I Jomfruspringets fodspor
Turen tager jer med rundt til de steder, hvor myten om Jomfruspringet udspiller sig, og vi ser også
nærmere på den tid, som myten fortæller om, nemlig renæssancens Odense.
Turen begynder selvfølgelig ved sagnstenen Jomfruspringet ved Klingenberg.
1. Find stenen og vurder afstanden fra stenen til domkirkens tårn. Hvor realistisk er det, at en
ung pige ville kunne springe fra tårnet til stenen?
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2. Domkirkens tårn
Det er i dag ikke mulig at komme op i domkirkens tårn, desværre.
Middelalderens domkirke havde slet ikke noget tårn. Det store tårn, der forandrede kirkens
ydre markant, blev først opført efter reformationen i 1536. Der havde været talt om et tårn
længe, men det først påbegyndte synes aldrig at være gjort færdigt. I 1558 skrev Christian 3.
i hvert fald til prioren i Skt. Knuds Kloster med besked om at komme i gang. Man skulle
rive Skt. Albani Kirke ned og bruge stenene derfra til et tårn til domkirken. Kongen ønskede
sikkert at give stiftets hovedkirke mere prestige med et tårn, måske fordi han ville begraves i
Odense, og så kunne tårnet også huse byens stormklokke.

Nogle årtier efter fik domkirken sit nye tårn mod vest. Hvornår tårnbyggeriet gik i gang, er
lidt usikkert. Noget tyder på, at det først skete i 1580’erne, da kirken blev istandsat. Det blev
til dels bygget af genbrugssten. Tårnet havde ét spir og fire små hjørnetårne med vimpler.
Tårnet hævede sig højt over byen og var en god udsigtspost, hvor byens vægtere kunne
holde øje med brand og advare ved at ringe med stormklokken. Vægterne skulle hvert
kvarter råbe ud af tårnet for at vise, at de ikke var faldet i søvn!
Domkirken havde fået sit tårn, men det kneb med vedligeholdelsen, og i 1694 blev en
skoleelev dræbt af nedfaldne materialer fra det faldefærdige spir. Men så blev spiret også
lavet. Det beholdt dog grundlæggende sig gamle form. Da 1700-tallet sang på sidste vers,
var spiret igen i fare for at styrte sammen, men det kneb gevaldigt med at skaffe midler til
renoveringen. Den velhavende købmand Peter Eilschou kom dog til undsætning, og i 1785
var et nyt spir færdigt. Det var dog i en mere beskeden udgave end det gamle, og de små
hjørnetårne var endegyldigt væk.
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3. Soldat fra svenskerkrigen
Inde i domkirken - til højre for altertavlen - findes et gravminde for Hans Ahlefeldt til
Glorup og hans familie. Den holstenske adelsmand deltog i svenskerkrigen.
Adelsmanden Hans Ahlefeldt til Glorup var en meget farverig person. Han gjorde karriere
ved militæret og deltog blandt andet i forsvaret af Fyn under Svenskekrigene. Kort før de
svenske tropper gik over isen på Lillebælt i 1658, blev Hans Ahlefeldt udnævnt til
generalmajor. Under kampen blev han taget til fange, men efter Roskildefreden den 26.
februar 1658 blev han frigivet.
Efter krigen var han blandt andet amtmand, men i maj 1663 blev han udnævnt til guvernør
over Fyn og kommandant i Nyborg. Under et ophold i Frankrig var Ahlefeldt gået over til
katolicismen, og derfor blev han ikke optaget i gehejmerådet (kongens rådgivere), noget
som Christian 5. ellers gerne havde set.
Inde i kapellet hænger Hans Ahlefeldts rustning.
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4. Borgmester Thomas Brodersen Risbrich og det gyldne granatæble
Thomas Brodersen var borgmester i Odense, da svenskekrigen rasede. Da den svenske
konge Karl X Gustav nåede frem til Odense efter marchen over Lillebælt, blev han
indlogeret hos borgmesteren i Overgade. Her fandtes efter sigende et forgyldt granatæble.
Myten fortæller om granatæblet, at det stammede fra tiden efter nederlaget i krigen mod
Sverige i 1657-58. Danmark mistede Blekinge, Halland, Skåne og Bornholm ved freden i
Roskilde. Freden varede kort tid, og allerede et halvt år efter drog den svenske konge Karl X
Gustav igen i felten mod arvefjenden Danmark. Nu ville han gøre Danmark til en svensk
provins. Igen gik det legende let, og til sidst var det stort set kun København, der ikke var
besejret af de svenske tropper, der havde masser af krigserfaring.
Karl X Gustav havde gode minder om Odense, hvor han også opholdt sig i den sidste krig,
og valgte derfor atter borgmesterens hus i Overgade som sit hovedkvarter. En aften sad
kongen med sine generaler i den fine stue, væggene var prydet med malerier, og under loftet
hang der æbler skåret i træ. Mens de stod ved spisebordet, løsnede et af æblerne sig og faldt
ned i hovedet på Karl X Gustav. Kongen og hans rådgivere tog det som et varsel, de vidste
bare ikke, hvad det skulle betyde, men tvivlen var sået i deres tanker.
Da kampen om Københavns begyndte, blev svenskerne overrasket over danskernes
vildskab, og stik mod al sund fornuft reddede det Danmarks eksistens som selvstændig
nation.
Nogle mente, at det var Frederik den 3.’s aktive deltagelse, der havde været afgørende,
andre at æblet i Overgade, der var årsagen, da det havde plantet tvivl i kongens sind. Til
erindring om hændelsen blev æblet forgyldt og hang i mange år oppe under loftet.
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5. Karen Brahe og jomfruklosteret
Fortællingen om Jomfruspringet handler på en måde om kvinders udsatte position i
samfundet. Derfor gav ægteskabet ofte en sikkerhed for kvinden. Og man blev gerne ægte
med folk, der kom fra ens egen samfundslag. Håndværkere blev gift med døtre af
håndværkere, købmanden blev gift med købmandsdatteren. Ægteskabet blev arrangeret af
forældrene, og det var uanset om man rig eller fattig.
Efter reformationen i 1536 kunne unge adelige jomfruer ikke længere blive nonne.
Klostrene havde ellers været et fristed for de kvinder, der ikke blev gift. Adelsfrøkenen
Karen Brahe havde set, hvordan de kvinder, som ikke blev gift måtte leve på skift hos
familien. De var en byrde. Hun oprettede derfor 1716 Odense Adelige Jomfrukloster, hvor
ugifte kvinder fra adelen kunne bo. Kvinderne boede i en slags kollektiv. De havde egne
værelser, men spiste og havde fælles bibliotek, læsestue og opholdsstue. Karen Brahes store
bogsamling på over 3.500 bind kom hertil. Klosteret lukkede i 1971, og de sidste jomfruer
flyttede til Roskilde Kloster.
Karen Brahe (1657-1736) var en af sin tids mest lærde kvinder. Hun havde økonomisk
mulighed for både at læse og samle bøger, og hun opbyggede en af landets største
bogsamlinger. I 1708 flyttede hun ind på den fynske herregård Østrupgård, men hun giftede
sig aldrig.
Se en film om Karen Brahe her: https://youtu.be/hE_zr3KpXYM
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6. Falk Gøyes Gård
Odense var i 1600-tallet centrum for den fynske adel, der ofte boede i byen om vinteren.
Odense var et administrativt centrum og her kunne adelige mødes med hinanden og kongen,
når vigtige sager skulle afgøres. Det var også her man mødtes til fester, bryllupper og
begravelser. Adelen satte sine spor flere steder i byen. Det som gælder f.eks. Falk Gøyes
Gård, der ligger ved Møntestræde. Den blev opført i 1646 af adelsmanden Falk Gøye. Han
ejede godserne Hvidkilde og Nakkebølle på Sydfyn.
Bygningen er et typisk hus fra renæssancen. Det er opført i bindingsværk og er i to etager
med udskårne rosetter. Væggene er malet som mursten, fordi man ønskede at gøre det ellers
grove murværk finere og mere regelmæssigt, end det var.
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7. Pernille Lykkes Boder
Hos Odenses fine borgerskab var det kvindens opgave at føde børn og styre husholdninge n.
Det var dog tjenestepiger, kokkepiger og ammer, som lavede det praktiske arbejde.
Kvindens plads og rettigheder i samfundet var bundet op på hendes familie og hendes
ægteskab. Det var mandens placering i samfundet, der bestemte kvindens placering.
Hvis kvinden blev enke, kunne det betyde, at hun fik svært ved at klare sig, medmindre hun
blev gift igen.
I Møntestræde findes Pernille Lykkes Boder, der blev opført i 1617. Det var en såkaldt
fattigstiftelse, der gav plads til tre ”ærlige trængende kvindfolk”. Præsten ved Vor Frue
Kirke havde som sin opgave, at se til kvinderne og give dem lidt økonomisk hjælp. K vinder
måtte bo i huset indtil de døde, når blot de opførte sig ordentligt.
Se en film om Pernille Lykkes Boder her: https://youtu.be/6ySk6XeFJqE
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8. Besøg på Odense Bys Museer, Møntergården, for at se udstillingerne Fyn midt i Verden og
Byens Liv
I udstillingen Fyn - midt i verdens tema nr. 9: Det besatte Fyn kan I se flere genstande, som
fortæller historien om svenskekrigene og deres betydning for Fyn. Blandt andet nogle af de
skatte, som fynboerne gravede ned af frygt for at de svenske soldater skulle stjæle dem på
deres plyndringstogter. Soldaternes løn var ofte meget lav og en del af deres betaling var
derfor de ting, som de kunne stjæle fra lokalbefolkningen i de områder, som de besatte.
I kan også se nogle af 1600-tallets våben. Man kan levende forestille sig, at det har været
skræmmende, når der pludselig gik så mange fremmede og bevæbnede soldater rundt i
byens gader – og nogle havde endda soldaterne boende i deres eget hjem, da borgere var
tvunget til at give mad og husly til soldaterne.
I et af rummene i udstillingen Byens Liv kan I se de gyldne granatæbler fra myten om
svenskekongens besøg hos Odenses borgmester (se punkt 4). Loftet stammer fra det hus i
Overgade 6, hvor borgmester Thomas Brodersen Riisbrecht boede. Det var her den svenske
konge Karl X Gustav ifølge myten sad kongen og tænkte over sit næste træk, da et af
granatæblerne i loftet faldt ned og ramte ham på næsen. Det blev set som et dårligt varsel.
Kongen skal have udbrudt: ”skyd alle danske kugler så vis som den, så må Fanden være
svensken”.
Hvad mente kongen mon med det? Hvad skete der efterfølgende og hvorfor er det en
spændende myte? Hvilken betydning ville det have haft, hvis den svenske konge var blevet
ramt, så han var død af slaget og Danmark ikke havde tabt krigen? For at besvare
spørgsmålet kan I blandt andet besøge udstillingens sidste rum og lære mere om
svenskekrigene og indførslen af enevælden.
I udstillingen kan I også få mere at vide om, hvordan samfundet og hverdagen så ud i 1600tallets Odense. Hvad der var i købmandens gemmer og hvordan folk boede. I kan også lære
mere om byens bagside og om de sygdomme der plagede byen. En trolddomssag fra 1600tallet fortæller om tidens overtro. Til sidst kan I lære lidt mere om, hvordan enevælden
sammen med svenskekrigene var med til at gøre enden på Odenses storhedstid
Læs mere om udstillingens temaer her:
http://museum.odense.dk/museer/moentergaarden/udstillinger/byens- liv/udstillingenstemaer
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