Opland
er begrændset til Fyen, det kan maaske tage lidt over i Syd
jylland, men det kan væsentlig kun gøre Hegning paa Fyen.
Dette fjærnere Opland er altsaa stærkt og skarpt begrændset.
Odense har ikke Aarhus’ store Udvidelsesmuligheder i det saa
meget større Jylland. Til Gengæld er da Odenses nærmere Op
land, som alt bemærket, meget større end Aarhus’, det strækker
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sig i mange Tilfælde lige saa langt som dets fjærnerc og om
fatter ofte hele Øen. Aarhus er derfor en Engroshandclsby,
Detailhandelen er vel betydelig, men det, der bringer Rigdom
til Byen, er Engroshandelen, der ogsaa ganske dominerer. Selv
om ogsaa Odense har en Del Engroshandel, et saa stort Op
land kræver en betydelig Del ogsaa af de grove Varer, er De
tailhandelen dog det, der præger Byen. Handelsrejsende anser
Odense for en »god« By, og oppe paa Vestergade ligger der da
ogsaa den ene store Manufakturhandel ved Siden af den anden.
Fyen er et rigt Land, der er mange Herregaarde, der er i
Odense gammel Kultur, med gammel Kulturs Vaner og For
nødenheder. Butikkerne ere rigt forsynede, bedre end i Aarhus,
paa enkelte Omraader endog bedre end i København. Man er
kræsen, og man stiller Fordringer.
Men det ejendommeligste ved Odenses Handelsforhold er dog
det store Torv hver Lørdag. Det er det største Torv i Dan
mark. Gaar man over det en Lørdag Formiddag mellem 9 og
10, er det næsten ikke muligt at bane sig Vej gennem Menne
skene og Boderne. Hosstaaende Billede af Torvet giver ingen
Forestilling om Menneskemylderet; Lysforholdene tillod ikke
at tage et Fotografi, der egnede sig til Gengivelse. Man kan faa
alt paa dette Torv, lige til Hundehvalpe og Kattekillinger og
forlorent Damehaar. Det begynder paa Klingenberg helt nede
ved Munkemøllestræde, strækker sig op over Flakhaven, langs
St. Knuds Kirke og Læseforeningens Gaard hen over hele
Albanitorv. Først paa Klingenberg er der Fisken, Rødspætter
og Torsk, Aal og Hornfisk, Stenbider og Rejer, der vel ogsaa
kan regnes til Fiskene. Saa tager Viktualiehandlerne fat med
al det fede Fyens Fedme, Stabler af Oste, Dynger af skinnende
Pølser, Spegepølser, Rullepølser, Servclatpølser, Skinkepølser,
Mortadelpølser, Leverpølser, bayerske Pølser, Tungepølser,
Bjærge af lint lakerede Skinker. Op ad Flakhaven til, foran
Heys Gaard, kan man købe alskens Husflidsarbejde, Avismap
per, Maatter, Spaankurve, Klemmer, Børster, Ildtændere, alle
Slags Pottemagerarbejder, Skohorn, Legetøjsæsker, Træheste,
Træskeer, Musefælder, grønmalede Trillebøre, River, Rulle
pølseklemmer, Honningkager og Bolsjer. Man kan endvidere
faa Sko og Støvler, flettede Listesko og meget, meget mere.
Paa Flakhaven staar Stang ved Stang med Navneplader, ud
visende Landsbyernes Navne, som Biskorup, Brændekilde, og
3*
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om dem sidder Husmandskonerne fra de forskellige Landsbyer
med deres Varer. De kommer mest ind med Toget. Her er alle
det smaa Landbrugs Produkter, Høns og Duer, frisk plukkede,
hvide som Sne, Kartofler og Spædekalve, Æg og Paaskeliljer,
friskt udsprungne Bøgegrene og først og fremmest den natio
nale Ost, Rygeosten med Kommen, den lækre og velsmagende
Ost, det friskeste og køligste Sommerpaalæg. Den ligger fremme
paa Brættet, hvid med brune Baand, paa et Underlag af saftigt
Græs. Den er lavet af oplagt Mælk, lagt paa en Rist, røget over
brændende, friskt Hø. Den har kun én Fejl, den er omtrent ikke
til at transportere, den vædsker og vædsker og gennembløder
alt, hvad der kommer i dens Nærhed.

Mellem Flakhaven og Albanitorv holder Gartnerne, over mod
St. Knuds Kirke de nyttige Urter, over mod Raadhuset Blom
sterne. Blomster i Hundreder af Arter og især de allersomdejligste Roser. Albanitorv er forbeholdt Slagterne og Bønderne,
der fra Vogn sælger Kartofler, Grøntsager o. s. v.
At Odense er en Detailhandelsby fremfor en Engroshandelsby
hænger ogsaa sammen med Beliggenheden og dens historiske
Udvikling. I Aarhus Havn kan de største Skibe styre lige ind
fra det aabne Hav og lægge sig ved Kajen til Losning. For at
naa Odense maa man først ind gennem det snævre »Gab«,
hvilket ved Lavvande og høj Sø undertiden kan være vanske
ligt nok, derpaa ind over en Fjord, der i den Grad er Flad
vand, at store Strækninger af den ligger tørre ved Lavvande.
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Farvandet er kun et temmelig smalt og krumt Løb, der snoer
sig og bugter sig frem mellem Grundene. Og endelig op ad en
Kanal, der kun er 15 Fod dyb, og som har nogle slemme Bugt
ninger og Sving. Den Vej kan ikke de store, dybtstikkende
Skibe gaa, og de grove Varer kræver de store Lastrum, for at
ikke Transporten skal blive for dyr. Ligesom det 15de og 16de
Aarhundredes Købmænd drev deres Handel over Kærteminde,
saaledes tvinges ogsaa de Odense Købmænd nu til at benytte
Søbyernes Havne. Særlig over Nyborg tages mange Varer hjem.
Denne By har resolut uddybet sin Havn, og har i de senere

Havnen.

Aar været i stærk Fremgang. Kystbyerne tager selv, og til Dels
med Held, Konkurrencen op med Odense paa de grove Varer,
der findes i dem adskillige større Forretninger i Tømmer og
Træ, Kul og Foderstoffer. De have let ved at faa Skibene ind
i Havnen, Havnepengene ere smaa, og Varerne fordeles let til
Oplandet.
Og det er, som om Odense, der i sin Tid blev anlagt som en
Søby, i Tidernes Løb fuldstændigt har glemt, at den en Gang
har haft en let og bekvem Adgang til Søen, og at Mennesket
nu er stærkt nok til at overvinde de Hindringer, som Naturen
lægger det i Vejen. Selv efter at have haft Kanal i 100 Aar, er
Kanalens og Havnens Betydning ikke ret gaaet op for de fleste.
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Særlig da Odense fik sine Baner, var der mange, der troede,
at nu var Kanal og Havn ganske overflødige. Endnu i Aar, den
2. Juni, indviede man det smukke nye Toldkammer med dets
Frilagerbygning, ikke ved Odense Havn, men oppe ved Jærnbanestationen. Og dog — skal Odenses Handel op, maa det ud
til sin Havn, maa det i den lette og direkte Forbindelse med
Havet. Jærnbanevognenes Rum er altid smaa mod Dampernes
Lastrum. Jærnbanetransporten vil altid blive dyr.
Havnen ligger afsides, i en Udkant af Byen. Gaar man gen
nem Nørrebro, er der kun lidet, der gør én opmærksom paa,
at man nærmer sig en stor Bys Havn. Der er ganske vist et
Skilt, hvorpaa der staar Mægler, et andet, der bærer Indskrif
ten Sejl-, Flag- og Kompasmager, man ser ogsaa over en Butik
Paaskriften: Søekvipering; men Butikken er ikke stor, store
Skibe kan næppe forsynes derfra. Og saa kommer man da til
Havnen. To Bassiner, det gamle mod Vest, det nvc mod Øst,
hvor man endnu mudrer op og udvider, og hvor der langtfra
er sat Bolværk over alt. Der er ude paa Spidsen af Arealet
mellem de to Bassiner en henrivende Plet, det fredeligste og
mest idylliske Sted i hele Odense. Græsset gror højt der, der
ligger en Del gammelt Træ, som Regn og Sol har graanet. Til

Kanalen.

Eolkmann fot.
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venstre staar Næsbyhovedskovens Bøge i Udspring, til højre
Marker og Haver, ligefor Kanalen, og i Baggrunden ligger en
Mølle, saa vel anbragt i Landskabet, at man fristes til at tro,
den er lagt der for Udsigtens Skyld. Der er dejligt der, især
en tidlig Foraarsmorgen, men i en stor Bys Havn burde næppe
nogen Plet være viet Idyllen.
Der er overhovedet mærkelig stilfærdigt i denne Havn. Man
gør sit Arbejde jævnt og fredeligt, og har god Tid. Der er ikke
det pulserende, rastløse Liv som oppe paa Aarhus’ Moler og
Kajer, ikke dette Stævne af Skibe og Mænd fra Alverdens
Kanter. Der tindes paa Tangen mellem Bassinerne et Skibs
værft, der har et godt By, og som har bygget Toldkrydsere
som »Argus«, Lystfartøjer som »Sakuntala« og »Elektra«. Der
er et Silopakhus, der ligger endvidere ved Havnen et Kalkværk,
et Salt- og Kokes værk, der ligger nogle Oplag af Tømmer og
andet, men der lindes intet af de mægtige Oplag, som karak
teriserer f. Ex. Aalborgs vidtstrakte Havn, de store Tømmer
stabler, de sorte Kulbjærge.
Byens Hjærte er ikke her. Odense har da heller intet af de
gamle Handelsbyers Kærlighed til sin Havn. I Aarhus søger
man, Mænd og Kvinder, ned til Havnen, om Aftenen gaar
Turen ud langs nordre Mole. Det er ikke blot, fordi der er
kønt her, at man gaar derud, nej, man har i Sjælene den ube
vidste Kærlighed til denne store, levende Havn, ad hvilken
Guldet strømmer ind til Byen. Det samme, om muligt i endnu
højere Grad, i Aalborg. Men i Odense er der vistnok ikke ret
mange Mænd, der tænker paa at lægge deres Spaseretur ud
over Havnen, og der er sikkert mange Odense Damer, hvis
smaa Fødder aldrig har betraadt dens Grund.
Det er ikke saa mange Aar, siden Aarhus vendte Byggen mod
Havet, endnu i Tredserne var Skolcbakkcn en Vinter i flere
Maaneder upassabel, men nu har Aarhus vendt sig om mod
Havet og Havnen. Og det er ikke umuligt, at noget lignende
vil ske i Odense, om end i en mindre Maalestok. Der er nu
Planer oppe om at uddybe Kanalen. Man har vedtaget i Prin
cippet at uddybe, men endnu ikke bestemt sig for, om man
skal gaa til 17, 19 eller 22 Fod. Man vil endvidere regulere
dens Løb, fjærne de værste Sving. Man ræsonnerer som saa:
Inden vi uddybede i 80’erne, tog Nyborg de store Skibe, men
da vi fik først 13 og derpaa 15 Fod Vand, og vi kom paa lige
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Fod med Nyborg, stod Nyborgs Havn tom; med lige Dybde
er det fordelagtigere for Handelen at gaa til den større By.
De tre Mils Sejlads op ad Fjorden og Kanalen spiller, med de
nuværende Ladninger, ingen Rolle. Senere har Nyborg uddybet
yderligere og paa ny draget Handelen til sig. Naar vi atter
kommer paa lige Fod, vil Handelen atter gaa til Odense, vi
ligger mere centralt, kan lettere sprede Varerne. En Uddybning
til 19 Fod antages at ville koste 1,954,000 Kr. foruden Ekspro
priationsudgifterne, en yderligere Uddybning til 22 Fod vil med
føre en forøget Bekostning af 950,000 Kr. (sml. J. Lauritsen:
Søvejene til Odense 1873. Forslag til Forbedring af Søvejen til
Odense, af Stadsingeniør H. Blicher 1899).
En saadan Udvidelse af Kanalen vil imidlertid ikke blot faa
Betydning for Handelen, men maaske endnu mere for Indu
strien. Ovre i Aarhus tænker man paa nied en Bekostning af 6—8
Millioner at fylde ud syd for den nuværende Havn ud ad
Marselisborg til. En af Grundene hertil er den, at man gerne
vil have sine Fabriker ned til Havnen, hvor man let kan ud
skibe Raastoffer og Kul, let kan indtage de færdige Varer. Men
hvis Havnen og Kanalen ved Odense udvides, vil man, med
en meget ringere Bekostning, kunne faa omtrent ubegrændset
Bolværksplads, der vil kunne lægges Fabrik paa Fabrik langs
Havnen og Kanalen, og bag dem vil der atter kunne rejses
Arbejderkvarterer. Oppe i Aalborg ligger f. Eks. Gasværket og
Glasværket, begge ved Havnen, de store Kuldampere lægger
til lige ud for dem, og Kullene losses direkte op paa deres Op
lagspladser. I Odense ligger Gasværket ude i St. Jørgens For
stad, Glasværket bag Sydfynske Banegaard.
Overhovedet er Odense modsat Aarhus en Fabriksby langt
mere end en Handelsby. De lange Skorstene stritter overalt
op over Byens Huse, man tæller fra Vandtaarnets Top vist en
60—70 Stykker. Og det er saare naturligt saa. Efter Odenses
glimrende Handelsperiode i det 16de og 17de Aarhundredc var
det i et Par Aarhundreder smaat med Handelen. Det var det
gode Haandværk og senere Industrien, der gav Rigdom og An
seelse, det er derfor Industrien, der har Traditionen bag sig i
denne By, der i Odense har det Fortrin, som Handelen har i
Aarhus, at Dygtighederne uvilkaarligt først søger den. Der er
nedarvet Haandens Dygtighed i denne By, der er et kultiveret
Samfunds Smag. Industriens Varer er lettere end Handelens
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grove Varer, Prisen større i Forhold til Omfang og Vægt, de
taaler bedre Forsendelsen ad Jærnbanen. Industrien er hverken
begrændset af det nærmere eller fjærnere Opland. Og endelig
begunstiges den derved, at Huslejen i Odense er meget billig,
at det overhovedet er billigt at leve i denne By; Arbejdsløn
nen er derfor lidt mindre der end i andre Byer, det er altsaa billigere at producere (se Cap. VIII).
II.
Jærnbanestationen ligger ogsaa noget uden for Byen, om end
ikke saa meget som Havnen. Byens Strøg holder sig paa de
gamle Steder. I lange Tider var der fra
Stationen op til Byen kun en Gangsti,
den saakaldte »Hønsesti«, der gik op
gennem Slottets Have. Med Vogn maatte
man om ad Nørregade eller Kongens
gade. Og selv nu, efter at Jærnbanegade
er brudt igennem, er denne ikke ført helt
op til Vestergade, man maa dreje om ad
et Par Sidegader for at naa Byens Strøg.
Fra Hovedbanegaarden udgaar tillige
Odense—Bogensebanen og Odense—Kærtemindebanen. Vognene fra sydfynske
Stationsforst. Luxlioj.
Bane kommer ogsaa ind paa dens Ter
[F. 54, (59 i Jærnbanens Tje
87 90 Godsekspeditør i
ræn, det er derfor en stor Station. Endnu neste,
Od., Stationsforstander i Ko
90 —95, i Aarhus 95—97, i
er Pladsforholdene gode, meget bedre ge
Od. fra 97.]
end i Aarhus, men naar den Dag kom
mer, da den skal udvides, vil det blive vanskeligt og kostbart;
thi der, hvor der skal eksproprieres, ligger Eksportslagteriet og
et Petroleumslager. Man har næppe været fremsynet nok. Det er
en Station med meget Arbejde; thi dér omlæsses og fordeles God
set fra Jylland og Fyen til de forskellige Linjer paa Sjælland, og
man arbejder da ogsaa hele Døgnet igennem paa Pakhuset. Der
er i Odense megen Misfornøjelse med Jærnbanens Niveauover
kørsler; særlig ved Buggaardsvej maa man over 6 Spor for at
komme til Kongensgade. Endnu er der ingen Ulykker sket der,
men hvor længe varer det?
Stationsbygningen er opført 1865 efter Tegning af Arkitekt
Holsøe, udvidet 1883—84.
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Lidt vest for Stats
banestationen ligger
sydfynske Banegaard
opført 1876 efter Teg
ning af Arkitekt Haugsted. Det var den før
ste Sidebane Odense
tik udenfor Stambanen, den blev bygget
af et privat Selskab
med et Statstilskud af
Driftsdirektør F. Kjer.
80,000 Kr. pr. Mil. |Efter et flereaarigt Ophold
|F. 51 paa Herlufsholm, po
lyteknisk Kand. i Ingeniørfa- Senere bar
ildlandet Assistent i Postin
samme ispektoratet
Sfet 77, 78 ansat ved de jydskfor Jylland, 79
yenske Baner, i Aarlius og Selskab i Forpagtning Fuldmægtig hos Chefen for
Struer, 85 86 Baneingeniør i
skel!. J;ernbanepostkontor, 8J
Fredericia, 86 -89 Chef for overtaget Faaborg— Chef for det fynsk-jvdske
Driftskontoret i Generaldirek
Jærnbanepostkonior i* Ny
toratet, 89 Driftsdirektør for Ringebanen og Rin borg, Nov. 99 Postmester i
sydfyenske Jærnbaner.J
Odense.]
ge— Nyborgbanen,
der ere anlagte af Staten. Da Driftsdirektør Kjer tiltraadtc i
1879 gav Banerne 4J/2 pCt. til de to første Serier af Aktier, de
privates og Kommunernes og Amternes, Staten fik slet intet
og havde aldrig faaet noget Udbytte af sine Aktier i 3die Se
rie; i sidste Driftsaar fik saavel Staten som de andre hver 51/.,
pCt. af deres Penge. Det er en smuk Fremgang, og selv om
en Del deraf skyldes
det almindelige Op
sving i Trafikken, har
Kjers klare og ener
giske Administration
sin meget væsent
lige Del af Æren.
Folk, der kender ham,
spaar ham derfor ogsaa en stor Fremtid
indenfor dansk Jærnbaneadministration.
Telegrafbest. Claudius.
Toldinspcktør
(sml. Sydfyenske
Wichinand.
[F. 36 i Ditmarsken, 61—64
ved Telegrafvæsenet i Flens Jærnbane Beretning
[F. 34, Statsvidenskabelig
borg, med Hæren til Sønder
Kand. 62, 63 i Generaldirekto
borg, fjorde Tjeneste der un om Driften i Regn- ratet, 76 Toldkontrollør i Hel
der Krigen, 65—82 i Frederi
singør, fra 77 fungerende i
cia, 82 Telegrafbestyrer i Hor skabsaaret 1898—99). København, 79 Toldkontrol
sens, 93 i Odense.J
lør der, 83 Toldinspektør, 91
Post- og Telegraf- til
Odense.]
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væsenet deler den gamle Latinskole.
Tidligere havde Postvæsenet Lokale ude
ved Jærnbanen og Telegrafvæsenet paa
Raadhuset. Borgerne syntes ikke om
at gaa saa langt ud med deres Breve,
og Lokalerne paa Raadhuset var meget
sinaa. Saa handlede Staten med sig selv.
Indenrigsministeren købte af Kultusmi
nisteren Latinskolen, og Rigsdagen bevil
gede Penge til den ny Latinskole ude i
Jærnbanegade. Alle tre Væsener vandt
Toklkasserer Trolle.
derved. Der hører til Odense Postkon
[F. 27, 41 Volontør i Boskil
de, 46 Bevisionsassistcnt i Ge
tor
33 Postbude, 12 Brevsamlere og 43
neral toldkammer- og Commercekollegict, 51 64 i Flens
Landpostbude,
der omdeltes i sidste Fiborg, Aabenraa og Løgumklo
ster, ønskede ikke at løses fra
nansaar c. 2 Miil. almindelige Breve, c.
sin Ed til den danske Krone,
Nov. 64 Toldoppebørselskon25,000 Pengebreve af en Værdi af c. 10
trollør i Bødby, 69 Toldkon
trollør i København, 76 Told
Miil. Kr., c. 100,000 Pakker og c. 2 Miil.
forvalter i Fredericia, 84Told
kasserer i Odense. Medlem af
Numre af forskellige Tidender og Tids
Byraadet i Bødby og Frede
ricia.]
skrifter. Postanvisningerne og Postop
krævningerne beløb sig til 4.600,000 Kr.
Under Telegrafstationen hører ogsaa Stats-Telefonen, og særlig
den giver meget at bestille, der er en livlig Forbindelse, særlig
med København. Det underordnede Personale er derfor i Lø
bet af faa Aar steget fra 6 til 16.
Odense er det tredje største Toldsted i Provinsen. I Aarhus
er Indtægten godt 2 Mili. i Aalborg c. 1,200,000 og i Odense
omkring ved Millionen. De Varer, der fortoldes, ere til Dels af
en anden Art end i Aarhus. Industriens Raaprodukter spiller
her en langt større Rolle for Toldvæsenet, som naturligt er.
Den ældste Toldbygning ligger ude ved Havnen, men da Jærn
banen kom, byggede man en ny oppe ved Siden at Stationen,
da det meste toldpligtige Gods nu kom den Vej. Denne sidste
Toldbygning har længe været for lille — fra 1870 til 1900 steg
Toldindtægterne til det tredobbelte — og der er nu vesten for
Sydfynske Banegaard opført et nyt, bedre Toldkammer af Byg
ningsinspektør J..V. Petersen. Det blev indviet 2. Juni dette
Aar, længe forsinket af den store Lock-out, og man under
gærne de to gamle, elskværdige Toldere dette statelige og for
nemme Hus. Foruden Toldbod er det tillige Frilager. Spørgs-
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maalet er nu, om det vil blive benyttet som saadant; Sporene
fra Aarhus skræmmer en Del.
III.

Atter ser vi fra Vandtaarnets Top ud over Byen, vidt stræk
ker den sig, meget videre, end man skulde tro efter dens Fol
ketal. Den tæller godt 38,000, men hertil kommer dem, der
boer udenfor Kommunens Grund, og regnes de med, kommer
vi noget op over de 40,000. Det er saaledes Provinsens næst
største By, kun Aarhus har flere Indbyggere, men den spænder
ikke over saa stort Areal som Odense. Gadernes Længde er
der over 4 Mil.
Aarhus er en
tæt sammen
bygget By med
høje Huse og
liden Villabebyggelsc,
Odense er en
vidt bygget By
med mange
smaa Huse og
en stor Villabebyggel se.
Det gamle
Odense laa
sammentrængt
omkring Ve
stergade, Over
gade og Nørre
gade. IAarhundreder holdt
man sig hertil,
byggede blot
tættere. Men
ved Aarhun
dred ets Midte
var al Plads
Folkmann fot.
optaget paa de
I)el nye Toldkammer.
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gamle Tomter i Byens gamle Gader, Indbyggertallet voksede
raskt, fra 11,000 i 1850 til 14,200 i 1860, 17,900 i 1870, 22,500 i
1880, 30,300 i 1890. Først indtager man Kvarteret om Vindegade,
Kongensgade skærer igennem, man begynder at gaa over Albanibroen og Frederiksbroen, ud ad St. Jørgens Forstad mod
Øst og ad Middelfart Landevej og Heden mod Vest. Arbejderne
begynder at flytte ud, men der opføres, Gudskelov, ikke de
store, triste Arbejderkaserner. De fleste Smaahuse rejses af

Kongensgade.

Folkmann fol.

Murer- og Tømrersvende, der, naar den travle Tid er forbi,
om Efteraaret tager fri hos Mesteren og bygger deres lille Sted,
én Etage med Kvist, højest to Etager.
Da Banerne kommer, begynder Bebyggelsen at gaa den Vej,
Kvarteret om Dronningens Gade opstaar, for en Del et Villa
kvarter. Men den egentlige Villabebyggelse foregaar fra Halvfjerserne, gennem Firserne og Halvfemserne syd for Aaen,
Kvarteret om Kronprinsensgade og Absalonsgade og ud langs
Hunderupvcjcn og dens Sideveje. Her opstaar det største sam
menhængende Villakvarter, der findes i nogen dansk By, efter
at de høje Huse har brudt Vejenes Idyl paa Frederiksberg.

46 Denne Villabebyggelse hænger sammen med det store, brede
Lag af jævn Velstand, der findes i Odense, og saa dermed, at
der i Odenses nærmeste Omegn kun' findes faa Steder, hvor
man kan gaa hen om Aftenen og sidde under grønne Træer.
Munkemoseanlæget er af ret ny Dato, der er for langt til
Fruens Bøge og Næsby hoved Skov. Saa lægger man da selv
sin Have ud og sidder under sine egne grønne Træer. Det
grønne titter frem overalt mellem Teglets Røde og Skifferets
Graa. Selv inde i Byen, selv til mange af Husene paa Vester
gade hører der dybe Grunde med store Haver og gamle Træer.
Og prises maa denne Lyst hos Arbejdere og Middelstand til
at bo under eget Tag, det har gjort Odense til en sund By med
megen god Luft og til en køn By, kønnere for de nyere Deles
Vedkommende end f. Eks. Aarhus og Aalborg. Og der er ogsaa
meget godt og gammelt i denne By. Medens Aarhus gentagende
har været hærget af store Ildebrande, hvorfor det aldeles
overvejende er en ny By, har Odense i Aarhundreder
været forskaanet for større Ildebrande, og disse gamle Patriciere
og Adelsslægter har haft Rigdom og Smag nok til at bygge
stateligt og smukt. Det er derfor en gammel og køn By.
Fra Middelalderen er der væsentlig kun tilbage Kirkens Byg
ninger; men fra det 16de og 17de Aarhundrcde er der mange
Adels- og Borgergaarde. Eiler Rønnows Gaard paa Nørregade
er den ældste, fra 1547, den er nu erhvervet af Kommunen,
og naar den bliver restaureret, faar alt Kalkpudset fjærnet og
smaa Ruder indsatte, vil det sikkert blive et stateligt Bo. Maaske kunde man deri indrette et Odense Museum, hvor man i
gamle Stuer opbevarede, hvad Tiden ellers vilde ødelægge. Og
saa er der Oluf Bagers Gaarde, f. Eks. »Jordan« paa Overgade
(opført 1582), og hans Mødrcnegaard paa Nørregade. Karen
Bryskes Gaard paa Graabrødreplads fra 1594 er til Dels gaaet
ind i Stiftsbogtrykkeriets Ejendom. Dernæst Bindingsværks
bygningen i Skomagerstrædc, det smukke Snitværk i Sidebyg
ningen i Overgade Nr. 18 med dets Jagtscener, Hjørnet af Over
gade og Myntestræde, Vestergade Nr. 76, m. II.
Selv i Enevældens trange Tider byggede man ikke saa daarligt og fattigt i Odense som i de andre Provinsbyer. Adskillige
gode Ting ere bevarede, og Ælden har lagt sin Forskønnelse
over dem.
I nyere Tid var Lendorff den første, der begyndte at optugte
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Folket i kunstnerisk Henseende. Han byggede bl. a. Diskonto
kassen, Fyens Stifts Sparekasse, Rytterkasernen og Drenge
borgerskolen i Jærnbanegade. Sammen med Herholdt opførte
han Raadhuset. Schwanenflugel har bygget Læseforeningen.
Set nede fra dens Have tager den hvide Bygning sig prægtig
ud, men Vorherre er rigtignok ogsaa kommen Arkitekten godt
til Hjælp med sine grønne Træer.
Den Mand, der skarpest har sat sit Præg paa det moderne
Odenses Bygninger, er Bygningsinspektøren J. Vilh. Petersen.
Som alle de yngre, Kampmann, Nyrop, Borch, Clemmenscn, hø
rer han til Herholdts og Hans J. Holms Skole (se Karakteri
stikken af Kampmann i Aarhusbogen Cap. II). Han har i sin
Egenskab af Bygningsinspektør bygget bl. a. Toldkammerbygningerne i Rudkøbing, Esbjærg, Svendborg og Odense. Amtmands
boligen og Kvindeseminariet i Vejle, Forstanderboligerne ved
Skaarup og Jellingc Seminarier, Latinskolen i Odense. End
videre Vandtaarnet, Ane Margrethe Petersens Stiftelse og Børnehospitalct i Odense, Herrcgaarden Skovsgaard paa Langeland
og en Del private Bygninger i Odense. Hans sidste Bygning er
Odense nye Toldkammer. Han har sine Jævnaldrendes Kærlig
hed til Detaillen, deres Lyst til at lade alt gennemtrænge af
Bygmesterens Personlighed. Naar man i gamle Dage rejste en
Jærnsøjle i et Pakrum, malede man den
rød, for at den ikke skulde ruste. Der
var ingen, der tænkte paa at bringe no
get smukt ud af den ved Form og Far
ver. Der staar ude i Toldkammeret nogle
Jærnbjælkcr, bærende Loftet i Vcjerummet. De har Kapitæler, med en Smule
grøn og brun Farve har en nænsom
Kunstnerhaand skabt noget smukt. Paa
den anden Side har han heldig undgaaet
det Skær, hvorpaa adskillige af hans
Fæller undertiden strande, altfor mange
Finesser i Detaillen, der forstyrrer Hel
Bygn i i) gsi n s pektør
J. Vilh. Petersen.
hedsindtrykket. Der er over hans Told
[F. 51 i Odense, Søn af Tømkammerbygning den Enkelhed og Ro, der rerm.
I’., paa Kunstakade
miets Arkitektskole,
lille
giver Øjet Hvile, naar det har glædet sig Guldmedaille, arbejdet længe
hos Hans J. Holm' som Kon
over Kunstnerens Opfindsomhed i det duktør,
81 Arkitekt i Odense,
89 Bygningsinspektør for Fy
Smaa.
ens og Ribe Stifter.)
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Af andre Arkitekter er der hans Broder, Tømrermester Al
fred Petersen, der ligeledes har gaaet paa Kunstakademiet, og
blandt andet har udvidet Diskontokassen og udført den smukke
Tilbygning til Fyens Stifts Sparekasse. En Arkitekt, der i de
senere Aar har bygget meget, er N. Jacobsen. Han har bl. a.
bygget Teknisk Skole, Telegrafcentralen, Grand Hotel med dets
morsomme Gaard, Handelsbankens ny Bygning paa Vestergade,
der vel nok er hans kønneste Bygning. Martin Borch har byg
get Provinsarkivet. Straks man træder ud af Jærnbanens For
hal, ligger det paa højre Haand i Jærnbanegade, den fineste
Indledning til Byen, som Odense kan ønske.
IV.

Man har kaldt Odense Etatsraadernes By, men den er det ikke
mere. Der findes kun to Etatsraader, og ingen af dem deltager
videre i Byens Liv. De gamle Etatsraader er døde, Dreyer,
Lotze, Esmann, og Koch, der vel ikke var Etatsraad, men som
Appellationsretsraad fra slesvigsk Tjeneste havde Bang i 3die
Klasse Nr. 9, er bleven Konferensraad. Man vilde med Navnet
betegne noget stift; men Odense er ingenlunde nogen stiv By.
Det er en behersket, en form fuld By, men der er adskillige
nye Byer, der er stivere. Man iagttager i Odense Formerne, som
det gode Selskab altid gør det, men Formen iagttages med den
Tvangfrihed og Lethed, som Slægtleds selskabelige Kultur
giver.
Denne By er, som alt fremhævet, Slægternes By fremfor no
gen. Grunden være nu, hvilken den vil, men i denne By trives
Slægterne som i ingen anden. Man finder den Dag i Dag i
gamle Gaarde Handlende og Haandværkere, der har siddet der
i tre, fire, indtil fem Generationer og øvet den samme Gærning. Slægter skaber altid Aristokrati, det giver nu som i
svundne Dage Byens Liv et vist fornemt Præg. Det er ikke
saa let for en Fremmed at blive Mand af Lavet. Og Slægter,
der har siddet med jævn Velstand eller Rigdom gennem lange
Tider, skaber altid selskabelig Kultur, forædler Racen. Gentle
men kræver flere Generationer bag sig.
Slægter i et lille Samfund skaber endvidere Selskabelighed —
man har gaaet i Skole sammen, er kommen sammen som Børn,
er voksede op sammen, har gjort Forretninger sammen — og
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Odense er da ogsaa en meget selskabelig By. Dens specielle
Form for Selskabelighed er Middagsselskaberne, derimod ikke
saa meget Aftenselskaber og Baller som i andre Byer. Sæsonen
varer tre Maaneder, fra lidt efter Jul til henmod Paaske, og en
Familje, der vel kommer en Del ud, men langtfra er mellem
dem, der ivrigst dyrker Selskabeligheden, kommer i den Tid i
et halvhundred Middagsselskaber. Naar det gaar saa tit paa,
maa man spise med Forsigtighed for at møde paa sin Post
den næste Dag.
Man begynder
da gærne Kl. 6,
spiser til Kl. 8,
og ved 1 O-Tiden
kommer Vog
nen.
Naar Selskabelighedcn er
saa stor, faar
man ikke Tid
til at dyrke
Klub- og For
eningslivet saa
ivrigt, som Til
fældet ellers er
i Provinsen.
Den fineste og
mest eksklusive
Klub, Odense
Klub, der stammer fra forrige Aarhundrede og til at begynde
med væsentlig var en adelig Klub, tæller kun ca. 70 Medlem
mer og bæres væsentlig oppe af sin Formue. Og ogsaa de an
dre Klubber og Foreninger har meget at kæmpe imod.
Der er kun en Forening, der blomstrer og blomstrer frodigt,
Fyens Stifts Læseforening, Odenses Athenæum. Det taler i høj
Grad til Ære for denne gamle Kulturens By, at dens Læsefor
ening kan tælle c. 2000 Medlemmer, det tyder paa megen Kær
lighed til Bøger, og hvad Aandens er. I Læseforeningen er de
alle, den er det demokratisk forenende Baand i et Samfund,
der har Tilbøjelighed til at spalte sig i Kaster. Dens Budget
raader over 28.000 Kr., sikkert mere end noget andet Biblio-
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tek her i Landet, har til Raadighed, og
den anskaffer da ogsaa indenlandsk og
udenlandsk Lekture i betydeligt Om
fang. Dens Bibliotek er opad 40,000 Bind;
det og de store Læsesale benyttes iv
rigt. Foreningen har i sin Tid erhvervet
en betydelig Del af Øen i Aacn, der har
den plantet en stilfuld Park, hvis for
nemste Pryd er de herlige Hængebirke,
og der afholdes Sommeraftener Forenin
gens Koncerter. (Se Fyens Stifts Læsefor
Grosserer J. L. Chri
enings Historie 1838—88. 1888).
stensen, Læseforenin
gens Formand.
Ejendommelig for det Odense Samfund
53, cand. pharm. 76, 82
er ogsaa Foreningen »Fruens Bøge«. til[F.Odense,
HandlendeogGros»Fruens Bøge« er den berømte Odense sercr i Kaffe].
Skov, liggende noget Syd for Byen. For en Fremmed, der har hørt
den saa meget omtale, er den paa Grund af dens Lidenhed en
Skuffelse; man havde ventet en større Skov. Der er imidlertid
smukke Partier i den, og det kønneste er det, hvor Foreningen
»Fruens Bøge« har Ret til at holde Musik og Dans en Aften
om Ugen. Da Sansen for Naturen for ikke saa grumme mange
Aar siden vaktes, blev Fruens Bøge snart Valfartssted for
Odense. Og Kammerherre Benzon, der ejede Skoven, gav den
i 1839 stiftede Forening Ret
til at holde sine Koncerter
og sin Dans i Skoven. Da
Byen købte Skoven, var der
en Servitut ved Salget, at
Foreningen fremdeles skul
de have Ret til at dispo
nere over Terrænet om
kring Pavillonen en Gang
om Ugen. Søndag er den
sædvanlige Dag, saa vajer
Flaget paa Hempels Taarn
som Tegn paa, at der er
Musik og Dans i Skoven.
Er Vejret daarligt, udsæt
I'olkmann fot.
ter man Sammenkomsten
Heinpels Taarn
til en følgende Søgnedag,
paa Stiftstidendens Gaard.
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og Odense gaar da og spejder efter Flaget. Først en Kon
cert, derpaa gaar Dansen over det store Gulv under lyse
Bøges Hang. Et lille betegnende Træk, det fordres strængt, at
der altid danses med Handsker ved denne Friluftsdans. I det
hele vilde en Friluftsdans saa korrekt gennemført næppe være
tænkelig i nogen anden By end Odense, og det opnaaes kun
ved, at den arrangeres af en Forening. Forøvrigt er denne For
ening ret demokratisk, den tæller 2000 Medlemmer, og for at

Folkmann fot.

Albanibroen.

opnaa et saa stort Antal i et saa lille Samfund maa man gaa
ret dybt ned i de brede Lag. Imidlertid har Afspærringen,
»Snoren«, vakt en Del Uvilje, man synes ikke om, at en privat
Forening disponerer over Byens Skov en Søndag Eftermiddag.
Det var en af Grundene til, at Socialdemokraterne købte Næsby
hoved Skov, hvilket Salg som bekendt har givet Anledning til
en celeber Betssag. Foreningen holder sig til sin tinglæste Bet,
og den har forøvrigt ydet ret betydelige Tilskud til Bygninger
og Effekter, som Byen ejer, opad en 40,000 Kr. Foreningens
Formand er Redaktør Dreyer, hvis hele Væsen og Optræden
4*
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gør ham vel skikket til Leder af denne paa en Gang korrekte
og folkelige Forening. (J. Lauritsen: Tilbageblik i Anledning
af Hundredaars-Jubilæet i Fruens Bøge, 1890).
En tredje Forening, karakteristisk for Odense, er Odense
borgerlige Skyttelag. Man har ogsaa gamle Skyttelag andre
Steder, men intet Steds har man beholdt saa meget af de gamle
Former som i denne gamle, Formens By. Foreningen har et
stort skrevet Ceremoniel, der nøje overholdes. En Tirsdag Mor
gen om Sommeren forsamles Skyttebrødrene paa Raadhuset
Kl. 7; det er en meget demokratisk Forsamling, omfattende
alle Stænder og Lag fra Stiftamtmanden og Generalen til
Kudsken. Borgmesteren, der er selvskreven Præses, trakterer
med Kaffe, The eller Chokolade. Derpaa marscherer man ud i
stort Optog, nøje bestemt, først Musikken, derpaa Rangsper
soner, Magistraten og Byraadet, Markørerne, Laden, yngste og
ældste Oldermænd, Gevinsterne, Skyttekongen og Skytteprinsen
o. s. v. Paa »Heden« skyder man til Skive. De to yngste Older
mænd, de saakaldte Markører, har nede ved Skiven en Grotte,
hvor de for egen Regning skænker ud til Skyttebrødrene, hvad
deres Tørst kræver. Efter endt Skydning marscherer man til
bage, atter i stort Optog, og dette Indtog er Byens Fest, sva
rende til Grundlovsdagen andre Steder. Hele Odense er paa
Benene for at se Skyttebrødrene drage ind, fra alle Vinduer
kastes der Blomster ned over dem. Dagen endes med en Spis
ning paa Raadhuset, arrangeret efter det gamle Ceremoniel,
hvor Borgmesteren drikker af en uhyre Pokal. Og den Aften
hviler Lovene i Odense, Politiet ser til. Hvad gør det ogsaa,
at glade Brødre Hytter et Par Skilte eller morer sig lidt paa
anden Vis. Festen varer i to Dage, men anden Dag skydes der
meget fornuftigt ikke, man holder sig til de selskabelige
Glæder.
Disse tre store Foreninger har deres Betydning, de forener
og blander Borgerne i en By, der i Følge hele sin aarhundredgamle Historie er aristokratisk.
V.

Læseforeningen er egentlig mere en kulturel Institution end
en Forening, og i denne gamle Kulturens By er der mange
andre kulturelle Institutioner.

— 53 Der er først Bi
bliotekerne. Stifts
biblioteket med
36,000 Bind i det
gamle Gymnasium
ved Siden af St.
Knuds Kirke, Kathedralskolens Bi
bliotek, der tæller
ca. 20,000 Bind,
Garnisonens Offi
cers Bibliotek, dei
omfatter 14,000
..
.
. .
Folkmann fot.
Provinsarkivet.
Bind, Underoffi
cerernes Læseforening og Bibliotek, der raader over 5000 Bø
ger, Odense Folkebibliotek og Karen Brahes Bibliotek.
Dette indeholder vel de største Bogskatte, der findes i Odense.
Det er dannet af Anna Gjøes og Karen Brahes Bøger og Sam
linger, og bestaar kun af Litteratur, ældre end den sidstes Dødsaar. Særlig Beformationslitteraturen er rigt repræsenteret, og
der findes her adskillige sjældne Tryk, som end ikke de store
københavnske Biblioteker ere i Besiddelse af. Endnu sjældnere
Ting omfatter Haandskriftsamlingen. Her er de berømte Kæmpevisehaandskrifter, Elisabeth Bryskes
adelige Slægtcbog, en stor Foliant paa
542 Bl. m. m. Karen Brahe skænkede
det i sin Tid til sit Kloster, det gamle
Frøkcnkloster i Jens Andersens Bispegaard, og der opbevares i et stort Bum,
beskærmet af en aarhundredgammel,
saare kunstfærdig Laas, de sjældne
Skatte. Deres rette Plads er imidlertid
andet Steds. Der er ikke nogen Mening
i at lade saa dyre Bøger og Haandskrifter henligge i en Bygning, hvor der bru
Provinsarkivar Wad.
ges Lys og Ild; selv med den største
[F. 54, Præstesøn, c. polit.
77, Ass. i Indenrigsm. 79, Se
Forsigtighed kan der opstaa Brand. Ef
kretær h.Overpost mesterenSl,
flere Aar Redaktør af persoter at Odense har faaet sit Provinsarkiv
nalhist. Tidsskr. og Statska
lenderen, 93 Provinsarkivar,
overdækket med ildfaste Hvælvinger, luk
skrevet meget Biografi, udgi
vet to Bind Breve fra og til
ket med Jærndøre, og i hvilket der end
HerlufTrolle og Birgitte Gjøe.J
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naturlige Plads der.
Det var en af Scavenius gode Gerninger, at han, trods megen
Modstand, gennemførte Loven om Provinsarkiverne. Hvor har
man ikke før omgaaedes uvarsomt med Fortidens Dokumenter.
Ladet dem ligge i fugtige Kældere, saa Bladene danner en
sammengroet Masse, budt dem som Føde til Mus og Orm,
brændt dem som den Svendborger Amtmand i 1856, da han
ikke syntes, han havde Plads mere til dette gamle Bras. Nu er
alt fra Fyens Stift samlet i Odense Provinsarkiv, Stiftamtman
dens Arkiv, Bispeembedets Arkiv, de gejstlige og juridiske Embedsmænds Arkiver, Byernes Arkiver, og to flittige Embedsmænd,
Provinsarkivar Wad og Assistent, cand. mag. Holger Hansen,
har for mange Aar Dagen optaget med at bringe Orden i disse
Tusinder af Protokoller og løse Pakker.
Musæet er opført i Aarene 1884—85, og
Manden for det var Etatsraad Lotze, hvis
Buste findes i dets store Sal. Han gav
selv med rund Haand og han forstod at
faa andre til at give. Det omfatter saa
nogenlunde alt, Flintestensredskaber og
Mønter, Sculptur .og Maleri, Insekter og
Pattedyr, og Mineralier og meget mere,
alt det, der i København er spredt i Old
nordisk og Etnografisk Musæum, Mønt
samlingen, Kunstmusæet, Folkemusæet,
Mineralogisk Samling, Zoologisk Musæum.
Der er en old
nordisk Sam
ling, en Bonde
stue, Odenscstuen med alleliaande Minder
fra Fortidens
Odense, Lavsfa
ner og Lader,
Billeder og Po
kaler, der er
SkulpturafdeMusæet og Graabrødre Hospital.1 olk,nann foL
lingen med Af

støbninger efter
Antikken og mo
derne Kunst,
Mønt- og Medalje
samlingen, Maleri
samlingen, hvis
fornemste Stykke
vel er Krøyers
italienske Landar
bejdere,
endelig
de naturhistoriske
Samlinger. Musæet
er stærkt besøgt,
og det fortjener
det, der er noget
for enhver Smag,
og meget godt. (Se Michaélis Artikel i Julealbum, 1899)
Det gamle Odense Teater har allerede holdt 100 Aars Jubi
læum, det var det første Provinsteater, og det har en stolt Hi
storie, megen god Kunst er opført der, og mange berømte Navne
har traadt dets Brædder. Adskillige af Scenens Største har de
buteret der, for blot at tage ét Navn, Ryge. Teatret ejes af
Byraadets til enhver Tid valgte Medlemmer. Dets Ejer, Brygger
Poulsen, tilskødede det i 1829 til de daværende deligerede Mænd
mod, at de overtog Bygningens Gæld, og da Indtægten sagtens
kunde forrente og afdrage Gælden, tog de imod Gaven. Teatret,
hvis Scene omtrent er lige saa stor som dets Tilskuerplads,
har en glimrende Akustik, hvilket tillader god Kunst, og er
saare hyggeligt. Undertiden har man haft fast Selskab; for de
næste Sæsoner har Helsengreen lejet Hovedsæsonen (se Karl
Schmidt: Meddelelser om Skuespil- og Teaterforhold i Odense.
1896).
For faa Aar siden opførte man vesterude i Byen Odense
Folketeater. Det har i sin korte Levetid haft en ret omskiftelig
Skæbne, været Teater og.Variété. Til Efteraaret skal Direktør
Schrøder forsøge sin Lykke der.
Til en Byes kulturelle Institutioner maa ogsaa dens Boglader
regnes. I Følge den sidste Vejviser er der i Odense 17 Bog
handlere og Antikvarer, altsaa dobbelt saa mange som i Aar
hus. Og medens de Aarhus Boghandlere klager stærkt over
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Odense en god Boghandlerby med stort Bogsalg. Særlig to af
disse Boglader ere gamle og landskendte, den Miloske og den
Hempelske.
Fem Generationer af Slægten Milo har siddet i Odense og
tjent sig op. Stamfaderen var en Konigsberger Bogbindersvend,
Johan Frid. Milo, der 1748 kom til Byen, giftede sig med en
Bogbinderenke og i to Ægteskaber lik 13 Børn. Hans Valgsprog
i Svendebogen var følgende :
Jesum ini Hertzen, eine Liebste im Arm
Das Eine macht selig, das Andere macht yvarm.

Hans Søn begyndte allerede at sælge Salmebøger og Alma
nakker, og langsomt udvidede Forretningen sig gennem Slægt
paa Slægt, omfattende alle de Virksom
heder, hvorved en Bog bliver til, de satte
og trykkede den, indbandt og solgte den.
Hans Christian Milo, der købte Hesbjærg Gods, døde 1881 barnløs og te
stamenterede sin Boglade og sit Gods
til sin Brodersøn, den nuværende Inde
haver, Chr. Milo, der saa smukt har
ført Slægtens Traditioner videre. Han tik
stiftet Provinsboghandlernes Forening og
har været dens Formand siden 1892. Det
er vel nok det Provinsforlag, der har
Godsejer, Boghandler
udgivet den meste Litteratur, væsentlig
Chr. Milo.
[F. 51, Søn af Pastor M., 7
af religiøs Art, Birkedal, Melbye, Willi.
Aar i Lære i København, 76
til Od., overtog 81 Forretnin
Bech. Til Forretningen er knyttet et stort
gen efter Farbroderens Død].
Bogtrykkeri. Saadan som Milo er og lever, halvt Godsejer og halvt Borger, delt mellem sit smukke
Gods med dets bakkede Skove og sin Boglade og Gaard
paa Vestergade, har de gamle Patricierslægter i det 16de
og 17de Aarhundrede levet, der gennem Slægtled arbejdede sig
frem til Bigdom og Kultur og købte Omegnens Herregaarde.
(C. Nyrop: Huset Milo 1748—98. 1898).
Den anden store Boglade og Forlag er den Hempelske. Alle
rede for tre Aar siden kunde den fejre sit 100 Aars Jubilæum,
og den kan se tilbage paa smukke Indskud i vort Aandsliv.
Den blev stiftet 3. Jan. 1797 af Søren Hempel, som stammede
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fra en gammel nedersachsisk Adelsslægt, og som dette Aar over
tog »Fyens Stifts Adressekontor og Bogbinderi«. De følgende
Ejere vare hans Svigersøn J. F. Helm-Petersen og dennes Søn
S. F. H.-P.; fra 1887 forenede Etatsraad Dreyer atter Avis og
Boglade. I 1893 overtoges Bestyrelsen af Bogladen af hans Søn,
Nikolaj Dreyer (f. 1864, cand. phil. 1883, Forstkandidat 1890).
(Nordisk Boghandlertidende, 1896).

VI.
Odense har sin store Musikforening,
stiftet i 60erne, den ældste og største
blandt Provinsens Musikforeninger. Det
var dog først i 1874, da Kammerraad
Larsen blev Sjælen i Foreningen, at
den tik virkelig Betydning for Musikli
vet. Den har nu sit eget Kor og fuldt
besatte Orkester, og fremfører de stør
ste Kompositioner af Hartmann, Gade,
Beethoven, Mozart og andre af Musik
kens Høvdinge.
Sportslivet er naturligvis af yngre Da
Kammerraad Larsen.
|F. 44, Seminarist fra Jelto, men ogsaa her kom Odense tidlig
linge, Elev af Schjørring, læn
gere Ophold i Udlandet, 73
med. Sejlsport og Rosport spiller natur
Kordegn og’ Klokker ved Vor
Frue K.,83ansat ved St. Knud,
ligvis
ikke nogen videre Rolle, derimod
Kantor, 85 Belønningsmedaljen i Gukij.
dyrkes Cyclesporten ivrig paa det flade Fyen. Byens
store Distancer gør ogsaa Gyden nød
vendig, og mange, særlig Arbejdere, bor
uden for Byen og cyclcr ind til Arbejds
stedet. Fyens Cyclebane er derfor den
eneste Provinsbane, der har betalt sig.
Smukkere og fornøjeligere Sport er
Fodboldten, Kricket og Lawntennisspillet, og ude paa den store Sportsplads
bag Munkemoseanlæget flyver Boldtene
fra før 6 om Morgenen, lige til Mørket
falder paa. Den Mand, der har Hoved
Sagfører Max Sinith.
[F. 56, paa Sorø Akademi,
æren for dette smukke Sportsliv, er cxam.
jur. 76, i Hillerød og
Boldtklubbens Formand, Sagfører Max Holsterbro, 82 Sagfører i Odj.
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Sportspladsen.

Smith, der som gammel Soraner er ivrig Sportsmand. Det er
egentlig ham, der har skabt det hele af intet. Boldtklubben har
nu ogsaa benved fire Hundrede Medlemmer.

Cap. III.
Politisk og kommunalt Liv.

I.
Odense er den sidste større By, som Højre sidder helt inde
med. I Aarhus har Socialdemokraterne taget den ene af Kred
sene, og Aalborg, Randers, Horsens og Helsingør ere ligeledes
socialdemokratiske. Ogsaa i Odense har Socialdemokratiet i
de senere Aar vundet stærkt frem. Ved sidste Folketingsvalg,
i April 1898 havde Scavenius i Odense 1ste Valgkreds kun 15
Stemmer mere end Redaktør Marolt, og 300 Stemmer faldt
samtidig paa Venstremanden Valeur. Samme Efteraar ved Valg
mandsvalget til Landstinget gik Oppositionens Liste igennem.
Kaptajn Madsen sidder paa en stærkere Majoritet i Odense
2den Valgkreds, den vestlige Del af Byen.
Man kan vel nok, uden at gaa nogen anden for nær, sige, at
Kammerherre Scavenius er den bedste og mest energiske Kul
tusminister, vi har haft de to sidste Decennier. Han havde en
levende Sans for Kultur, var i mange Henseender overordent
lig frisindet, og det lykkedes ham trods Kampaarene at sætte
adskilligt igennem. Hans dybeste og varmeste Interesse var
dog udenfor hans særlige Ministerium, det var Forsvarssagen.
Han gik i 64 frivillig med, han har altid været en begejstret
Patriot, der vilde sætte det yderste ind paa at værge sit Land.
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Da Højre vaklede efter Nederlaget i 84,
hvor det halve København gik tabt, var
Scavenius den Mand, der resolut drev
Partiet frem, og for at gennemføre sin
Livssag, Forsvarssagen og Fæstningen,
gyste han ikke tilbage for Provisoriet.
Endnu den Dag i Dag er han selvskreven
Taler, saa snart Forsvaret kommer paa
Bane. Man har kaldt ham Rigsdagens
eneste Junker, og der er noget raskt og
fejende over denne ranke og spænstige
Kammerherre
Mand, som Alderen tager saa blidt paa.
Scavenius.
[F. 38, Son af Godsejer S.,
I sit lange, politiske Liv har han er
c. polit. 63, frivillig i Krigen,
65—66 Med), af Rigsraadets
hvervet
sig et indgaaende Kendskab til
Folket, 66—95 Folkelingsm. for
Storehedinge, fra 68 Ejer af
næsten alle de Sager, der er oppe i vort
Gjorslev, 80—91 Kultusmini
ster, valgt 5. Ap. 98 i Odense
politiske Liv, og selv om han for Øje
A. 1. V.].
blikket i Rigsdagen i mange Henseender
er en ret ensom Mand, høres han altid med Opmærksomhed,
naar han taler paa sin stærkt pointerede Facon, ledsaget af
energiske Nik og Kast med Hovedet. Og altid har man den
velgørende Følelse af, at det er en Mand.
Han interesserer sig væsentlig for Storpolitikken, og man er,
selv i Højrekredse, i Odense en Smule misfornøjet over, at han
ikke tilstrækkelig varmt tager sig af de lokale Interesser. Det
gør derimod Kaptajn Madsen, der netop derigennem har vidst
at sætte sig ret
godt fast i sin
Kreds.
Højre er fast og
godt organiseret,
med Inddeling i
smaa Distrikter
undersærlige For
standere, hvorved
man har godt Réde paa sine Folk.
Formanden for
Kaptajn Madsen.
Kammerjunker
Er. Munter.
[F. 49, ved Landvæsenet og
den konservative
til Søs til 69, Sekondi. 71, Kap
[F. 35, c. polit. 61, 63 ansat
tajn 85, 92-95 Folketingsm.
Forening er Kam i Statsanstalten for Livsfor
for Sakskøbing, valgt 5. Ap.
83 Amtsforvalter i
98 i Odense A. 2. VJ. ‘
merjunker, Amts- sikring,
Skanderborg, 89 i Od.].

— 60 forvalter Munter, en
Rigmand, Grosserer
mand, altid rede til
sin Sag. En anden
rup (se Sagførere).

Svigersøn af den bekendte københavnske
Jørgen Jensen; han er meget ivrig Højre
at sætte baade Kræfter og Penge ind paa
af Højres ledende Mænd er Sagfører Kra

II.

Den Mand, der i mange Aar regerede
Odense ret enevældigt, var Konferens
raad Koch. Han havde mellem Landets
Borgmestre et stort Navn, han var i 16
Aar Formand for Købstadforeningen, og
han var en stor Kraft. En overlegen Ad
ministrator, med en fortræffelig Orden i
sine Ting, et klart og hurtigt Hovede,
der udmærket forstod at lægge Tingene
til Rette for Byraadets Arbejde, en uop
slidelig Arbejdskraft. Der blev i hans Re
Konferensraad Koch.
geringstid udrettet meget i Odense. Der
|F. 27, paa Hovcdgaarden
Østerg’aard Aarhus Amt, c. j.
blev bygget meget og smukt, Kaserner
51, slesvigsk jur. Eks. 52, 5.3—
59 Politimester og Herreds
og Skolebygninger, Musæct og Raadhufoged i Hertugd. Slesvig, 59—
64 Medl. af Appellationsretten
set, Kanalen blev uddybet, Fattig- og
der, 66 Politimester i Od., 77
--97 Borgmester, «3—97 For
Skolevæsenet ordnet m. m. Han havde
mand for Købstadforen., 69—
72 og 76—81 Folketingsm. for
ogsaa
dygtige Hjælpere, saaledes EtatsOd., 94 Landtingsm., «5 For
tjenstmedaljen i Guld].
raad Dreyer, der i 24 Aar sad i Byraadet,
og Etatsraad Lotze; disse Etatsraader var
dygtige Folk, og de var ikke bange for at betale for Mag
ten, derom vidner den saare demokratiske Skatteskala. Men
efterhaanden blev Borgmesteren vel meget Enehersker, i Kraft
af sit Kendskab til Byen og sin overordentlige Arbejdsevne
vilde han gøre alting selv. Det svækker Ansvaret hos Byraa
dets Medlemmer, naar de saadan halvt sættes udenfor, det gav
ner ikke det kommunale Selvstyre, og det gik da heller ikke
af uden enkelte ret hæftige Bataljer. Det var saa meget far
ligere, som Koch paa et bestemt Punkt havde forset sig grun
digt paa Tingene. Han hørte til det gamle, nationalliberale
Parti, han var som saadan doktrinær. Han forstod ikke, at
Kommunen med de mange, ny og voksende Opgaver, der læg
ges over paa den, ogsaa maa have ny Indtægter. Man kan ikke
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blive ved at læsse alt muligt over paa Formue- og Lejligheds
skatten. Overalt kommer man nu ind paa at skaffe Kommunen
Indtægter ad andre Veje. Man overtager saaledes Gasværkerne.
Men Koch holdt strængt paa, at Kommunen kun skulde tage
sig af det, som vedkom den i snævreste Forstand, Resten skulde
overlades til det private Initiativ. Tiden var løbet fra ham, og
Kommunen maa nu ret haardt undgælde derfor. Gasværket
var oprindelig en privat Entreprise, og selv da Kommunen se
nere kunde overtage det, fornyede man Kontrakten med det
private Selskab paa mange Aar. Aarhus og flere andre Byer
havde den Gang selv overtaget deres Gasværker og vare glade
ved dette gode Aktiv. Og selv om Gaspriserne i Odense er lave,
selv om Kommunen har Haand i Hanke med Selskabet, vilde
Kommunen dog aarlig kunne have taget ind en c. 60,000 Kr.,
hvis den selv havde ejet sit Gasværk, og det er ikke nogen
ringe Sum for en Kommune, der sidder saa haardt i det. ‘Ogsaa Elektricitetsværket er privat Forretning. Ligeledes de of
fentlige Slagtehuse, der staa i Forbindelse med Eksportslagteriet. Raadhuset er en Pryd for Byen, men samtidig lader Bro
lægningen mange Steder meget tilbage at ønske, og man kan
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ikke foretage sig ret meget, uden at laane. Man har, som det
er naturligt i et gammelt kultiveret Samfund, set lidt vel meget
paa Æstetikken.
Tager vi Budgettet for Aar 1900, andrager Indtægten 1,040,000
Kr. Deraf giver Byens Jorder en Del, Kasernerne giver natur
ligvis ogsaa i Kassen, Vandværket giver 79,000, men Skatterne
er dog det overvejende. Formue- og Lejlighedsskatten indbrin
ger 469,000, Husskatten 119,000 og Grundskatten 12,000, ialt
600,000. I Aarhus, som er en større Kommune, hvis Budget er
paa 1,471,000 Kr., er Formue- og Lejlighedsskatten 500,000 Kr.,
Husskatten 54,000, Grundskatten 18,000, altsaa c. 570,000 Kr.
Og disse Skattebyrder hviler saa meget tungere paa mange, som
man har en stærkt stigende Skala, med betydelige Afslag for
de lavere Skatteydere. De større Skatteydere betaler opad 10
pCt„ medens de smaa slipper med under en. I Aarhus er
Skatteprocenten O1^. Det er en meget demokratisk Skatteskala,
men den har den slemme Fejl, at den jager Skatteyderne fra
Byen, de flytter saa vidt muligt udenfor Bygrændsen, særlig ud
i Hunderup Sogn, og Byen mister altsaa deres Skat. Embedsmænd med Formue søger ikke til Odense, ogsaa Pensionister
skyer Byen og flytter til Frederiksberg. Skatteportionen stiger
omtrent hvert Aar, fra 1896—1900 fra 2 Kr. 52 Øre til 2 Kr.
72 Øre.
Af Udgiftssiden: Byens Bestyrelse 52,800 Kr., Fattigvæsen
84,000 Kr., Skolevæsenet 145,000 Kr., Rets- og Politivæsenet
69,000 Kr., Renter af Gæld er 124,900 Kr. og Afdrag paa Gæld
107,200, ialt 232,100 Kr. Der forventes et Overskud paa 25,000
Kr. Kommunens Gæld var den 1ste Januar 1900 3,350,000 Kr.
Overgangen fra Borgmester Koch til Borgmester Simony maa
nærmest sammenlignes med Overgangen fra et ret enevældigt
Monarki til et konstitutionelt Styre. En Fremmed, der har
overværet et Par Byraadsmøder, har nærmest laaet det Ind
tryk af den nye Borgmester, at han agter at lade Byraadets
Medlemmer, særligt i Udvalgene, arbejde saa meget som mu
ligt, og indskrænke sig til at være det forbindende Led, den,
der lægger Sagerne til Rette, og den, der som Regeringens Til
synsmand paaser, at der ikke sker noget ulovligt eller noget,
der er Byen til Skade. Denne Opfattelse er absolut gavnlig for
det kommunale Selvstyre, Byraadets enkelte Medlemmer vil
derved ganske anderledes føle deres personlige Ansvar. Simony

- 63 —
var som Borgmester i Aalborg overor
dentlig afholdt, det var med Sorg man
skiltes fra ham, da han drog til Odense,
hvis Borgmesterembede fra gammel Tid
anses som det fineste i Provinsen. Han
er en gennemhuman Mand, med levende
Interesse for Mennesker og en altid vaagen Trang til at hjælpe. Der berettes føl
gende Ytring af ham. »Man kan gøre saa
meget godt, naar man er Borgmester;
jeg har tit ønsket, at jeg var en rig Mand,
Borgmester Simony.
hvor kunde man da ikke gøre meget godt.
|E. 46, Søn af Stiftamtmand
c. j. 70, ansat i Indenrigs
Oppe i Aalborg kom Folk til mig om alt. S.,
minist., 86 Borgmester i Aal
Var en Mand f. Eks. ond mod Konen, kom borg, 97 i Od.J
hun til mig,for at jeg skulde hjælpe hende«.
Byraadets Alderspræsident er Arkitel Haugsted. Han er
gammel Odensianer, har set Byen vokse op, har længe været
med at styre den, og holder meget af sin By. Han har gennem
sin lange Virksomhed som Byraadsmcdlem erhvervet sig et
indgaaende Kendskab til alle Kommunens Anliggender, hvil
ket ofte kommer Byraadet til gode. Særlig som Formand i tek
nisk Udvalg har han lagt et stort Arbejde ind for Byens Frem
vækst. Han er som Taler bred og grundig.
Kort og fyndig er derimod Repræsentanten for det unge
Odense, Konsul Hev. Det er en Dygtighed af høj Rang, som
allerede nu spiller en betydelig Rolle,
og som har en stor Fremtid for sig.
Han er endnu en ung Mand, men har al
lerede en stor og fuld Livsgærning bag
sig. Hvordan han faar Tid til at passe
alt, er en Gaade. Paa en Loftsbjælke i
hans Kontor staar der følgende Valg
sprog: Hvo alting gør til rette Tid, han
finde vil til alting Tid. Maaske er det
Gaadens Løsning. Han har sin store Vin
forretning, der har Filial i København
og 200 Udsalg der, foruden Udsalg hele
Arkitekt Haugsted.
Landet over. Da Fyens Glasværk var
117. 32 i Od., 3 Aar »aa Aka
ved at gaa itu, da der gik to Arbejdere
demiet, Arkitekt i Ou., bygget
Hcrregaarde, 73 Meclf. * af
og puslede derude, traadte han og et
Byraadet, nu Teglværksejer].
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Par andre Mænd til, og der er nu 270
Arbejdere. Det laver »hvidt Glas«,
»Fantasiartikler« og har bragt Udlandet
svært ud af Markedet. Grand Hotel blev
bygget og det blev sammen med Brockmanns Hotel og St. Knud samlet i
»de forenede Hoteller«. Fyens Cykleværk
»Citus«, der producerer 1200 Cykler aarlig, blev startet. Han har været med til
at starte Odense Kreditbank og Odense
Hypotekforening. Han var i sin Tid Stif
Konsul Hev.
ter af og Formand for Arbejderunder
[F. 57 i Od., Søn af Vink. F.
W. H., lært Vinforretning’, op
visningen,
der senere gik over til en
holdt sig’ i Frankrig, 83 opta
get i Firmaet, 91 Eneinde
Foredragsforening
og nu er en Kom
haver, 97 Medlem af Bvraadetj.
munalsag. Han er Formand for Aktie
selskabet Bryggeriet Odense, Formand for
Kunstforeningen, for Understøttelsesforeningen af Købmænd i de
danske Købstæder m. m. Han har en klar Opfattelse af, at den
moderne Kommune maa gaa videre, end man før antog. Det var
ham, der efter megen Kamp fik sat det igennem, at Kommu
nerne paa Fyen, By- og Amtskommunerne dannede »Fyens kom
munale Telefonselskab« og overtog Telefonen. En saa stor Sammenslutning af Kommuner i en fælles Sag er aldrig før set.
Han er i eminent Grad et hurtigt Hovede, slaar straks ned paa Kærnepunktet
i en Sag, og udtaler i korte og bestemte
Sætninger sin Mening.
Ved Byraadsvalget i Januar d. A. kom
Landinspektør Andersen ind i Byraadet.
Han beklæder der den vigtige Post som
Formand for Markudvalget, og sørger
efter bedste Evne for, at Byens Jorder,
dens største Aktiv, kan give saa meget
som muligt i Kassen. Han ejer et bety
deligt administrativt Talent, og har ud
ført et stort Arbejde ved Forberedelse af
Landinspektør
Andersen.
Landmandsforsamlingen.
[F. 51, Søn af fliv. FolkeVi vil i det følgende komme tilbage til tingsm. N. Andersen, først
76 Landbrugskand., 79
forskellige af Byraadets Medlemmer, og Lærer,
Landinspektør, 80 til Od., le
dende Landinspektør ved
nævner her blot Skolebestyrer Basmus- mange Statsbaneanlæg].
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turelle Institutioner, virket meget for Musæct og i det hele taget for Bevarelsen
af alt gammelt og godt i Odense. Hans
Initiativ skyldes det, at Kommunen har
erhvervet Eiler Rønnows Gaard. Den
eneste Mand paa Oppositionens Side, der
ved sidste almindelige Byraadsvalg gik
igennem, var Pastor Bast, Præst ved den
metodistiske Kirke, tillige Afholdsmand.
En Mand, som i mange Aar har spillet
H. Blicher.
en betydelig Bolle, men som nu ikke Stadsingeniør
|F. 53, polytekn. Cand. 78,
under Vandbygnings
mere er Medlem af Byraadet, er Direktør ansat
væsenet, kom til Od. i Anledn.
Kanalens Uddybning, 88
Jobs. Valeur, Han stillede sig ved sidste af
Stadsingeniør].
Valg som moderat Venstremand sam
men med Marott mod Scavenius, og de radikale i Byen og
Socialdemokraterne kan ikke tilgive ham, at han da splittede
Stemmerne. (Ang. kommunale Forhold se: Beskrivelse af for
skellige kommunale Indretninger i Odense Købstad, 1887. An
dersen: De borgerlige Korps i Odense. 1899).
Blandt Kommunens Embcdsmænd maa i første Række næv
nes dens dygtige og elskværdige Stadsingeniør H. Blicher. Un
der ham sorterer alt, hvad man paa tysk kalder »Tiefbau«,
Brolægning, Vejvæsen, Kloaker, Vandværket, Havnen, Kanalen.
Han kom til Byen i 1881, da Kanalen skulde udvides, og han
har nu gjort alle Forarbejderne til en
ny Kanaludvidelse. Det er en saare vig
tig Post, laves der Dumheder, særlig un
der Jorden, kan det senere komme til
at svie haardt til Kommunen. Det gæl
der derfor om paa denne Post at have
en anerkendt Kapacitet. Odense er me
get glad ved sin Stadsingeniør og med
Rette; man har paa forskellig Vis paa
skønnet hans solide Dygtighed, hans om
hyggelige Omsorg for selv de mindste
Detajlcr, hans aldrig trættede Flid.
Politimester Budtz.
Bygnings- og Brandinspektøren, Arki
|F. 5fi, studerede forst Fi
tekt Christensen har strængt sig svært an
losofi, paavirket af R. Nielsen,
c. ,j. 82, Herredsfuldmtg. i
for at faa en Brandstation, men han har
Hjørring, 98 til Od.).
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ikke haft nogen lykkelig Haand, og man har heller ikke Raad
til at bygge en saadan.
Det er lykkedes den nye Byfoged og Politimester, Budtz, at
faa Politiet omordnet saaledes, at der ingen Forskel er mellem
Dag- og Nattjeneste, ikke nogle Betjente om Dagen, andre om
Natten. Derved kommer der større Orden og Regelmæssighed
ind i Tjenesten. Det er i det hele taget Politimesterens Formaal at faa et saa lydefrit Politi som muligt, man skal ikke i
nogen Henseende kunne sige Politiet noget paa.
Odense er endvidere Sædet for Herredsfogderne for BjergeAasum Herreder, Linde og Skams Herreder samt Odense
Herred.

Cap. IV.
Presse.

Odense har 5 Blade, deraf er de 4 Landsdelsblade, de hed
der da ogsaa »Fyens Tidende«, ikke «Odense Tidende« o. s. v.
Ligesom f. Eks. »Aalborg Stiftstidende« og »Aarhus Amtstidende«
har deres Korrespondenter rundt i Sognene og hver Dag inde
holder en Række Sognemeddelelser, saaledes har Odenseblade Korrespondenter rundt i alle fyenske Købstæder, som har
deres særlige, daglige Rubrik i Bladene, og de mindre Byers
Blade har en haard Kamp at bestaa mod de store Odenseblade. Der er egentlig kun to Steder, hvor det aldrig er lykke
des dem ret at trænge ind, oppe i Middelfartegnen, hvor Clau
dius Madsens Blad, Middelfart Avis, var gammel i Gaarde, og
nede paa Svendborgegnen. I Nyborg har Opffer sit Publikum
for sin djærve Journalistik.
Nestor blandt de fynske Blade er »Fyens Stiftstidende«. Dets
første Nummer udkom 3. Januar 1772, udgivet af Christen
Gormsen Bjering (se S. 28), Efter hans Død havde Bladet for
skellige Ejere, indtil det 1797 overtoges af cand. theol. Søren
Hempel (se S. 28) og fra da af har dette gamle, støtte Blad ka
rakteristisk nok i over et Aarhundrede kun været paa fire
Hænder, to Fædre og to Sønner, Hempel og hans Søn, Dreyer
og hans Søn, der nu leder Bladet. Fra 1838 til 46 blev det re-

digeret af Digteren Carl Bagger. Han skrev i sin Ansøgning,
at han var Forfatter til »Min Broders Levnet«, hvorpaa Hempel svarede: »Naar han har kunnet skrive »Min Broders Lev
net«, kan han ogsaa redigere min Avis«. Og i over Hundred
Aar har Bladet haft Sæde i den samme gamle Gaard paa Ve
stergade, hvor Hempels Taarn rager op. Sammen med Fyens
Tidende deler Bladet Fyns Byer og Land, saaledes at det sær
lig er inde i Byerne, Fyens Tidende særlig paa Landet, nogen
skarp Grænse kan der naturligvis ikke trækkes. Der er ved
Stiftstidende noget støt og paalideligt, det har altid været et
konservativt Organ, og det er uden Slin
ger i Valsen. Der er faste Traditioner i
det Blad. I vor Tid, hvor saa meget sæt
tes ind paa den journalistiske Tillavning,
har det holdt sig væsentlig refererende,
og det har da i sit store 8-spaltede For
mat Plads for en Mængde positivt Stof.
Det er maaske ikke noget Blad for Da
mer og unge Mennesker, men for Mænd,
der gennem deres Avis vil vide saa me
get og saa mangt som muligt om Tin
gene i Verden, have det i en kort og
Redaktør M. Dreyer.
koncis Form, er der noget velgørende
[F. 60, c. polit. 83, ved Berl.
og Horsens Avis, 84 til
ved at læse dette store Blads rolige, Tid.
Od., 92 ansvarlig Redaktør,
97 forpagtet Bladet af sin
korte, klare Notitser. Man behøver ikke fra
Moder,
Etatsraadinde I).,
Næstform. f. For. af Højreat arbejde sig igennem en Bunke Anret firesscn
i Provinserne, Form,
Foreningen »Fruens Boge«
ning, før man kommer til Sagen. Bla m.or m.J
dets Bedaktør, Morten Dreyer, er som
Bladet selv. Man har overfor den Mand en behagelig Følelse
af Tryghed, han er usvigelig, en Gentleman til Fingerspidserne.
En god Kammerat, en god Arbejdsgiver, paa en Gang formsikker og jævn, det gode Selskabs Mand, meget søgt i det selska
belige Odense og ved Siden deraf en Friluftsnatur, en ihærdig
Jæger, en ivrig Fisker, der med Glæde mindes sin Gedde paa
32 Pund.
Ved Bladet arbejder tillige Bedaktionssekretær Andersen,
Borch og Angelo, en Søn af Højreredaktøren i Viborg. Med
Bladet er forbundet et stort Trykkeri og Annoncekontor, og
ved Hundredaarsjubilæet oprettedes der et Legat paa 15000
Kr., der aarlig forøges, for Forretningens Folk. De bliver da
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ogsaa gamle i Gaarde. I 1897 havde 17
været knyttede til Forretningen over 10
Aar, 2 mellem 40 og 50 Aar, 2 mellem
40 og 30, 8 mellem 20 og 30, og 5 mellem
10 og 20 Aar. (Lauritsen: Tilbageblik paa
Fyens Stiftstidendes første Aarhundrede.
1892. Bladets Jubilæumsnummer 3. Ja
nuar 1897).
»Fyens Tidende« blev stiftet 1. Scpt.
1872, et Udslag af det forenede Venstres
Dannelse. »Stiftstidende« var paa den Tid
Landstingsmand, Redak
eneste Blad i Byen. Den 1. Januar 1873
tør Jørgen Pedersen.
[F. 41, 60—63 paa Blaagaards
traadtc
daværende Lærer Jørgen Peder
Seminarium, Højskolekerer,
73 Redaktør af Fyéns Tidende,
sen til som Bedaktør. Bladet havde da
76—86 Folketingsm., fra 86
Landtingsm. i 6. Kreds].
et yderst ringe Abonnement, og han og
senere hans to Medredaktører har da
gjort et godt Stykke Bladarbejde ved at slaa et nyt Blad
op ved Siden af den gamle Stiftstidende. Det har krævet
Aars lange, taalmodige Arbejde, og det er lykkedes saa godt,
at Bladet nu udgaar i 7600 Eksemplarer og er Provinsens
største. Men der var rigtignok lang Vej frem, før man naaede
saa vidt. En kort Tid maatte Bladet af Sparsommeligheds Hen
syn trykkes ovre i Vejle. Saa drog Jørgen Pedersen og et Par
andre Mænd ud paa Landet, fik med stort Besvær 10 Daler
her, 20 hist, samlede saaledes 800 Daler, og Bladet blev atter
trykt i Odense. I 1879 begyndte Bladet
at give Udbytte, og nu er de oprindelige
Aktier paa 30 Daler skrevne op til 500
Kr. og giver aarlig 100 Kr. pr. Aktie, for
uden hvad der henlægges til Reserve
fond o. s. v. Ogsaa »Fyens Tidende« er
et stort Blad med megen Plads, og det
anvender den særlig i den folkelige Op
lysnings Tjeneste. Bladet staar grundt
vigske Kredse nær og er stærkt præget
deraf. Det er i det hele et meget sagligt
Blad med mange grundige og oplysende
Artikler af Mænd hele Landet over. Det
Redaktør Kjicr.
[F. 46, Sønderjyde, Semina
holder sig borte fra al Sensationsjour
rist fra Jellinge, 67 Lierer, 77
nalistik, omtaler ikke Selvmord og sligt, til Bladet].
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sørger overhovedet omhyggelig for. at
der i dets Spalter ikke staar andet end,
hvad ethvert Hjem kan læse. En Speci
alitet for Bladet er det lange, udmær
kede Referat af Møder. Jørgen Pedersen
er selv Stenograf. I politisk Henseende
er Bladet Organ for det forhandlende
Venstre.
Det har som sagt været et haardt Ar
bejde at vinde frem for Bladet, og Ho
vedæren herfor er Jørgen Pedersens.
P. H. Nvgaard.
Han forener Jydens sejge Energi og Redaktør
[F. 57, Gaardmandssøn, ud
som Landmand og
hans Forretningstalcnt med Fynboens dannet
Mejerist, Kursus paa Testrup,
og Askov, bestyrede et
diplomatiske Evner, og alle tre Ting Tune
Mejeri, skrev ved Siden deraf
i »Vort Landbrug« og Sorø
har der været haardt Brug for. En besin Amtstid.,
85 til Fyens Tid.J.
dig og rolig Natur med stor Interesse
for sagligt Arbejde, folkelig Oplysning og folkeligt Fremskridt.
Han har for begge Dele gjort et stort Arbejde, baade som
Skribent og Politiker. Under sig har han væsentlig den poli
tiske Ledelse af Bladet. Hans Fraværelse som Rigsdagsmand
førte først til, at Kjær blev knyttet til Bladet. Han beskæftiger
sig nu væsentlig med Bladets Udland og med Litteratur. Senere
kom Nvgaard til, der har Landbrugsspørgsmaal, kommunale
Emner og Teater under sig. Begge pas
ser de ind i Bladet, stille Mænd, der
lever deres stille Liv og gør deres Ger
ning i Oplysningens Tjeneste.
i
Da Bruddet kom mellem de moderate
og radikale, blev »Fyens Venstreblad« op
rettet i 1892 for at give de radikale et
Organ i Midt- og Nordfyen. Det redige
redes til 1897 af Folketingsmand Guld
brandsen og blev derefter forpagtet af
dets nuværende Redaktør Slengerik. »Jeg
kender ikke nogen Virksomhed, der i
Bedaktør Slengerik.
den Grad tiltaler mig som at rejse til
[F. 59, kerte Typografi og
politiske Møder og deltage i Diskussio
Bogbinderi, paa Højskole, ved
Koskilde Dagblad, *80 Soldat,
nen.« Og han er da ogsaa altid paa
Løjtnant, 83 Bedaktør af Fa
derens Blad i Stubbekøbing,
Farten. Hans Agitationsomraadc spæn
stillede sig i 90 mod N. .1. Lar
sen, solgte 97 sit Blad og for
der over Nyborg, Kærteminde, Søndersø
pagtede Fyens Venstreblad].
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Bogense, Middelfart, Verninge, Brobyværk,
Assens og begge Odensekredsene. Han er
en fortræffelig Taler, altid kort, rammen
de, med godt Humør, i Besiddelse af
det dramatiske Talent, som den fødte
Taler altid har. Som Person er han liv
fuld, sprudlende, fuld af Indfald og ba
rokke Vendinger, et lyst og kvikt Ho
ved. Han er Bergianer, og al hans Inte
resse samler sig om Politik. Hans Blad
er derfor ogsaa væsentlig et politisk Blad.
Redaktør Marott.
Ved det virker tillige Bedaktionssekretær
[F. 56, Typograf, kom til
Bjørnbak i "Aarhus, startede
Hansen og Journalist Johannes Madsen.
sammen med H. Jensen De
mokraten der, 88 Red. i Hor
Sammen
med deres Bedaktør gennemsens, 96 til Od., flere (lange
opstillet ved Folketingsvalg,
agiterer de Fyen, det er den mest rej
sidst i Odense 98 mod Scavenius].
sende Bedaktion i Landet, samme Aften
kan Slengerik være i Vestfyen, Hansen
syd paa og Madsen i Nyborg eller Kærteminde. Fra Fyens Ven
streblads Trykkeri udgaar Middelfart Venstreblad.
Socialdemokratiet havde før 1896 i Odense kun et Ugeblad.
Saa kom Redaktør Marott over fra Horsens og tog fat paa
Agitationen for et Dagblad. Efter en ihærdig Agitation lykkedes
det at faa tegnet 1500 Abonnenter, da det første Nummer ud
kom, Okt. 1896, nu er Bladet oppe paa 4500. Saa hurtigt er ikke
noget andet dansk Blad vokset. Der er i Odense en stor Ar
bejderbefolkning, men det er ikke alene det, der gjorde det.
Bladet betegnede noget nyt i journalistisk Henseende. Det drev
en ihærdig Reportage, kastede sig over Bynyt, medens de gamle
Blade holdt sig borte fra sligt. Det tog endvidere ivrig fat paa de
kommunale Spørgsmaal. Der mærker man Redaktør Marott. Han
er en udpræget kommunal Mand, med stærk Sans for alle kom
munale Spørgsmaal. Og han er sikkert den bedste Mand, som
Socialdemokratiet kunde sende til Odense, den, der bedst kunde
passe ind i det Odense Samfund. Han er en køn Mand, han
pynter ved et Bord, han driver sin Polemik og Agitation i sir
ligere Vendinger, end Socialdemokratiet ellers gør. Han er en
Formens Mand, der helst vil krydse Klinge med sin Modstander
under de urbaneste Former. Det er ikke altid saa let, Kampen
staar haardt mellem Højre og Socialdemokratiet der i Byen,
ofte falder der stærke Ord, men han undgaar, hvor han kan,

de voldsomme Udtryk. »Fyens Socialdemokrat« er det eneste so
cialdemokratiske Blad paa Fyen og som saadan udbredt over
hele Øen. Ved Bladets Bedaktion arbejder tillige Journalisterne
Brochmann og Nielsen.
Det yngste Blad i Odense er »Odense Avis«, startet 1898 af
en Koldingbogtrykker, nu overtaget af et Konsortium med Re
daktør Jensen som Bladets Leder. Det er Provinsens eneste
Middagsblad, det første Forsøg paa at om
plante de københavnske Middagsbladc
paa Provinsens Grund. Det kommer Kl.
12 og koster 3 Øre. Medens de andre Blade
ere Landsdelsblade er »Odense Avis« et
specifikt Odenseorgan. Redaktør Jensen,
hvis Pen har været mange Steder, fra
Berlingske Tidende og Illustreret Ti
dende til Socialdemokraten, redigerer sit
Blad ganske upartisk, og har kun den
Ærgærrighed at skabe et lille, kvikt Ny
hedsblad, der bringer Udlandets og Kø
Bedaktør Jensen.
benhavns Nyheder, før den københavn
[F. 64, Student fra Sorø,
Theologi, Lærer, udgav
ske Morgenpost kommer. Samtidig læg etstud.
Par tyske Læsebøger, Med
arbejder ved forskellige Blade,
ger Bladet Vægt paa en livlig Odense- 90
Ked. af Vordingborg Avis,
senere ved Skive Avis, Nord
Reportage. Bladet er i rask Opgang.
jylland og Jyllandsposten, to
Handelsrejsende med et
»Agrardagbladct« har Kontor i Odense, 'Aar
K a sse ko n t ro 1 a ppa ra t, 98—99
Ked. af Nyborg Avis, 99 til
fra Fyen blev Agrarbevægclsen startet. Od.].
Ogsaa Ritzaus Bureau har en særlig Af
deling der.

Cap. V.
Kirke og Skole.

I.
Fyen har altid været bekendt som et religiøst bevæget Land,
og der er da ogsaa i Odense et rørigt Kirkeliv. Der er fra
gammel Tid en kraftig grundtvigiansk Bevægelse. Helveg var
Præst ved Hospitalet og Kapellan ved St. Knud. Senere har
Indre Mission vundet meget frem i Byen. Pastor Hciberg ved
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Bispens Lysthus.

Folkmann fot.

Vor Frue Kirke, der nu er bleven Præst ved den af danske
Præster opførte Kirke paa Vesterbro i København, var deres
bedste Mand. De forskellige kirkelige Retninger kommer dog
ret godt ud af det med hinanden.
Den forrige Bisp paa Fyens Bispestol
var Biskop Stein. Det var en fin og no
bel Personlighed, almen agtet; men han
var allerede, da han kom til Byen, en
træt og syg Mand, opslidt i sin anstrængende københavnske Gerning. Og de sid
ste Par Aar var han paa Grund af sin
Sygdom ude af Stand til at passe sit
Embede. Man var derfor paa Fyen ikke
absolut henrykt ved Udsigten til at skulle
vente et Par Aar ydermere paa Hr. Sthyr,
Biskop Sthyr.
man fandt, at en saa mangeaarig Vakance
[F. 38, c. tli. 61, ca. 3 Aars
i et stort kirkeligt Embede ikke var hel
Udenlandsrejse, theol. Manu
duktør og ‘Privatdocent, 73
dig. Nu er imidlertid Hr. Sthyr ankom
Præst i Alslev og Hostrup i
Ribe St., 77 Professor i nyte
men til Odense og har taget fat med sin
stamentlig Eksege, Udgiver
af teol. Tidskr., 86—94 Lands
bekendte, rastløse Energi.
ti ngsin., 87 Biskop over Lol
land-Falsters St., 94 Æresdok
St. Knuds Sogn er Byens største, en
tor i Teologi, 97 Kultusmini
ster, 1900 Biskop over Fvens
20,000 Mennesker, og man har derfor
Sti ft J.
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indsamlet over 50,000 Kr. til Rejsning
af en ny Kirke; foreløbig søger man at
hjælpe sig med et Forsamlingshus, der
er indviet som Kapel.
Stift provst Balslev tilhører en gammel
Præstcslægt, og naar han gaar oppe i
Kirken, møder der ham i Ligstene og i
Gaver, skænkede til Kirken, mange Min
der om hans Forfædre. Han er nærmest
paavirket af den grundtvigske Bevægelse,
men er, blid og elskværdig af Karakter,
Sliftprovst Balslev.
absolut ingen Partimand.
[F. 45, Præstesøn, c. th. 71,
Huskerer, Kapellan, 77—83
Hel vegs Efterfølger er Pastor E. Koch.
Sognepræst i Hvilsager og
Lime i Aarhus St., i VesterHan
har aldrig kaldt sig selv Grundtvi
hæsinge til 95, Provst 92, 95
til Odense].
gianer, ynder ikke at lade sig indordne
under nogen Rubrik. Han hører til de
ikke mange Præster, der grundigt har studeret de sociale
Spørgsmaal, han har holdt adskillige Foredrag om dem og
deltager ofte i Diskussioner paa Møder, hvor de drøftes. Han
er maaske den mest afholdte Præst i Odense; nylig blev der
ved en Lejlighed, hvor man mente, der var gjort ham Uret
fra oven, indsamlet en Gave paa 2400 Kr. Summens Størrelse
er ikke det betegnende, men Givernes Antal; der var omtrent
1900, der vilde give deres lille Skærv.
Der boer i St. Hans’ gamle Præstegaard,
det gamle Hospital til St. Hans Kloster,
en rar og elskelig
gammel Præst,
hvis Tanker gaar
viden om. Det er
Pastor Grove-Rasmussen. Han var
Præst i Sønderjyl
land, blev dernede
ved sin Menighed,
men blev afsat,
Pastor
Grove-Basniusscn.
da han ikke vilde
|F. 38, Faderen Præst, op
bede for de tyske draget i Sønderjylland, e. tn.
60, Prtest i (irain i Sønderjyl
Pastor Koch.
Vaabcns Sejer i
land, afsat 70, til Amerika,
tilbage, boede i (iram, Præst
[E. 51, Præstesøn, c. Ih. 74,
den fransk-tyske
i Harte og Allerup, 92 til Od.].
Huslærer, 78 ti! Od.].
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Krig. Saa drog lian til Amerika og grundlagde den dansk
amerikanske Mission, vendte hjem, boede en Tid lang for egen
Regning i sit gamle Sogn i Sønderjylland, saalænge hans Penge
holdt ud, og søgte derpaa Præstekald i den danske Kirke. Men
han vedblev at interessere sig for Missionsvirksomheden i frem
mede Lande, han er Redaktør af dansk Missionsblad, har
skrevet meget om Missionen og ogsaa om biografiske og geo
grafiske Emner, saaledes om Gordon og Madagaskar.
Præsteembedet ved Vor Frue Kirke, der en Tid stod ledigt
efter Pastor Heibergs Bortrejse, er under 18. Juni besat med
Provst P. G. Kocli fra Herning.
Den grundtvigske Valgmenighed er udgaaet af Helvegs Hospitalsmenighed. Den
dannedes i 1883, samledes først i en Bede
sal, men fik allerede i 1886 sin egen Valg
menighedskirke. Tidligere var den en
Filial af Valgmenigheden i Søndcr-Næraa,
men er fra 1. Januar 1898 anerkendt som
en selvstændig Menighed. Den tæller over
250 Sognebaandsløsere og er i stadig
Vækst. Dens Præst er Johan Clausen,
Biskop Rørdams Svigersøn, der tidligere
var Præst i Aalborg, men opgav sit Stats
Pastor Clausen.
kald for at modtage Valget til Valgmenig
[E. GO, 8ß Kapellan ved Var
tov hos Brandt, 89 Priest ved
hedspræst.
Han er en saarc sympatetisk
Hospitalskirken og Kapellan
ved Budolfikirke i Aalborg,
og
frisindet
Mand, ideelt anlagt, som Ta
97 til Odense].
ler velsignet naturlig og jævn. Grundtvi
gianerne opfører i denne Tid et stort Forsamlingshus, for at
faa et Lokale, stort nok til at rumme de talrigt besøgte grundt
vigske Vennemøder.
Katolikkerne har aldrig rigtig kunnet faa Fodfæste i Byen.
De har vunden nogle af Fyens Adel, særlig Damerne, men i
Odense spiller de en ret tilbagetrukken Rolle. De har en Skole,
og St. Josefsøstrene ere søgte Sygeplejersker.
Derimod har Metodisterne faaet mange Proselytter i de se
nere Aar. Deres Fremgang skyldes især den dygtige og elsk
værdige Præst, Pastor Bast, der ved sidste Byraadsvalg blev
valgt ind i Byraadet.
Af Jøder er der kun nogle enkelte.
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Den ældste Latinskole laa oppe ved St. Knuds Kirke, ligesom
Aarhusskolen i den mægtige Domkirkes Skygge. 1846 flyttedes
Skolen hen til den nuværende Post- og Telegrafbygning, og
endelig byggedes i 1892—94 den nuværende Skole af Bygnings
inspektør J. Vilh. Petersen i den tidligere Slottets Køkkenhave.
For en Mand, der mindes en lærd Skolestues Udstyr for blot
en 15—16 Aar tilbage, synes der i Materiellet og alt det Ud-

Latinskolen.

I'olkmann fot.

vortes at være foregaaet en hel Revolution i disse faa Aar.
Bekvemmelighederne og Komforten er steget i en mærkelig
Grad. Om Drengenes Lærdom er steget i samme Grad, faar
staa hen. Ialtfald ser de sundere og rankere ud, Sporten er
trængt bravt ind i Skolen i disse Aar. Skolen er som de andre
Statsskoler baade Latin- og Realskole, men da nu ikke blot
alle Byerne, men ogsaa de større Stationsbyer paa Fyen har
deres Realskole, faar Skolen af Realister kun Tilgang fra Odense.
Og da ikke blot Mulernes Legatskole afholder almindelig For
beredelseseksamen, men der tillige er flere private Realskoler
i Byen, er Realisternes Antal i Statsskolen yderst ringe, i første
Realklasse var der i Fjor 2 — to! Skolen er derfor overvejende
en Latinskole. I over 50 Aar har den kun haft to Rektorer,
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Henrichsen og Pedersen, der nu styrer
Skolen med megen Myndighed. Han hø
rer til de Madvigske Filologer, og har
Ord for at være en dygtig Skolemand.
Blandt Skolens Lærere er Overlærer Karl
Schmidt, der har været Byraadsmcdlem
og bl. a. har skrevet Teatrets Historie,
og Adjunkt Teisen, der som Forfatter
har dyrket Religionsfilosolien. (Indbydel
sesskrift til de ofr. Eksaminer i Odense
Kathcdralskole. 1899).
Kcktor Pedersen.
Den kommunale Skole er delt i den
|1< 25, Præstesøn, c. pliilol.
50, Lierer ved Metropolitanalmindelige
kommunale Skole, der om
skolen, 57-5« Italiensrejse, 71
til Od., skrevet bl. a. en tysk
fatter
Drengeborgerskole,
Pigeborger
Grammatik og en græsk Anto
logi].
skole og den betalende Pigeborgerskole.
For sig selv staar Mulernes Legatskole,
der er baseret paa en Del Legater fra den gamle Odenscfamilje Mule, og som fritager Kommunen for at holde en be
talende Drengeborgerskole, hvorfor ogsaa Kommunen dækker
dens Underskud. Den har til Overlærer cand. theol. Hertcl og
dens Formaal er for en ringe Betaling at give mindre bemidlede
Borgeres Børn en fyldigere Undervisning, end Almueskolen
ellers byder. Den fører sine Elever lige op til alm. Forberedel
seseksamen. Odense har altid været me
get offerberedvillig, naar det galdt Sko
len, den er paa mange Punkter Forcgangsby. Det er den første Kommune,
der indførte Gymnastik for Pigerne over
hele Linjen, den første, der havde Sko
lebade for alle Børn. Ogsaa paa Skole
bygningerne, deres Udstyr og Materiel
er der ofret med rund Haand. Det er
en Fornøjelse at gaa igennem en Skole
som Vestre Kommuneskole. Den er i
mange Henseender bedre indrettet og
forsynet end Latinskolen. Og endnu for Skoleinspektør Siersted.
|E. 52, c. tb. 77, Lærer i Kø
nøjeligere er det at se, at uagtet Skolen benhavn,
80 Skoleinspektør i
Kolding’, 92 til Od., oversat
har været i Brug i to—tre Aar, er der Sofokles Tragedie Elektra,
en Danmarks Geografi
ikke en Ridse i Bordene ud over Slidet. skrevet
og en lille Verdens Geografi,
samt forsk.' andre geogr.
Det tyder paa Orden og Disciplin. Der Skrifter].

cr ved Skolevæsenet
den Ejendommelig
hed, at der ikke er
selvstændige Overlæ
rere ved de forskel
lige Skoler, alle de
kommunale
Skoler
sorterer under én
Skoleinspektør, der
ved kommer der En
hed i Ledelsen. Naar
Vestre Kommuneskole. 1 oIk,nann fotOdense Skolevæsen
staar saa højt, skyl
des det ikke mindst Skoleinspektør Siersted. Han er en
fortræffelig Administrator, med udmærket Orden i sine Ting,
alt gaar som efter en Snor. Han cr altid optaget af Forbed
ringer, og Byraadet, der véd at paaskønne hans Arbejde, aabner
villigt Pungen. Han interesserer sig især for Geografi, og smuk
kere geografisk Materiale, end f. Eks. Vestre Skole har, skal
man lede efter. Alle Klasseværelserne har han faaet behængt
med Billeder, det gør en Skolestue venlig og hjemlig, der er
meget hyggeligere i Kommunens Skoler end i Latinskolen, hvor
Væggene er vel nøgne.

Cap. VI.
Læger og Sagførere.

I.
Odense er en sund By, netop fordi den er bygget vidt spredt;
selv inde i den gamle By er der store Haver. Og den ny Bygge
vedtægt fordrer 26 Alens Bredde af Gaderne. Sundhedsvedtæg
ten er ogsaa skrap. Byen har godt Drikkevand, der yderligere
paa Vandværket gennemgaar en Iltningsproces. Det var den
første By, der anlagde Kloaker, men man lagde dem ikke dybt
nok, hvorfor man nu.maa gøre Arbejdet om, og Kloakerne lø
ber ud i Aaen, hvilket er mindre heldigt. Man tænker da og
saa paa at kloakere Aaen, men det koster mange Penge, og
Kommunens Kasse —.
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Der er nu 26 Læger i Byen, for 3—4 Aar siden var der kun
18. Og Landpraksis er der ikke mere ret meget af, rundt om
kring i Oplandet har der nedsat sig Læger. Man har et Syge
hus og et Epidemisygehus, der ejes af Amtet og Byen i For
ening. Dertil er i de sidste Aar kommen et Børnehospital.
En Mand for sig selv blandt de Odense Læger er Stiftsfysi
kus Trautner. Medens de fleste Læger indskrænker sig til at
behandle deres Syge, er han en Organisator, en Initiativets
Mand, en Foregangsmand. Allerede medens han sad som Læge
i Bogense, rejste han sammen med Rom
Husflidssagen, og fik Sølvmedalje derfor.
Senere blev han Fader til Sygekasscloven. Han skrev nogle Artikler om Mang
lerne ved de bestaaende Sygekasser,
Nellemann læste dem og opfordrede ham
til at udarbejde et Lovforslag. Han rej
ste saa i Udlandet, gjorde sine Forstu
dier og skrev sin Indberetning. Han er
nu Medlem af Sygekassenævnet og For
mand for Centralforeningen af Syge
kasser i Odense Amt. Paa Lægemøder
Stiftsfysikus Trautner.
og i Pressen rejste han Spørgsmaalet om
(F. 38, c. in. 65, 66 Læge i
Bogense, 81 Stiftsfysikus].
Sygeplejen i Provinserne, han forhandlede
med Regering og Rigsdagsmænd, der blev
bevilget 11000 Kr. aarlig dertil, og han er nu Regeringens Konsu
lent i dette Spørgsmaal, alle Ansøgninger om Sygepleje og Syge
plejersker gaar gennem ham. For Øjeblikket er han travlt optaget
af en Samling af alle de bestaaende Begravelseskasser i en Gen
forsikringsforening. Naar saa hertil kommer hans store Ar
bejde som Fysikus for hele Fyens Stift, forstaar man, at det
er en Mand med en uopslidelig Arbejdskraft. Ved Siden af alt
dette har han en smuk militær Fortid. Han gik som Student
med i Krigen, var eneste Læge for 3000 Artillerister. Han op
holdt sig Dag og Nat ovre i Dybbølskandserne for at være
ved Haanden, saa at hans Chef, de Jonquicres, maatte give
ham Ordre til at passe paa sig selv, han havde ikke noget at
gøre derovre, en Ordre, som han imidlertid ikke lystrede. Som
Løn blev han Ridder af Dannebroge allerede, mens han var
Student.
Man vilde i Odense gærne have et Børnehospital. Fru Stifts-
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provstinde Damgaard og nogle
andre Damer skaffede ved Ba
sarer og ad anden Vej en Del
Penge, men det var ikke nok
til at rejse en Bygning, og man
nøjedes derfor med en Polyklinik for Børn. Saa døde der
et Par Damer, Frkn. Hoffmann,
der testamenterede 13,500 Kr.
til et Børnehospital, hvis det in
Børnchospitalct.
den en bestemt Dag kunde
staa under Tag. Trautner gik da en Formiddag ud i Byen og
skaffede 6000 Kr. Og nu staar der ude paa Jagtvejen det smukkeste lille Hospital, hvor Børnene faar den omhyggeligste Pleje
i lyse, gode Rum.
Lægernes aarvaagne Repræsentant i Byraadet er Dr. Seedorff.
Han tager sig med megen Iver af alle hygiejniske Spørgsmaal,
og kæmper bravt for, at man ikke skal slaa af paa Fordrin
gerne. Privat er han en uhyre elskværdig Mand og en god
Kollega.
Sygehuslæge, Dr. Muller er en anset Kirurg, Odenses Tage
Hansen. Af Læger af den gamle Skole med stor Familjepraksis
er der Dr. Ehnhuus og Dr. Haslund. Dr. Lollesgaard har
Epidemisygehuset under sig, og til ham ser alle ængstelige
Mødre op, naar deres smaa har Skarlagensfeber eller slige
smitsomme Syg
domme. Dr. med.
Strøm er elsket
og søgt af Fattig
folk, Dr. Nommels
er Stadslæge, og
Dr. Oldenborg er
Læge ved Børnesygehuset. I den
senere Tid har
Byen faaet Speci
alister for de for
Distriktslæge SeedorlT.
skellige Sygdom Sygehuslæge P.K. Müller.
[F. 47, Faderen Redaktor af
[F. 47, c. ni. 73, stud. Ki
me, saasom Dr. m. rurgi
Fvens Stiftstid., c. ni. 73, 77
og Gvnokologi, London
ti) Od., 83 Distriktskege, siden
og Paris, 78 til Od., 85 Syge
Godskesen og flere. huslæge).
88 Byraadsmed)ein|.
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II.
Sagførerforretningerne i Odense drives mest paa den gamle
Vis, man fører Sager, skriver Papirer, skaller Laan af Fideikommismidler o, s. v. Derimod giver man sig ikke saa meget
af med Jobberi i Byggegrunde eller optræder som Bygnings
prokuratorer, man er i det hele taget Sagførere og ikke Forretningsmænd. Der bestaar en Overenskomst med Hensyn til
Konkursboer, og man arbejder hen til en Overenskomst om
Normaltakstcr.
To af Byens Sagførere ere Medlemmer af Byraadet og spil
ler en offentlig Bolle, Krarup og Knudsen.
Krarup har oparbejdet en af Byens
ældste og mest ansete Sagførerforretnin
ger. Han har altid været en offentlig in
teresseret Mand. Ivrig Højremand, Med
stifter af den konservative Forening i
1885, Næstformand i den. Under For
svarsbevægelsen var han Kredsformand
for Odense for den frivillige Selvbeskat
ning, og forstod at skaffe mange Penge
ind. Han er en af Højres betydeligste
Støtter og øver som saadan en betyde
Sagfører Krarup.
lig Indflydelse i Byen. I Byraadet er han
[F. 46, 70 til Od., 7.3 Sagfører,
—94 og fra 95 Byraadsniedl.,
Formand for Legatudvalget. Som Parti <3.8
Form. f. Sagførerraadet for
mand er han stiv 3die Kreds.]
og ubøjelig, som Privatmand Elskvær
digheden selv.
Det skyldes Sagfører Knudsen, at Kertemindebanen blev ført ind til Odense.
Han rejste allerede i 1891 Sagen, og har
med taalmodig Ihærdighed, Aar ud og
Aar ind, virket for at lokke Kertemi ndeboerne til Odense. Mange vilde helst til
Ullerslev, hvorved de kunde komme let
tere til København. Knudsen sejrede, i
Aar er Odense—Kerteminde—Dalby-Banen aabnet. Han interesserer sig i det
Sagfører Knudsen.
(F. 56, eksam. jur. 7.8, Sag
hele for Samfærdselsmidlerne, for Jærnførerfuldmægtig' i Od., 85
Sagfører sammen med Iiiørbanerne og Kanalen, og saa for, at Odense
boe|.
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kan faa et smukt Villakvarter. Han er en frisindet og behagelig
Mand med mange Interesser.

Cap. VII.
Garnisonen.

Odense er Sædet
for Fyenske Bri
gades Stab, for
det ene af dens
Regimenter, 6te,
og for andet Dra
gonregiment. Det
er altsaa en for
Generalmajor Dalberg.
Oberst Thomsen.
holdsvis stor Gar
|F. X), af Oflicersslægt, paa
[F. 41, paa Herlufsholm,
nison, der er Of Stud.
Landkadetakademiet —53, Sc61, c. pliil. 62, 63 paa
kondløjtn.—57, paa Højskolen
Reserveoflicersskolen,i Krigen
ficerer nok til at som
— 61, Adjudant ved Overkom
Løjtnant, 67 Premier
mandoen i Krigen, Kaptajn
80 Kapt., 93 Oberstdanne et særligt løjtnant,
67, i fransk Tjeneste, 82 Oberst
løjtn. 26. Batl., 1900 Oberst,
løjtnant, 11 Bat., 85 Stabs
Chef for 6. Regiment].
Officersselskab.
chef ved første Generalkom
mando, 90 8. Beg. i Aarhus, 96
Officererne har deres egne Foreninger,
til Od.].
deres særlige Interesser, og omgaas der
for mest indbyrdes eller med Byens Embedsmænd.
Kommandant er Generalmajor Dalberg, Chef for Fodfolket Oberst Thom
sen, og for Rytteriet Oberst la Cour. Han
er tillige Formand for Fyens Væddeløbs
forening. Der har tidligere været Vædde
løb ved Odense, men de sygnede hen.
Ved la Cours Initiativ blev Sagen taget
op paa ny. Væddeløbene har jo deres
Betydning for Udviklingen af Blodshe
ste, de virker hen til en saadan Foræd
ling af vor hjemlige Hestebestand, at vi
ikke behøver at gaa til Udlandet for at
Oberst la Cour.
købe Remonter. De fremmer den unge
[F. 43, af Officersfamilje, 60
Officers Dristighed og Ridefærdighed, de
Sekondi., 67 Premierløjtn., 78
Ritmester, 85—94 ansat i Gen
lærer ham ‘at vurdere sin Hest. Man var
darmeri korpset, 87 dets Chef,
96 Chef for 2. Dragonregi
imidlertid ikke heldig med Vejret, i 97
ment].
G
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var det øsende Regnvejr, i 98 Brandstorm, derfor gav
Væddeløbene Underskud, og Foreningen for den ædle Hesteavl
trak sig tilbage. Nu har man formaaet interesserede Mænd til
at tegne den fornødne Garantikapital, i Aar starter Væddeløbene
atter, og man haaber paa Sol og høj Himmel.

Cap. VIII.
Næringslivet.

1.
Vi har allerede karakteriseret Arten af Odenses Næringsliv,
paavist, hvorledes Udviklingen og Beliggenhed har medført, at
Odense, modsat Aarhus, er en Fabrikby fremfor en Handelsby.
Og ligesom man i Aarhus føler sig fristet til at skrive en hel
Bog om Handelen og Handelens Mænd, om Forretningernes
Historie, om den Sum af Udholdenhed, Snilde og forstandig
Beregning af Konjunkturerne, der har skabt disse store For
retninger, saaledes er der en Bog at skrive om den Odense
Industri og dens Mænd. Den er forbausende mangesidig, den
har en Række store Bedrifter at opvise paa 100, 200, ja opad
300 Arbejdere. Vor Plads er kun ringe, os er et bestemt, lille
Arkantal beskaaret til Skildringen af Odense i Fortid og Nutid,
vi maa derfor overlade den udførlige Skildring af den Odense
Industri og dens Mænd til en anden, der har mere Plads at
raade over. Vi maa i denne Mængde af Bedrifter indskrænke
os til blot at nævne Navne, og endda kun de vigtigste. Et Sær
kende for mange af Fabrikkerne i denne gamle By er deres
Ælde.
Det Odense 01 havde alt i Middelalderen et fint Navn. Senere
sammenlignede en engelsk Gesandt det med det bedste en
gelske. Og Traditionen er bevaret, Odense har den Dag i Dag
store Bryggerier, der har vidst at holde det københavnske 01,
der ellers er trængt saa stærkt ind i Provinsen, saa nogen
lunde ude. Odenseøllet trænger endog erobrende ind i andre
Byer. Det ældste Bryggeri er opkaldt efter Byens gamle Skyts
helgen, St. Alban. Ude i Tvergade ligger det, vel det stilfuldeste Bryghus i Landet, mindende ved sine takkede Gavle og
Murenes dybe Røde mere om et Kloster end om en saa verds-
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lig Anstalt som et Bryggeri. Det blev anlagt i 1859 af Brygger
Schiøtz, der paa forskellig Maade har gjort sig fortjent af Byen,
han har bl. a. ladet plante ikke lidt ude i Fruens Bøge. Det
første Aar gav det et Overskud paa 400 Daler, men næste Aar
Underskud, da Humlen var saa dyr. Men senere er det uaf
brudt gaaet frem; det blev i 1867 omdannet til et Aktieselskab
og Albanibryggeriet er ikke blot bekendt for sit 01, men ogsaa
for sine høje Procenter. Bryggeriet ledes nu af Direktør Arntz.
Det andet store Bryggeri er Odense Bryggeri i Holsedore. Det
blev anlagt 1875, og er ogsaa et Aktieselskab. Dets Leder er
Direktør Bloch af den bekendte Fredericiaslægt. Ligesom det
tredje Odensebryggeri, St. Hans Bryggeri, brygger det baade
bayersk 01 og Hvidtøl.
Blandt Byens Jærnstøbericr og Maskinfabrikker er Allerups
paa »Heden« det ældste, grundlagt 1836 af M. P. Allerup, »den
fyenske Industris Fader«. Senere er andre komne til, »Phønix«
og Fredcriksgadens Fabrik, begge betydelige Virksomheder med
over 100 Arbejdere. En ny Fabrik, særegen i sin Art, er Thriges Fabrik for Dynamoer og Elektromotorer. Han har været
i 3 Aar paa Edisons Forsøgslaboratorium og paa et af Opfin
derens Værksteder, har rejst meget i Udlandets Industrilande,
Frankrig, Belgien og England, og søger nu at omplante de
vundne Erfaringer paa dansk Grund. Det er i kort Tid lyk
kedes ham at faa sine Maskiner ind mange Steder, og han kan
efter faa Aars Forløb beskæftige ca. 60 Mand.
Fabrikker, der knytter By og Land sammen, er Sukkerkogeriet og Svineslagteriet. Sukkerkogeriet, der ligger vesterude i
Byen, er opført 1872—73, og hører ind under »de danske Suk
kerfabrikker«. I Boekampagnen, der varer fra først i Oktober
til henimod Jul, laves over 700,000 Centner Boer om til Suk
ker. Den øvrige Tid af Aaret anvendes til at forarbejde Efterprodukterne. Man laver Melassefoder, der er et godt Nærings
middel for Bondens Kreaturer. Tidligere gik Melassen til Frank
rig og Belgien, og vendte tilbage til Danmark som fineste Cog
nac, et Kvægningsmiddel for Bonden selv og os andre. Drifts
direktør Lerche er Medlem af Byraadet, han er Formand for
Teaterudvalget, men hans væsentligste Virkeomraade er natur
ligvis de tekniske Ting. Det var ham, der sammen med Hey
fik Ideen til Fyens kommunale Telefonselskab og fik den ført
6*
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ud i Livet. Han er en meget frisindet og
fordomsfri Mand, paa en Gang ideelt og
praktisk anlagt.
Eksportslagtcriet og Odense offentlige
Slagtehuse blev bygget 1895—96 af Des
sau og Küster. Hvorledes de forhandlede
med Kommunen, hvorledes de paatog sig
at bygge offentlige Slagtehuse sammen
med deres Eksportslagteri mod en be
stemt Afgift pr. Kreatur, hvorledes der
til Dels blev bygget anderledes, end
Driftsbestyrer Lerche.
Overenskomsten oprindelig lød paa,
(F. 53, polyteknisk Kandidat,
Tegner hos Burmeister &
hvorledes de endelig med en god Avance
Wain, 82—84 Underbestyrer
Eaa Sukkerfabrikken paa Højsolgte
begge Dele til en Kreds af fynske
vgaard, i 84 til Odense, 94
Byraadsmcdlem.J
Landmænd, derom er der skrevet me
get, og vi kunde maaske fortælle Histo
rien fyldigere og korrektere end nogen anden, men hverken
Pladsen eller Tiden er dertil. Det er Landets største An
delsforetagende, langt over en Million Kroner. Der slagtedes
i 1899 53,441 Svin, hvoraf nogle gik fra Odense til Newcastle,
medens Hovedparten gik over Esbjærg til London. Der er til
lige Kreatureksport og Pølsemageri. Byens offentlige Slagte
huse, der staar i Forbindelse med Eksportslagteriet, ere i alle
Henseender velindrettede, men en Kommunalmand maatte øn
ske, at de vare Kommunens Ejendom fra først af. Skal Kommunen nu overtage dem, bliver det en
dyr Historie. Direktør Junker, der havde
skabt sig et Navn ved at oparbejde Masnedsund Svineslagteri, blev kaldt til
Odense, da Landmændene overtog Slagte
riet. Han har al en Jydes Forretnings
dygtighed, og der er i hans Tid tjent
gode Penge ind.
Nogle af de største Virksomheder i
Odense er Væverierne og Klædefabrik
kerne. Brandts Klædefabrik er over 100
Aar gammel og er nu, som saa meget
Direktør Junker.
andet, sat paa Aktier med en Aktieka
[F. 60, Sønderjyde, 76 til
paa Højskole og
pital af 700.000 Kr. Der er endvidere Danmark,
Landbrugsskole, 90 Direktør
for Masnedsunds Slagteri, 97
Krügers Klædefabrik, Odense nye Damp til Od.l.
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væveri, Slotsgadens Dampvæveri, der ejes af Konsul Mogensen,
der begyndte med intet, og hvis Held ikke mindst skyldes hans
flinke Prokurist, Bjerre.
Af Tobaksfabrikker er H. Nielsens langt den største, den har
op mod 200 Arbejdere. Apoteker, Etatsraad Lotze, Løveapo
teket, der paa saa mange Maader gjorde sig fortjent af Byen
— vi har omtalt hans Arbejde og Ofre for Musæct — oparbej
dede i Forening med sit Apotek en stor Fabrik for Apoteker
varer, Kemikalier og tekniske Artikler. Den ejes efter hans Død
af hans Enke, der fortsætter med aaben Haand sin Mands
offentlige Gavmildhed, og bestvres af Svigersønnen, Apoteker
Neergaard. Fyens Cvcleværk og Fyens Glasværk ere allerede
berørte under Omtalen af Konsul Hey. Ligeledes har vi, under
Omtalen af Miloske Boghandel og Stiftstidende, omtalt de store
Trykkerier, der ere knyttede til dem.
En gammel Odenseforretning med et fint Navn er Blumensaadts teknisk-kemiske Fabrikker, der ble ve grundlagle i 1835,
og paa god Odensevis har holdt sig i Familjen. Den har Æren
af at være Foregangsmand herhjemme med mange tekniske
Fremskridt, den var saaledes den første, der fremstillede ratio
nelt flydende Smørfarve. Foruden Sæber og Parfumer fabri
kerer den en Mængde andre tekniske Artikler. I Odense findes
tillige Odense Oljemølle.
Der er endnu mange Fabrikker, Brændevins- og Gjærfabrik
ker, Teglværker og Møller, Mineralvandsfabrikker, Salt- og Kokesværk, Vognfabrikker m. fl. Vi haaber at have nævnt Navne
og Virksomheder nok til at give vore Læsere en Forestilling
om det rige Fabriksliv, der rører sig i denne By, hvor Haan
dens Kunst har Aarhundreders Tradition bag sig.
II.
Der findes i Odense ikke de vældig-store Firmaer, som der
findes i Aarhus, der er ikke en Forretning, der nær kommer
op paa Højde med et Verdensfirma som Kornkompagniet i
Aarhus, for blot at tage et Eksempel. Det er i Odense fordelt
paa flere Hænder, og de samme Firmaer kombinerer gærne
flere Artikler. Specialiseringen er ikke gennemført i En-Groshandelen.
Det bekendteste Odense-Firma var i mange Aar Etatsraad
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Esmanns store Smøreksportforretning, Firmaet E. F. Esmann.
Han har fulgt de andre gamle Etatsraader paa Vej til Dødens
Land, og hans Smørforretning forlægges nu mere og mere til
København. Firmaet Esmann & Co., hvori Esmanns Svigersøn
Konsul Rasmussen er Parthaver, overtog i sin Tid en Del af
den Esmannske Forretning, Frø- og Kornhandelen.
Et andet gammelt Odensefirma er Brødrene Schnakenburg, paa god Odensevis arvet fra Fader til Søn. Det begyndte
som en lille Detailhandel, slog saa ind
paa Korn- og Trælast, senere paa Smør.
Grosserer C. H. Schnakenburg har i Byraadet særlig interesseret sig for Havne
sagen; det var nærmest ham, der gav
Stødet til den nu forestaaende Kanalud
videlse.
Et tredje, gammelt nedarvet Firma er
Holbeck & Søn, der handler med Kul,
Grosserer
Jærn, Skifer og andre grove Varer samt
C. H. Schnakenburg.
(F. 53, 3 Aar i England, 76
Fajance. Stifteren var en gammel Sø
hjem, Deltager i Forretningen,
Byraadsmeulem, Formana for
mand, der selv sejlede med sit Skib,
Odense Handelsforen, og Cen
tralforen. for fynske Handels
købte Varer i Udlandet og solgte dem i
foren., Bestyrc'lsesm. i forsk.
Aktieselsk.]*
Odense. I 1847 var han træt af at sejle
og slog sig til Ro paa Landjorden. I
1851 gik han i Kompagni med sin Søn, og denne er senere
atter gaaet i Kom
pagni med sin Søn.
Der findes i Aar
hus ikke en ene
ste gammel Vin
forretning, men i
denne By, hvor
der er gammel
Kultur ogsaa i
Retning af god Mad
og god Vin, er
der to gamle og
Grosserer
Grosserer
ansete Vinforret
Alfred Holbeck.
H. C. G Holbeck.
ninger, der begge
[F. 28, 49 med i Faderens
[F. 54, lært i Udlandet, 77
84 optaget i Firmaet,
Forretning, 51 Kompagnon].
har Udsalg hele hjem,
tidl. ByraaasmedlemJ.
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Landet over. Den ældste er Niels Jensens, som nu indehaves
af Knutzen og Møller. Firmaet F. W. Hey er allerede om
talt under Sønnens Byraadsvirksomhed.
Af andre store Firmaer kan nævnes Wilh. R. Maegaard, Inde
haver Thor Hansen, Smør, Trælast, FoderstofTer, Korn. C. T.
& P. Jensen, Trælast, Elias B. Muus, Indehavere Oscar Muus
i København og Lauritz Muus, Mønsteds Odensefllial, Vilh.
Nielsen, Korn og Foderstoffer, Gædecken, Korn, Mel og Cement,
M. T. F. Faber, Kolonial en gros, særlig Mel, m. fl.
Vi har allerede paavist, hvorledes Detailhandelen i Byens
Liv spiller en større Rolle end Storhandelen, altsaa ogsaa her.
det omvendte Forhold af Aarhus. Ligesom Engroshandelen er
Detailhandelen endnu ikke meget specialiseret, men Udviklingen
gaar i den Retning. De gamle blandede Købmandsforretninger,
hvor Bønderne staldede ind, og hvor man kunde faa saa no
genlunde alt, forsvinder mere og mere. Der er endnu enkelte
af dem ud ad Nørrebro og Vesterbro, men denne ejendomme
lige Provinshandel er dødsdømt siden Banernes Komme. Nu
tager Bønderne ikke ind med egne Vogne, det er billigere og
hurtigere at køre med Jærnbanen, og mån er da ikke bundet
til at handle et bestemt Sted, men kan købe sine Varer, hvor
ejet tykkes en bedst.
En Forretning, hvor man endnu stalder ind, er Poul Jør
gensens Sønner, om Lørdagen er Gaarden der fyldt med Vogne.
Men Købmandsforretningen er efterhaanden bleven det rent underordnede, det
er nu Bryggeri og Brænderi, der giver Ho
vedindtægten, og saa de 150 Køer, der
ere forbundne med Brænderiet. Det er
nu tredje Generation, der er til Huse
i den gamle Gaard, der forøvrigt er byg
get om og er en af de smukkeste Privat
bygninger i Odense. Den gamle Kancelliraad Jørgensen har forpagtet Købmands
handelen, Bryggeriet og Brænderiet
ud til Sønnen Poul Jørgensen og Køb
mand Lund.
Fabrikant
Pou^Jørgenscn.
En ganske moderne Forretning er Chr.
[F. 61, lærte Bryggeri og
Sørensens Kolonialhandel. Han har et
Brænderi, bl. a. i Aalliorg, 91
forpagtet Forretningen sainsærdeles stort Publikum mellem den
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fynske Adel, og sine Kunder tæller han
lige fra Hindsholm til Taasinge.
Og det er ikke blot i Firmaet Poul
Jørgensens Sønner, at Søn er fulgt paa
Fader i den samme Forretning. Mange
Steder læser man paa Skiltene Navne,
som man har truffet paa temmelig langt
tilbage i Odenses Historie. En Del af den
jævne Velstand, der lindes i den Odense
Handelsstand, er nedarvet. Odense reg
nes for at være en solid By, der er
ikke mange Falliter.
Købmand Chr. Sørensen.
[F. 50, Jyde, først *bosat i
En af de yngste Forretningsmænd i Aarliusj.
Odense er cand, pharm. Kruse, som hac
overtaget Stamps gamle Materialhandel paa Flakhaven, han
er en habil og smart Forretningsmand, der nok skal komme op.
*

III.
Det ældste Pengeinstitut er Fyens Stifts Sparekasse paa Fiske
torvet. Det er den ældste Sparekasse i Provinsen og jlet*størst^
Pengeinstitut dér. Den er oprettet 1831 og havde i 1897 54,000
Konti og et Indskud paa over 38.000^)0, medens dens Reserve
fond var paa 2 Millioner. Den opbringer sine Penge i solide
Prioriteter, og den har altid haft* en levende Følelse af en rig
Sparekasses
Forpligtelse .
saavel til at
staa trængende
bi, som til at
understøtte kul
turelle Formaal. For blot
at tage et enkelt
Eksempel, op
rettede den i
1859 et Legat
paa 30.000 Da
ler. SparekasFyens Stifts Sparekasse.
Folkmann fot.
sens Direktører
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ere Etatsraad Krag,
Maaløe og Møller.
Sparekassen er ik
ke nogen Bank, den
griber derfor ikke ind
i Byens daglige For
retningsliv. Det gør
derimod Diskonto
kassen, den første af
samtlige Provinsban
ker, og ogsaa den
største. Den traadte
i Virksomhed 1846, og
den har spillet en
overordentlig stor Bolle for Udviklingen af Odenses Forret
ningsliv, været en Hjælper og Støtte for mange. I lang Tid var
Navnet Bierfreund knyttet til den. De nuværende Direktører
ere Lausen og Høeg. I Regnskabsaaret 1898—99 var Bankens
Omsætning 99 Miil. mod 92 Mili. det forrige Aar.
Den anden Bank i Odense er Handelsbanken, en Filial af
den københavnske Handelsbank. I Maj dette Aar indviede den
sine nye Lokaler paa Vestergade, dens Direktør er Ravn, en
Søn af den gamle Marineminister.

IV.
Odense, Etatsraadernes By, var en Tid lang repræsenteret i
Rigsdagen af en
Haandværker,
Guldsmed Chri
stiansen. Det viser
de Odense Haandværkeres Styrke.
Det er en talrig,
vel organiseret
Stand. Haandvær
ker- og Industri
foreningen, der
tæller 1200 Med
Bankdirektør Lansen.
Bankdirektør Høeg.
lemmer, er ikke
[F. 38, ansat i Banken 60,
[F. 48, 74 Assistent, derpaa
nogen egentlig
Direktør 91J.
Kasserer, 94 Direktør].
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Fagorganisation, selv
om den virker for
Haandværkets og In
dustriens Interesser.
Derimod er alle de
vigtigere Fag organise
rede i Mesterforenin
ger, der atter ere Med
lemmer af Landsorga
nisationerne. Haandværket trykkes en
Smule af de talrige
Landhaandværkere,
der har taget Bo ved
Stationsbyerne, ofte i
en ret ubehagelig Nær
hed af Odense. Der er
mange flinke Folk
mellem disse, en Aarupsnedker leverer saaledes ikke saa faa Møb
ler til Odense.
Handelsbanken.
1'olkml",n f°‘Odense har en Tid
udviklet sig stærkt.
Bygningsfagene ere voksede derved, og der er en Hundrede Mu
rer- og Tømrermestre. Men for Øjeblikket er der nogen Stil
stand i Byggeriet. Paa Grund af den lave Husleje kan det
med de nuværende Priser paa Byggematerialier næsten slet
ikke betale sig at bygge i Odense. Der arbejder for Tiden godt
en 200 Murersvende i Odense, medens der er 600 i Arbejde i
Aarhus.
En af de mest ansete Bygningshaandværkere er Tømrermester
Poulsen. Han har i seks Aar været Medlem af Bvraadet, og
driver foruden sit Tømrerhaandværk et Maskinsnedkeri, samt
fabrikerer Jernkonstruktioner, f. Eks. til Frederiksberg Gas
værk.
En fin gammel Haandværker er Bogbinder From. Han er
tillige Direktør i Haandværkernes Laanc- og Sparekasse. Han
passer sit Værksted, gaar op i Banken og afgør Laan og Veks
ler, og gaar saa atter tilbage til sit Værksted, Han er af den
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gamle Skole, fra
Lavstiden, da man
baade lavede Sven
destykke og Me
sterstykke. Under
hans forstandige
Ledelse er Laaneog Sparekassen
baade bleven en
velfunderet Insti
tution og har
Tømrermester Poulsen.
Bogbinder From.
gavnet
Haandvær[F. 54 i Landsbyen Reistrup,
[F. 28, Præstesøn, med i
lært i Nyborg, Porniand ved
Krigen,
arbejdet i Udlandet,
ket betydeligt.
Mesterstykke 56, tidligere ByByggearbejdet paa forsk. Herraadsmedl., Direktør i Haandregaarde, 82 Borgerskab i
Der
findes
her
i
Odense, 94—1900Byraadsmedværkernes Laane- og Spare
lem),
Odense to gamle kasse, Fattigforst.].
Malermestre, som der er Kunstnerblod i, ligesom i gamle Maler
mester Kruse i Aarhus. Det er Aagaard og Behrends. Aagaard,
Broder til Professor Aagaard, har lige fra Aar 49 malet De
korationer til Teatret, han har endvidere været en smagfuld
Dekoratør og Restaurator. Behrends har bl. a. udført Dekora
tionerne i St. Knuds Kirke. Blandt det næste Slægtled er C.
O. Aagaard en flink og dygtig Dekoratør, der har udført ad
skilligt af Statens Arbejde, bl. a. den ny Latinskole. Ogsaa Glarmesteriet er bleven en Kunst, eller rettere er atter bleven en
Kunst, og Jørgen Nielsen har leveret smukke, kulørte Vinduer.
Oppe i Handelsbankens nye Lokaler er alle Teaktræsarbejderne
af Odense Mestre, de vidner baade om Smag og Haandens Dyg
tighed.
Ejendommelig for
Odense og Omegn er
de store Gartnerier.
De er saa betydelige,
at Odenses gamle
Folketingsmand,
Guldsmed Christian
sen, i Rigsdagen holdt
en lang Tale om Be
skyttelse for Have
brugsprodukter. Slot
tet havde fra gammel
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Industripalæet.

Folkmann fot.

Tid af en stor Køkkenhave, de mange fyen ske Herregaarde har
haft deres Gartnere, det og den gode, fede Jord i og om Odense
har vel gjort deres til de mange Gartnerier. Ibsens Planteskole
er en af Landets største.
For at forsyne en Bog som denne med gode Billeder, er det
ikke blot nødvendigt, at Beproduktionsanstalten gør sit yderste,
de Fotografier hvorefter den zinkætser, maa være af første
Sort. Vi beder særlig vore Læsere lægge Mærke til ét Billede
i denne Bog, det gamle Hus paa Vestergade (S. 23). Vi har un
der Bogens Trykning vist det til adskillige, der har meget med
Illustrationstryk at gøre, og alle har de erklæret det noget
nær Idealet af en Zinkætsning. Naar dette og Bogens Bil
leder i det hele ere lykkedes saa godt, skyldes det for en stor
Del de udmærkede Fotografier, som Fotograf Folkmann har
leveret til denne vor Odensebog.
Teknisk Skole har faaet en ny og stor, frit beliggende Byg
ning paa Hunderupvej. Dens Elevantal var i Skoleaaret 1898
—99 804 mod 731 det foregaaende Aar. Dagskolen var besøgt
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af 133 Elever. Skolens Forstander er Adj. Rasmussen, Besty
relsens Formand Driftsbestyrer Lerche. (Aarsberetning for den
tekniske Skole i Odense. 1898—99).
Haandværker- og Industriforeningen har sit Lokale i Indu
stripalæet paa Albanitorv. Da man rejste Bygningen, stolede
man lidt vel meget paa Fremtiden, man byggede meget flottere,
end man egentlig havde Raad til, og Status var i adskillige Aar

Vestergade.

Folkmann tot.

langtfra god. Afvigte December Termin er der imidlertid, til
Dels ved betydelige Ofre fra ledende Foreningskredses Side,
tilvejebragt en Ordning, der synes betryggende for Fremtiden.
V.
Odense er en Fabriksby, følgelig ogsaa en Arbejderby. Og
det er en billig By for Arbejdere at leve i, meget billigere end
f. Eks. Aarhus. En god to Værelsers Lejlighed koster 120—50
Kr., Kød og mange andre Ting ere ogsaa billige. Til Gengæld
er Arbejdslønnen — det forsikres baade af Arbejdsgivere og
Arbejdere — noget mindre end i de andre større Byer. For en
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20 Aar siden var Arbejdslønnen for Haandværkere 25—30 Øre Timen; nu har Arbejdsmændene en Timeløn af 30 Øre, og
de faglærte Arbejderes Løn bevæger sig
mellem 30 og 45 Øre. Arbejdstiden er i
næsten alle Fag 10 Timer.
Der er, som alt omtalt, ikke ret mange
Arbejderkasserner i Odense, en hel Del
af Arbejderne ejer deres eget Hus. Som
i andre større Byer flytter Arbejderne ud
i Byens Periferi. Der er især tre Arbej
H. P. Andersen.
derkvarterer: mod Vest, Middelfart Lan Bødker
[F. 56 i Tønder, 80 til Odense,
af Bødkerforbundets
devej og Gaderne deromkring, Jens Ben- Medl.
Hovedbestyrelse, 1900 Form,
for de samvirk. Fagforen, i
zonsgade, Odinsgade m. fl., mod Øst St. Od.].
Jørgens Forstad, og endelig boer der en
Del Arbejdere i St. Hans Landsogn, ude i »Paradis«. Mange Ar
bejdere ere flyttede endnu længer bort, boer i de omliggende
Landsbyer og cycler ind til Arbejdspladsen.
Den faglige Organisation er ikke ret gammel. I Internationales
Tid dannedes der en Afdeling, men den døde hen. Den første
faglige Organisation var Skræddernes, saa kom Tekstilarbejderne,
senere Skomagerne, Arbejdsmændene og Cigarmagerne. I 1888
sluttede de sig sammen, men deres samlede Medlemsantal var
kun 307. Fart i Organisationen kom der først, da Fyens Social
demokrat var bleven startet; nu tæller de samvirkende Fag
foreninger c. 3500 Medlemmer. Det er ikke saa let at organi
sere i Odense, hvor der stadig strømmer saa mange Arbejdere
ind fra Landet. Formanden for de samvirkende Fagforeninger
er Bødker Andersen, der har et godt Greb paa at samle og
organisere Mennesker.
Fagforeningerne har i 1895 oprettet en Kulforsyning, der
tænkes udvidet til et større kollektivt Foretagende. Man har
endvidere Planer om et Hvidtølsbryggeri, men der synes blandt
de Odense Arbejdere endnu ikke at være et Forrretningstalent
som Jacob Jensen i Aarhus. Man har købt en 4600 Kvadratalen
stor Grund og tænker derpaa at rejse et »Folkets Hus.« Købet
af Næsbyhoved Skov er allerede omtalt.
Foredragssagen er i Odense bleven en Kommunalsag. Man
har i Odense en Arbejderundervisning, »Mændenes Aftenskole«,
i hvis Bestyrelse der sidder 4 Arbejdere, 2 Lærere og 1 Lærer-
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inde. Dens flereaarige Formand er Karetmager N. C. Nielsen.
Byen yder gratis Lokale og Varme i en Kommuneskole. Sidste
Vinter var der c. 100 Elever. Denne Odense Aftenskole er
egentlig et rent Arbejderforetagende.

Odense Segl.
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Aaen, set fra Munkemoseanlæg, i Baggrunden Folketeatret.

Cap. IX.
Rejsehaandbog over Odense og Omegn.
Byen.
(Se Kortet over Byen Bag. 88—89. Se ogsaa Odense Vejvisers Indledning).
Togtider. (Se Rejselisten). Statsbanegaarden paa Østre Stationsvej, derfra udgaar foruden Nyborg—Stribbanen, Odense—Bogense og Odense—Kærteminde—
Dalbybanen. Sydfynske Banegaard, vest for Hovedstationen, ved Vestre Sta
tionsvej .
Dampskibsforbindelse med København. (Se Rejselisten). Fra Odense Onsdag
og Lørdag Eftm.; fra København Mandag og Torsdag Kl. 6.
Drosker holder paa forskellige Steder, bl. a. ved Jærnbanestationen og paa
Flakhaven. Uddrag af Drosketaksten: En Tur paa Byens Grund 70 Øre. Uden
for Bygrunden ad Ruggaardsvejen og store Glasvej indtil Aalykkegaard, ad
Hunderupvejen indtil Skoven og ad Faaborgvejen til »Fruens Bøge« (Indgan
gen ved Skyttehuset) samt til Leddet ved Næsbyhoved Skovl Krone; ad Faa
borgvejen til Holdepladsen i »Fruens Bøge« ved Skovforeningens Plads 1 Kr.
50 Øre. Ad Faaborg Landevej regnes Bygrunden indtil Nr. 160 paa Heden. For
Returkørsel med 10 Minutters Ventetid betales Halvdelen af Betalingen for en
enkelt Tur. For Timekørsel betales for den første Time 1 Kr. 40 Øre, og for
hvert Kvarter eller Del deraf af den næste Time 35 Øre. Ved Timekørsel, der
ikke gaar tilbage til Afgangsstedet, maa tillægges Betaling for den Tid, Dro
sken vil bruge til at vende tilbage til Afgangsstedet. Timekørsel kan ikke for
dres til Aalykkegaard, Hunderup Skov, »Fruens Bøge« og Ejby Mølle.
Enhver Tur, der begynder før Kl. 6 om Morgenen eller ender efter Kl. 12
om Natten, betragtes som Nattekørsel og maa betales dobbelt.
For hver Kuffert eller andet større Stykke Rejsegods betales 15 Øre. For
Vadsække og andre mindre Genstande betales intet.
Postkontoret i Lille Graabrødrestræde aabent: Søgnedage 9 Fm- 8 Em., Sønog Helligdage 8—9 Fm. og 12—2 Em. Ombæring 7 (om Vinteren 8), 11, 1%, 5%
og 8. Søn- og Helligdage 7 (om Vinteren 8). — Brevkassen ved Postkontoret i
Graabrødrestræde tømmes Søgnedage 5%, 6’/2, 8, 10% og 11% Fm., 12^4, 123/4,
l’/'a, 374, 3%, 4, 41/,, 5‘/a, 7, 8, 9 og 11 Em. Søn- og Helligdage 5l/2, 6‘/2, 8 og 11%
Fin., 12'/4, 12%, l’/2, 3%, 4%, 7, 9 og 11 Em. — Brevkassen paa Posthuset ved
7*
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Jærnbanen tømmes 10 Minutter før hvert Posttogs Afgang. — Brevkasserne ude
i Byen tømmes Hverdage 5’/4, 10’/«, 3 og 9. Søn- og Helligdage 5*/4 og 10l/2 Fm.
Telegrafstationen, ligeledes i Lille Graabrødrestræde. Aaben April—Septbr.
7 Fm-9 Em., Oktbr.—Marts 8 Fm.-8 Em. Statstelefonen sammesteds.
Politistationen paa Raadhuset.
Hoteller. (Se Annoncerne): Grand Hotel Jærnbanegade 8, Brockmanns Hotel
Albanitorv, St. Knud Vestergade 64.
Forretninger: Apotek: Løveapoteket, Gustav Lotze, Overgade 8. Banker og
Sparekasser: Fyens Diskontokasse, Vestergade 8, Fyens Stifts Sparekasse, Fiske
torvet, Handelsbanken, Vestergade 12. Bryggerier: Albani Bryggeri, Tvergade,
Bryggeriet Odense, Holsedore, Set. Hans Bryggeri, Nørregade 45. Brænderi og
Bryggeri: P. Jørgensens Sønner, Nørregade 58. Boghandel: Milo’ske Boghan
del, Vestergade 43. Bager og Konditor: P. Larsen, Overgade 26. Cycler: Fyens
Cycleværk Citus, Vestergade 71, Dansk Humber Cycleudsalg, Overgade 1. Cigarog Tobaksfabrik: H. Nielsen, Frederiksbroen. Cigar- og Vinhandel: Harald
Leth, Overgade 1. Dampvaskeri: Odense Dampvaskeri, Aalykkegade 8. Eks
portslagteri: Eksporlslagteriet, Ruggaards Landevej. Glasværk: Fyens Glas
værk. Gibsfabrik: Henning Møller, Nørrebro 49. Gartner: N. P. Rasmussen,
Kirkegaardsallé 31. Guldsmedeforretning: R. A. Christophersen, Vestergade
26. Glas og Porcellain: Emanuel Nielsen, Vestergade 2. Herreekviperingsfor
retning: Chr. Christensen, Vestergade 82. Isenkramforretninger: Steffen Dichmann, Vestergade 5, H. Larsen, Vestergade 21. Jærn- og Staalforretning: Ras
mus Holbeck & Søn, Nørregade 69. Kolonial en gros: M. T. M. Faber, Vestre
Stationsvej 6. Kolonial- og Delikatesseforretninger: David Berg, Vestergade 50,
P. Jørgensens Sønner, Nørregade 58, Chr. Sørensen, Catarinahus, Jærnbane
gade 4. Kaffe- og Thehandeler: Johannes Allerup, Vestergade 26. Korn-og Fo
derstoffer: Esmann & Co., Nørregade 79. Valdemar Gædecken, Vestergade 89.
Brødrene Schnakenburg, Vestergade 35. Manufakturhandlere: Ludvig Fangel,
Vestergade 40, Chr. Johansen, Fisketorvet 7, Odense Dampvæveri, Udsalg,
J. G. Jacobsen, Vestergade 16, Winther & Andersen, Vestergade 48, Knud &
Thorvald Petersen, Vestergade 15. Margarine: Otto Mønstcd, Kongensgade 31.
Motorfabrik: Thomas B. Thrigc, Tolderlundvej 3. Maskinfabriker: Frederiksgadens Jærnstøbcri, H. Rasmussen, Frederiksg. 37, Phønix, Fabrikant Svend
sen, Ramsherred 27. Materialhandel og tekniske Artikler: P. A. Kruuse, cand
pharm., Flakhaven. Parfumefabrik: Blumensaadt, Nedergadc 25. Restauration:
Esplanaden ved Fruens Bøge. Sagførere: E. Kjørboe & C. Knudsen, Vester
gade 9, E. Krarup, Overgade 3, Max Sinith, Nørregade 13. Skotøjsmagasiner:
N. P. Nielsen, Vestergade 54, Fausing, Vestergade 6. Skræderetablissement:
L. K. Lauritzen, Vestergade 28. Smør- og Victualieforretning: J. C. Petersen,
Schous Eftf., Overgade 2. Sy- og Besætningsartikler: A. Fonnesbcch, Vester
gade 19. Sæber og tekniske Artikler: Blumensaadt, Nedergade 25. Tandlæge:
Rudolph Jørgensen, Vestergade 11. Tobaksfabrik: H. Nielsen, Frederiksbroen.
Vinhandlere: F. W. Hev, Klingenberg 2, Niels Jensen, Overgade 12.
Slottet. (Se S. 25—26 Bill. S. 24). I Haven, hvortil Adgang staar aaben, smukke
Kastanje- og Lindetræsalléer. Statue af H. C. Andersen.
Raadhuset paa Flakhaven (Billede S. 61), bygget 1880 —83 af Elatsr. Herholdt
og Lendorf, italiensk gotliisk Stil, Figurerne oven paa Bygningen udførte af
Billedhugger Axel Hansen. I øverste Etage stor Sal med Vægdekorationer af
C. Lund.
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St. Knuds Kirke paa Flakhaven. (Se Billede S. 9). Restaureret 1868—74 al
Etatsr. Herholdt. Treskibet Kirke, opført af Munkesten, Spidsbuestil, Krypt.
Berømt Altertavle af Claus Berg, udført c. 1520, skænket af Dronn. Christine
til Graabrødrekirke, senere i Fruekirke, 1885 til St. Knuds Kirke. I Koret to
Rækker Kannikcstole. To Helgenskrin, det ene St. Knuds. Endvidere i Kryp
ten begravet Kong Hans, Dronn. Christine, Prins Frants, Christiern II, hans
Dronning og hans Søn Hans. I sydlige Sideskib Ahlefeldternes Gravsted. Mange
Gravstene og Mindetavler. Walkendorffs Kapel paa nordre Side. Uden for
Kirken Buste af Thomas Kingo. — 1. April-30. Sept. Kirken aaben hver Søg
nedag Kl. 4—6 Em.; 1. Okt.—30 Marts Kl. 9—11 Fm., hvis ikke kirkelige For
retninger. Adgang fri til Gulvet med Undtagelse af Krypten, Koret og Kapel-

Flakhaven i Snevejr.

lerne. Uden for luevnte Tid Adgang ved at henvende sig til Graveren. Klingenberg 16, 1 Kr. for indtil G Personer, flere 25 Øre for hver; større Selskaber
6 Kroner.
Vor Frue Kirke i Overgade. (Se Billede S. 8). Restaureret. 18G5—66 af Lendorf. Korskirke, væsentlig i Spidsbuestil, Koret rundbuede Vinduer. Altertavle
af /V. Dorph. To Malmstager fra Middelalderen, Kalk fra 13. Aarh. I Koret
Kannikestole fra Middelalderen. Ligkapellet paa Kirkegaarden den gamle
Skolebygning for Vor Frue Kirke, opført 1308, dog stærkt ombygget. Kirken
forevises ved Henvendelse til Overgraver Nielsen, Provstegade 6.
St. Hans Kirke i Nørregade. (Se S. 10, Billede S. 16). Opført i 14. Aarh., re
staureret 1878—80. I Murene Johanilternes Kors med de kløftede Ender. I
Stræbepillerne »udvendige Prædikestole«, hvorfra der vel har været prædiket
for de spedalske, der samlede sig paa Kirkegaarden, eneste i Danmark. Alter
maleri af C. Bloch: Christus i Gethsemane. Mange Ligsten. Mindetavlen over
Oluf Bager og hans Familje. (Se S. 19).

— 102 Bispegaarden i Klaragade. (Se S. 14 Bill. S. 72).
Graabrødre Hospital i Jærnbanegade og ved Graabrødretorv. (Se S. 10 Biil.
S. 12). Tildels Rester af det gamle Graabrødre-Kloster. Interessant Munkegang.
Frøkenklosteret paa Albanitorv. (Se S. 11 Bill. 20). I det opbevares Karen
Brahes Bibliotek. (Se S. 53).
Provinsarkivet (se S. 54 Bill. S. 53) i Jærnbaneg. Opført 1892—93 af Martin
Borch. Motiver fra den tidligste italienske Renaissancestil. Læsesal.
Latinskolen (Se S. 75 Bill. S. 75) ved Siden af Provinsarkivet. Opført af Byg
ningsinspektør J. Vilh. Petersen.
Teknisk Skole (se S. 94 Bill. 93) paa Hunderupvej. Mulernes Legatskole
sammesteds.
Musæet (se S. 54 Bill. S. 54) i Jærnbaneg. Opført 1884—85, udvidet 97—98.
Aabent Søndag, Mandag og Onsdag fra 1—3, om Mandagen Entré 25 Øre,
de andre Dage gratis. Ved Maleriudstillinger er Musæet aabent hver Dag imod
en Entré af 25 Øre. Uden for de nævnte Tider vil Adgang kunne erholdes ved
Henvendelse i Musæet til Kustoden imod en Entré af 50 Øre pro persona.
Biblioteker: Stiftsbiblioteket ved St. Knuds Kirke i den gamle Gymnasiebygning. Adg. fri. aab. Mandag og Torsdag 2—3. — Kathedralskolens Bibliotek
paa Kathedralskolen, aab. Tirsdag og Lørdag 1—2. Læseforeningens Bibliotek
og Læsesal (Bill. S. 49) — Karen Brahes Bibliotek i Frøkenklosteret fremvises
ved Henvendelse til Priorinden.
Teatre: Odense Teater (Bill. 55) i Teaterstræde. Opf. 1795. — Folketeatret i
Ny Vestergade.
Banker: Fyens Stifts Sparekasse, Fyens Diskontokasse, Handelsbanken. (Se
S. 90-91 Bill. S. 90-92).
Kaserner: Fodfolkskasernen paa »Heden . Rytterikasernen i Pjentedamsgade.
Det nye Toldkammer ved Jærnbanen. (Se Side 43 og 47 Bill. S. 44).
Havnen og Kanalen. (Se Side 36—40 Bill. 37—38).
Sygehuse: Civilt og militært Sygehus i Albanigade, Epidemisygehuset i
Bjergegade, Børnehospitalet paa Jagtvej. (Se S. 78 Bill. 79).
Frimurerlogen i Albanigade. Opført 1869 af Lendorf.
Industripalæet paa Albanitorv. Opf. 1890. (Se S. 94 Billede 95).
Tvangs- og Arbejdsanstalten, bekendt fra H. C. Andersens Roman O. T., i
Klaragade.
Statuer: Frederik VII paa Flakhaven, af Bissen, afsløret 1868. — Buste af
Thomas Kingo ved St. Knuds Kirke. — H. C. Andersens Statue i Slotshaven.
(Bill. S. 32).
Gamle Huse. (Se S. 46 Bill. S. 23).
H. C. Andersens Barndomshjem i Munkemøllestræde. (Bill. S. 29).
Anlæg: Slottets Have, Munkemoseanlæg uden for Aaen, Anlæget ved Assi
stents Kirkegaard.
Kirkegaard: Assistents Kirkegaard, indviet 1811, flere Gange udvidet. Mo
numenter over faldne i Krigen 48—49 og 64. Blandt de Døde Digterne Carl
Bagger og Aarestrup.

Omegnen.
I Odenses nærmeste Omegn er de to Udflugtssteder Fruens Bøge og Næsbyliovedskov med Aalykkegaardens Skove. — Man kan komme til Fruens Bøge

- 103 - med smaa Dampbaade. hvis Anløbsplads er i Aaen tiet ved Folketeatret. (Fart
plan se de lokale Blade). Smuk Sejlads. Man kan endvidere tage med Sydfycnske Jærnbane, der har en Station lige ved Fruens Bøge. Endelig kan man
spadsere ud ad Heden . I Skoven Pavillon, Danseplads og Orkestertribune
(se Foreningen »Fruens Bøge S. 50), og flere Restaurationssteder. Lidt læn
gere syd paa ligger Ilerregaarden Christiansdal, det tidligere Dalum Nonne
kloster, smuk Have. Dalum Kirke Fyens største Landsbykirke. Fra Fruens
Bøge, over Engen og en Bro, kommer man til Ilunderup Skov, Restauration.
Man kan derfra spadsere hjem ad Hunderupvejen til Odense. — Ud ad Nørre
bro, langs Havnen gaar
Vejen til Niesbyliovedskov.
Smuk, bakket Skov. Re
stauration. Voldpladsen af
det gamle Næsbyhoved.
Fra Næsbyhovedskov kan
man gaa over til Aalykkegaardens Skove og gen
nem Gaardcn op til Ruggaardsvejen og ind ad den
til Byen. — Lidt længere
ude paa den anden Side
af Kanalen, ligger M arienlunds og Iledvigslunds Sko
ve. Vejen gaar ad Skibs
busvejen, man tager dog
ikke meget dertil.
Alt dette regnes i Oden
se kun for en Eftermid
dags- eller Aftentur, Vejen
er ganske kort, man ta
ger ud, hører en Smule
Musik og spiser sin Aftens
mad.
Vil man paa rigtig Ud
flugt, gaar Turen til Hesbjærg, til Vissenbjærg, til
Langesø eller Kærtemin
de. Vil man til Ilesbjærg
tager man med Banen
Pavillon i Fruens Bøge.
til Holmstrup
Station,
en god Mil, og har saa en halv Mil at gaa ad en smuk Vej, gennem
den lille Gaard Vosemose, der ligger meget smukt ved en lille Sø. I Hesbjærgs Skove ligger Herregaarden Hesbjærg, hvis nye Hovedbygning er
opført 1880—81 af Boghandler, Godsejer Milo efter Tegning af Arkitekt
Schwanenflugel. Tæt ved Gaardcn paa en c. 224 Fod høj Bakke, »Smedebjær
get , et Udsigtstaarn, hvorfra vid Udsigt. I et Skovløberhus faar man 01,
Smørrebrød. — Til Vissenbjærg kan man køre to Mil ud ad Middelfart Lan
devej eller tage til Skalbjærg eller Bred Stationer — V. ligger lige langt fra
dem begge — og gaa en Fjerdingvej gennem et meget smukt, bakket Terræn.
1 Skoven den vilde, af et Aaløb gennemfurede Skrænt »Afgrunden . Fra Ban-
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leen ved Provstegaarden Udsigt lige til Bæltet og Sønderjylland. Kro i Vissen
bjærg, Skalbjærg og Bred. — Til Langesø kan man kun komme pr. Vogn, to
Mil. Der er Kroer undervejs og lige ved Indgangen til Skoven. Herregaarden Langesø ligger henrivende ved den ene Ende af den skovkrandsede Sø.
Ved den anden Ende ligger et Skovkapel. Overordentlig smuk Tur omkring
Søen.
Skal man i Vandet, er det ikke saa lige en Sag ved Odense. Aacn er ikke
videre god at bade i. Det nærmeste Sted er Stige, hvortil smaa Dampbaade
løber ned ad Kanalen. Det er en lille Fiskerby med en Kro; nu har man
lavet et Badehotel. Men Vandet er ikke videre friskt, det er ude i Fjorden,
lige ved Kanalen og Aaens Udløb. Man tog i tidligere Tid meget ned til Ny
borg, hvortil Eksprestoget bragte én i kort Tid. Man tager ogsaa ofte
paa Skovtur derned, til Skoven Christianslund ved Bæltet. I den senere Tid,
siden Banen paa en knap Time bringer Odenseboerne til Kærteminde, er
Strømmen for en stor Del gaaet til denne smukke, lille By.
Vil man længere bort — er f. Eks. L’hombregrisen slagtet — tager man til
Brahetrolleborgs dejlige Skove, til Faaborg, til Svendborg og Taasinge. og en
delig til Middelfart og Fænø. (Se Danmarks Byer IV. Middelfart og Omegn).

Odenses Lilje.
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NOTITSER.
[Da Togtider. Dampskibstider og sligt temmelig hyppigt undergaar Foran
dringer, har vi vedløjet et Par hvide Blade, hvorpaa vore Læsere kunne ind
fore de saaledes foretagne Forandringer og andet sligt'.
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NOTITSER.
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NOTITSER.

Af
DANMARKS BYER OG DERES MÆND
bedes De sende mig
»Hver 8. Dag«s
Forlag,
Nygade 2. K.
Ved at indsende
Beløbet plus 8 Øre
i Frimærker di
rekte til »Hver 8.
Dag«s Forlag vil
Bogen omg'aaende
bliveDem tilsendt.

Nairn
Stilling

Adresse

I. Fredericia og’Omegn
II. Aarhus og Omegn
III. Hobro, Mariager, Hadsund
IV. Middelfart og Omegn
V. Hjørring og Omegn

•- tæ
o
X

(Det ikke ønskede overstreges.)

0,50
1,00
0,50
0,50
0,50
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NOTITSER.

OMSTAAENDE Kl’PON BEDES
UDKLIPPET OG INDSENDT.

»IIVEB 8. DAG S FORLAG.

IJag.

Apotek: Løveapoteket, Gustav Lotze. Overgade 8................. Omslagets 3. Side
Banker og Sparekasser: Fvens Discontokasse, Vestergade 8.................... 141
—
Fyens Stifts Sparekasse, Fisketorvet.................... 124
—
Handelsbanken, Vestergade 12............................... 129
Boghandel: Miloske Boghandel, Vestergade 43................................................. 117
Bryggerier: Albani Bryggeri, Tvcrgade...................................................... 126-127
Bryggeriet Odense, Holsedore........................................................... 135
Set. Hans Bryggeri, Nørregade 45.................................................... 134
Brænderi og Bryggeri: P. Jørgensens Sønner, Nørregade 58.................... 123
Cigar- og Tobaksfabrik: H. Nielsen, Frederiksbroen................................... 116
Cigar- og Vinhandel: Harald Leth, Overgade 1.............................................. 122
Cycler: Dansk Humber Cycleudsalg, Overgade 1.............................................. 115
Fyens Cycleværk, Citus, Vestergade 71.................................................. 137
Dampvaskeri: Odense Dampvaskeri, Aalykkegade 8....................................... 121
Eksportslagteri: Eksportslagteriet, Ruggaards Landevej... Omslagets 2. Side
Gartner: N. P. Rasmussen, Kirkegaards Allé 31................................................ 115
Gibsfabrik: Henning Møller, Nørrebro 49............................................................. 139
Glasværk: Fyens Glasværk........................................................................................ 143
Glas og Porcellæn: Emanuel Nielsen, Vestergade 2....................................... 140
Guldsmedeforretning: R. A. Christophersen, Vestergade 26........................ 121
Herreekviperingsforretning: Chr.Christensen,Vestergade 82.................... 119
Hoteller: Brockmanns Hotel...................................................................................... 138
St. Knud......................................................................................................... 142
—
Grand Hotel.................................................................................................. 128
Isenkramforretning: Steffen Dichmann,Vestergade 5................................... 131
—
H. Larsen, Vestergade 21................................................ 131
Jern- og Staalforretning: Rasmus Holbeck & Søn, Nørregade 69........... 134
Kaffe- og Thehandel: Johannes Allerup, Vestergade 26............................... 130
Kolonial en gros: M. T. F. Faber, Vestre Stationsvej 6................................. 120
Kolonial- og Delikatesseforretning: David Berg, Vestergade 50............. 119
—
P. Jørgensens Sønner, Nørregade 58 123
—
Chr. Sørensen, Catarinahus, Jern
banegade 4....................................... 125
Konditor og Bager: P. Larsen, Overgade 26..................................................... 140
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Fag.

Korn- og Foderstoffer: Esniann & Co., Nørregade 19 ................................. 118
Valdemar Gædecken, Vestergade 89........................ 117
Brødr. Schnakenburg, Vestergade 35...................... 114
Manufakturhandlere: Ludvig Fangel, Vestergade 40..................................... 131
Chr. Johansen, Fisketorvet 9....................................... 139
—
Odense Dampvæveri Udsalg, J. G. Jacobsen, Ve
stergade 1G........................................................................ 113
—
Winther og Andersen, Vestergade 48.......................... 119
—
Knud og Thorvald Petersen, Vestergade 15............. 140
Margarine: Otto Mønsted, Kongensgade 31......................................................... 132
Maskinfabrik: Frederiksgadens Jærnstøberi, H. Rasmussen, Fredcriksgade 37............................................................................................ 114
—
Phønix, Fabrikant Svendsen, Ramsherred 27........................ 139
Materialhandel: P. A. Kruuse, Flakhaven......................................................... 113
Motor Fabrik: Thomas B. Thrige, Tolderlundvej 8............. Omslagets 4. Side
Parfumefabrik: Bluinen&aadt, Nedergade 25....................................................... 122
Restauration: Esplanaden ved Fruens Bøge...................................................... 118
Sagførere: E. Kjørboe & C. Knudsen, Vestergade 9...................................... 125
—
E. Krarup, Overgade 3......................................................................... 115
—
Max Smitli & C. Fordsmand, Nørregade 13.................................. 130
Skotøjsmagasiner: N. P. Nielsen, Vestergade 54............................................. 142
—
Fausing, Vestergade............................................................. 140
Skræderetablissement: L. K. Lauritzen, Vestergade 28............................... 119
Smør- og Victualieforretning: J. C. Petersen, Schous Eftf., Overgade 2 125
Sy- og Besætningsartikler: A. Fonnesbech, Vestergade 19........................ 142
Sæber- og tekniske Artikler: Blumensaadt, Nedergade 25........................ 122
Tandlæge: Rudolf Jørgensen, Vestergade 11....................................................... 118
Tobaksfabrik: H. Nielsen, Frederiksbroen......................................................... 116
Vinhandlere: F. W. Hey, Klingenberg 2............................................................... 136
—
Niels Jensen, Overgade 12............................................................... 133
—
—
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ODENSE
DAMPVÆVERI-UDSALG
VESTERGADE 16

—

(overfor Svaneapotheket).

STORT LAGER
af alle danske og udenlandske

MANUFAKTURVARER
SAMT SMAATING

KONTANT SALG

BILLIGSTE PRISER

J. G. Jacobsen.
P. A. KRUUSE * CAND. PHARM.

Gbense flfeatenalbanbel
FLAKHAVEN

&

TELEFON 227
8
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H. RASMUSSEN & CO.

TELEFON
57

TELEFON
57

JÆRNSTØBERI • MASKINFABRIK
---------------- KEDELSMEDIE ----------------
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N. P. Rasmussen*
Handelsgartneri.
o

o

o

Dekorative og blomstrende Planter
i stort Udvalg.

Kirkegaards Allé Nr. 31.
Telefon Nr. 91.

Sagfører E. KRARUP
paatagcr sig
alle til Sagførervirksomhed henhørende Forretninger.

KONTOR: OVERGADE 3

* Wanek Ibumber *

W er overalt anerkendt som den bedste Cpcle.
8*
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LdH. NIELSEN’oJ

CIGAR- OG TOBAKS-FABRIK
FREDERIKSBROEN

-------------------- ODENSE--------------------ETABLERET
1868

*

TELEFON

3»

HOVEDOPLAG:

VESTERGADE 1
KØBENHAVN
*
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& nbiloÊÈÉ Établissement <
Obenøe.

JBog«, papir« og jforlagsbanbel samt JBogtrpbfceri.

—

T e le g r a m - A d re s s e : G æ d eck en

T e le fo n 189.
S tatstelefon N r.
16<

MEL, dansk (Maribo Dampmølle) og amerikansk.
KORN- og FODERMEL
BLODMELASSEFODER - CEMENT
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Tandlæge

træffes
sikrest hver Søgnedag fra Kl. 10—4.

Vestergade Nr. 11.

— 119 —

L. K. Lauritzen
1ste Klasses

SkrædderEtablissement.
Vestergade 28,
Iste Sal.

* TAARNBYGNINGENS *
* KAFFEHANDEL *
£ DAVID BERG *

Kolonial-, Material- og
Delikatessehandel.

Vestergade 50 — Odense.
Telefon 162.

Cljr. C^tiffenfen
QOeftersabe S2
(forøen Si fftef ornef (Jtr. 2).

Mg
4 * il i

før [fe Hager af
farWsfeefce gemfifcefcer
Q^fædntnger feneres efter (tpaaf.

KrBefbfiføf.
<£)anffte QKfædenarer.

Winther & Andersen
• KONFEKTION •
Kjolestoffer • Hvide Varer.

Udstyrsforretning • Klædevarer.
HERRE-SK.RÆDERI
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M. T. F. FABER

Kolonial
en gros.

Direkte Import af amerikansk Mel, Mærket „GOLDEN MEDAL“

Telefon Nr. 92.

Telegram-Adresse: „PURELLA“
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ODENSE
DAMPVASKERI

___I

--------- AALYKKEGADE8 ---------

Tøjet hentes
og bringes overalt
i Byen.

TELEFON 573

HVtR
8.
DÄG

MUSIK
OG
SÄHG

Faas overalt.

Faas overalt.

PRIS
10 Øre pr. Nummer,
1 Kr. 25 Øre
Kvartalet.

PRIS
25 Øre enkelte Numre,
1 Kr. 25 Øre
Kvartalet.

__ I ********* |__
Det største Lager i

GULDSØLV
og Eletropletvarer
samt

------- FORLOVELSESRINGE ------er hos

R. A. CHRISTOPHERSEN
| 4 -******* |

_ 122 —

N. N. BLUMENSA ADT

Sæbesyderi « Teknisk-kemiske fabriker * Toiletsæber

HARALD LETH
STØRSTE UDVALG I

CIGARER — CIGARETTER — TOBAKKER —
HAVANA-IMPORT - DEPOT AF VINE
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*¥***?*?
Jßraenbeti,
Jößr^ggeti
00

flßaltgjoren
KOLONIALOg

KORN
HANDEL

124

SPAREK ASSE
EKSPEDITIONSLOKALE

125

-

sagførerne

C. Kjørboe & C. Knudsen
driver Sagførervirksomhed i Fællesskab.

Kontor: Vestergade Nr. 9.

-- - - - - - --

- -- - -

CHR. SØRENSEN
u
E
k
>
H
W
gc
ca

M
s
>
o
>
i

„CATARINAHUS“
JERNBANEGADE 4

TELEFON Nr. 147
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/IlbaniJryggeri
Odense.
Maskinhal.

yilbaniJryggeri
Odense.
Flaske-Skyllerum.

Bryggeri.

Gærkælder.

ALBANI-BRYGGERI
--------------- ODENSE ---------------

ALBANI-BRYGGERI

--------------- ODENSE ---------------
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Lagerkælder.
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* GRAND HOTEL e

H A N D ELSBA N K EN
------------------- I ODENSE ---------------------

EKSPEDITIONSLOKALE
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_J-------------------------------------------L_

SAGFØRERNE

MAX SMITH & C. FORDSMAND
NØRREGADE 13, ODENSE

“I____________________________ T"
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^angefß
QYldnufaßfur^
(Sehergabe 40f Öbenfe,

)

_|

|_

H. LARSEN!

ISENKRAMFORRETNING

21, VESTERGADE 21

—| ££ ODENSE

132 —

FORLANG ALTID

I
&
&

OTTO MØNSTEDS

&

& MARGARINE £

NlEkS»JENSEN»&Cg»VINHHNDEk

IE »ETflBk» ODENSE» 1821 »H
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— RASMUS HOLBECK & SØN, —
-----------------------------ODENSE------------------------------

• Hoved-Artikler: JERN • TAGSKIFER • FAJANCE

SCT.
HANS
BRYG
GERI

SCT.
HANS
BRYG
GERI

ODENSE

ODENSE

— 135 -

BRYGGERIET „ODENSE«
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ODENSE
Klingenberg

°

VINE OG
SPIRITUOSA

KØBENHAVN
Købmagergade 43

— 137

q

p

BROCKMANNS
HOTEL
______ «✓€)

-

•

(sx*“

*n5xS^"

;______ lste Klasses Hotel.

■'x»)

g

*

I

__

Elegante

Restaurations-Lokaler
/y r* elegante ——
Gæsteværelser.
K Elektrisk Lys. £ £ £ Centralvarme.

Q>>______________________ < Ç
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Laurits Hansens Eftf.
(CHR. JOHANSEN)

9

FISKETORVET
BRUDE-

9.

OG KONFIRMATIONS

UDSTYR

u
MASKINFABRIKEN

JERNSTØBERI
OG

KEDELSMEDIE

h_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r
NØRRE
BRO 49

FYENS GIBSVÆRK

ILDFASTE----------------— VÆGGE OG LOFTER

NØRRE
BRO 49

ROSETTER OG ------------------------- GESIMSER
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UBETINGET
største og billigste Lager paa

*FYEN *
Pauli G. Fausing.

EMANUEL NIELSEN
2, VESTERGADE 2

GLASVÆRK"
OG

I

|2

PORCELLÆNSudsalg -(g)

F

Iknub & Gborvalb
Petersen
(la Cour & 'C^cbsenø lEftflør.)

og

Zlbanntahtnr-jfor retning.
‘UlOstprs-Hrtikler.

P. LARSENS
Wiener-Konditori.

og Bestillingsforretning.
Stort Udvalg i Konfekture.

Overgade Nr. 26.
Telefon 838.
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FYENS DISCONTOKASSE

— 142
N.R NIELSENS

Skotoi=Maéasin.

N. P. NIELSEN5
SKOTØJ-MAGASIN
54, VESTERGADE 54, — ODENSE
Største og
bedst assorterede Lager paa

E=l•FYEN • B

9*
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AKTIESELSKABET

FYENS GLASVÆRK, ODENSE
--------- ALLE SLAGS HVIDE OG KULORTE FLASKER ---------

LAMPE
TELEGRAM-ADRESSE: GLASVÆRKET

KUPLER
BEHOLDERE
GLAS
TELEFON NR.

17

Skriv efter Prøver Ï
Kjoletøjslageret
Vesterbrogade 24, l.Sal.

Kjøbenhavn V.
*

Specialforretning

uldne

Kjoletøjer.

TELEFON
NS

3431

-îû3~
til virkelige
en gros
Priser.

Lageret er aabent fra 9—6.

HUSK* Vesterbrogade 24 . | . SAL

