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Middagsgæsten 

 

Det er så godt som en daglig glæde i vor familie at kunne indtage husets måltider sammen med gæsten 

Jules Deparquit. 

I nogle familier lytter man under måltidet til musik af forskellig slags, Mozart til eksempel eller Mahler, I 

ved. Andre familier foretrækker dyb tavshed eller sætter pris på en stille, kultiveret samtale over bordet. 
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Men som sagt, hos os samles vi omkring Jules Deparquit, der med sin alvorlige, eftertænksomme mine og 

sin elegante hat ”velsigner” vore måltider med sin tilstedeværelse. 

Hvis I spørger, hvem denne herre er, som har fundet vej til vort hjem og bord, så forstår jeg godt 

spørgsmålet, eftersom Deparquit som franskmand må siges at være ganske ukendt i Danmark, var det 

ikke fordi vor landsmand Robert Storm Petersen ikke blot var ven med Jules, men var under en vis 

påvirkning af Jules Deparquit. Han havde på Montmartre lært franskmandens streg og humor at kende, 

og havde ført hans ånd og kunst med hjem fra Frankrig. 

 
Her står borgmesteren Deparquit med høj hat og bambusstok blandt borgere i Montmartre, som har 

valgt ham som fristadens første borgmester. 

Deparquit var søn af en berømt bro- og vejingeniør. Efter at have bosat sig i Paris begyndte han at tegne 

professionelt i blade og aviser i 1893 i en stærk satirisk stil.  

Han havde komponisten Erik Satie som nabo og levede meget respekteret blandt Montmartres originale 

personligheder, kunstnere i flok og frie fugle af enhver slags. Denne brogede skare valgte ham til at 

beklæde posten som den første borgmester i fristaden ”Libre de Montmartre” da den blev grundlagt den 

11. april 1920.  

Når de to meget specielle kunstnere, Storm og Jules, skulle mødes, skyldes det, at Robert Storm Petersen 

hjemme i Danmark til stor fortrydelse for de rigtige skuespillertalenter ved noget, der lignede et tilfælde, 

var endt som skuespiller ved Casino Teateret i København og at han i året 1906 havde vundet et 

rejsestipendium ved en lodtrækning i Skuespillerforbundet – og derfor kunne rejse til Paris, formodentligt 

tiltrukket af byens berygtede og forrygende kabaret-og varietéliv. Denne rejse var en stor kunstnerisk 

inspiration for Storm P., idet det var her i Paris på Montmartre, han stiftede bekendtskab med de nye 

strømninger inden for kunst og underholdning, og fordi han mødte humoristen og tegneren Jules 

Deparquit og blev inspireret af dennes stileksperimenter indenfor tegneserier og humoristiske 

illustrationer. 
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Måske genkender man Storm P.s måde at fortælle og tegne på. Jeg tror der står: ”Hvis du er journalist, 

opdager du, når du kommer tilbage, at politiet har travlt med at læse dine aviser og endda vil bede dig 

om at tørre dine fødder af. Når du kommer tilbage.” 

 

Storm P. gik på Comedie Francaise for at se en teaterforestilling, men da han oplevede at 

hovedrolleindehaveren tog sine sorte nethandsker af og på uafbrudt gennem fire akter, fik han nok. Han 

holdt sig derefter til cirkus - særlig Le Médrano – og til kabaretterne på Montmartre. Her mødte han som 

sagt flere af byens kunstnere - heriblandt tegneren Jules Deparquit (1869-1924), der blev hans ven, og 

som han lånte stiltræk fra til at tage med hjem. 

Det var i kabaretten, Storm P. kom til at udfolde sit specielle sceniske talent, idet han allerede i 1913 

debuterede som varietékunstner og hurtigtegner i ”Cirkus Varieté”. Senere blev han inspireret af den 

intime kabaret i Paris, der som oftest foregik på små barer og i lokaler uden afstand mellem scene og sal. 

Han var en af hovedkræfterne i Københavns første kunstnerkabaret ”Edderkoppen”, som åbnede i 1914 i 

Frederiksberggade 27. Her kom Storm til kabaretten nærmest ved et tilfælde, idet han en aften, hvor han 

var i selskab med nogle journalister, som kendte ham og hans evner på slap linje, opfordrede ham til at 

optræde, hvad han så gjorde, hvorefter han blev antaget ved scenen til at optræde med sine senere meget 

kendte monologer. Efterhånden, som tiden gik, optrådte han både som hurtigtegner, tryllekunstner, 

konferencier, og han fortsatte her indtil 1918. Hvor meget de har kunnet tale sammen, Storm P. og 

Deparquit, ved vi ikke noget om, dog har det vel kunnet lade sig gøre med enkelte franske brokker og 

gestikulationer. Kemien var altid afgørende for Storm P. og sikkert også for Deparquit, i hvert fald blev de 

gode venner og mødtes igen i 1910. 
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Storm P.: Folkekabaret i Paris 1916 (Storm P.-Museet). 

  

Storm P. skabte i 1919 et modernistisk portræt i vandfarve og blæk af vennen Jules Deparquit. 

Men det var maleriet med Jules Deparquit, vi kom fra. Der, hvor vi ser ham med høj hat og alvorlig mine, 

sådan som han er fast gæst ved måltiderne hjemme hos os, og som vi betragter som et medlem af 

familien. 

Maleren, som har malet billedet af jules Deparquit, som indleder denne lille tekst, hedder Georges de 

Wattinne (1916-2011), men der er ingen forklaring på, hvorfor billedet er endt hos os, bortset fra, at Marie 

har arvet det efter sin farfar, der som ung nok har besøgt fristaden Montmartre og købt eller fået det som 

gave.  

Det tror vi! 

                                                                                                                                                                        M-BJ 2022  


