I Oluf Bagers fodspor
Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke)
Turen starter ved Skt. Hans Kirke.

1. Find Oluf Bagers epitafium (mindetavle) og
hans gravsten. I undervisningen er Kilde 3
gennemgået. I den findes en beskrivelse af
mindetavlen.
Se på billedet i kirken. Sammenlign med
teksten i Kilde 3. Diskuter hvad kilden kan
fortælle.
Diskuter Oluf Bagers børns placering og
udseende. Tal blandt andet om, hvorfor
børnene ligner små voksne – bemærk også at
en af pigerne er død, hvorfor hun har en
anderledes kjole på. Diskuter også om Oluf
Bager egentlig var fattig, når han kunne få
malet en sådan mindetavle.
Hvis der er mere tid i undervisningen på
skolen, kan eleverne også arbejde med at
sammenligne Michelangelos billede fra det
Sixtinske kapel med Oluf Bagers epitafium.
I Skt. Hans Kirke findes også gravstenen for Oluf Bager, hustruen Margrethe og sønnen
Erik. Den blev opsat 1581 ved hustruens død. Den fik senere tilføjet Erik i 1592 og Oluf
Bager i 1602. Stenen har også Oluf Bagers bogmærke.
Der er også en mindesten for henholdsvis Brun Rensing og Anne Olufsdatter [datter af Oluf
Bager] og Rickert Knudsen Seeblad og Lisbeth Olufsdatter [datter af Oluf Bager]. Disse
kunne også være spændende at besøge. Gravstener fra omkring 1590 (Skt. Hans Kirke).
Anne Olufsdatters første mand var købmand Brun Rensing (B og R i bomærke) og han
handlede med vin, som han blandt andet købte i Amsterdam. Han er her klædt i kåbe,
pibekrave, knælange pludderbukser. Han døde i 1590.
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2. Gå dernæst ad Nørregade til Oluf Bagers Mødrene gård. Gå gennem porten og snus til
atmosfæren i gården. Bemærk tavlen over døren.
Ca. 1550-1650 blomstrede handelen, hvorfor disse også omtales som de fede år. Oluf Bager
havde store leverancer til hæren (især korn, men også klæder og kvæg). Hans formue blev
sat i ejendomme. Han ejede blandt Nørregade 29, som han lod ombygge i 1586 – årstallet
ses på huset facade. Det var sikkert her, at hans mor boede som barn, og derfor kaldes huset
også Oluf Bagers Mødrene Gård. Oluf Bagers
mormor ejede gården i 1507.
Han omgav sig ofte med pragt, og hans bomærke,
det opadvendte anker, kan ses flere steder - blandt
andet på tavlen over hoveddøren. På tavlen står i et
snørklet sprog: ”Oluf Bager i Odense by lod her
opbygge hans mødrene gård af ny. Gud unde os her
så at bygge og bo at vi hos Gud må få den evige ro,
sig til ære og os til gavn i faders, søns og helligånds
navn 1586”.
Oluf Bager boede formentlig selv på hans Fædrene
Gård i Overgade, men den er for længst revet ned.
Men rundt om i Odense findes stadig huse, der
stammer fra Oluf Bagers tid. Nogle af dem kan ses
ved Møntergården, men man kan også se 1500-tals
og 1600-tals bindingsværkshuse i Overgade og
Nedergade. De fine renæssance bygninger var ofte rigt udsmykkede.
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3. Gråbrødre Kloster
Gå til sidst til Gråbrødre Kloster. Oluf Bager blev oprindelig begravet i klosterkirken, som
for længst er revet ned, og ingen kender i dag den rige købmands sidste hvilested.
Odense var i middelalderen fyldt med kirker og klostre. Et af dem var Gråbrødre Kloster,
der var grundlagt 1279. Ved reformationen i 1536 kom klostret og dets bygninger på
kongens hænder, og det blev omdannet til hospital for fattige, syge og gamle.
Klostrets kirke var opført i 1300-tallet og lå på den nuværende Gråbrødre Plads syd for det,
vi i dag kalder Gråbrødre Kloster. Takket være dronning Christines omsorg for klostret i
begyndelsen af 1500-årene var kirken en tid gravkirke for kongehuset, og både dronning
Christine, hendes mand kong Hans og deres to sønner, prins Frans og kong Christian 2.,
blev begravet her. Det var også til denne kirke, at Claus Bergs storslåede altertavle, som nu
er i domkirken, blev skabt - på bestilling af dronning Christine.
Fra 1539 til 1618 var Gråbrødre Kirke sognekirke for det daværende Albani Sogn (nu Skt.
Knuds Sogn), men da kirkens status som sognekirke ophørte, forfaldt den hurtigt, og i årene
1805-1817 blev den ligefrem revet ned.

Udgravninger af Gråbrødre Kirkes kor i 2007. Her lå de kongelige grave.
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4. Det adelige Jomfrukloster
Bygningen blev opført 1504-08 af biskop Jens Andersen Beldenak. Oluf Bager købte
bygningen i 1579, hvor den var meget forfalden. Det var meningen, at den skulle være
kongelig residens, men han valgte i stedet Skt. Hans Kloster (Odense Slot).
Bygningen blev senere købt af adelsslægten Brahe, der ombyggede huset til dets nuværende
udseende. I 1716 indrettede adelsdamen Karen Brahe frøkenkloster her. Hun efterlod sig i
1736 et bibliotek, der regnes for en af landets mest værdifulde bogsamlinger.
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5. Renæssancebygninger langs Overgade og Nedergade
Da Oluf Bager var rigest, ejede han store del af Odense. I 1584 rådede han f.eks. over 12
gårde, 16 huse og en masse jordstykker. De fleste af disse huse er revet ned eller ombygget
til ukendelighed. Langs med Overgade og i Nedergade findes der et par typiske
renæssancehuse, der kan give en fornemmelse af, hvordan Odense så ud på Oluf Bagers tid.
Renæssancebyen Odense bestod af tre typer af huse, nemlig
1. Købstadsgårde, der gerne var store og i to etager med portindkørsel og forhus. Det var
her de fine købmand og adelen holdt til.
2. Huse der lå i sidegaderne. Her boede mindre håndværkere og lignende.
3. Boder var nærmest en slags rækkehuse, der var beboet af håndværksvende og lignende.
F.eks. er Bangs Boder opkaldt efter Christopher Bang, der havde en gård i Overgade, mens
boderne lå omme bagved.
Der er endnu bevaret enkelte bygninger fra 1500- og 1600-tallet. Det gælder f.eks.
Kramboden. Den har den typiske førstesal, der er forskudt lidt ud over og holdes oppe af
knægte. Sådan byggede man gerne fra midten af 1500-tallet.
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6. Odense Bys Museer, Møntergården
Museet består af flere bygninger fra renæssancen. Det gælder f.eks. Eiler Rønnows gård.
Den lå oprindelig i Nørregade 62 og blev opført i 1547 af adelmanden Eiler Rønnow, der
var kongens administrator. Huset er et af de ældst bevarede bindingsværkshuse i Danmark.
Møntergården blev opført i 1646, og dens første ejer var Falk Gøye fra godset Hvidkilde.
Adelsmanden havde brug for en fin bolig i Odense, da det var her han opholdt sig om
vinteren.
Østerbyes Gård i Vestergade 76 blev opført 1631 for sognepræsten i Nr. Lyndelse,
Chresten Rasmussen. Den har dog nu navn efter den farver, der var sidste ejer, inden
bygningen blev taget ned i 1903. Huset er nu genopført ud mod Sortebrødre Torv.

Østerbyes Gård

Møntergården, Falk Gøyes Gård

Eiler Rønnows Gård
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7. Besøg på Odense Bys Museer, Møntergården, for at se udstillingen Byens Liv om Odense i
renæssancen.
Hovedparten af Oluf Bagers bygninger er revet ned eller ombygget til ukendelighed. Men
Odense Bys Museer har bevaret et par dørporte, der bærer Oluf Bagers bomærke. I porten
ved Eiler Rønnows Gård står en sten med en inskription, som har siddet indmuret over
porten til en af Oluf Bagers huse i Overgade – et hus, som nu er revet ned. På tavlen står:
1582
O GVDT MEG
LENGES EFTER
TEG MEN HERE
OCH GVD IEG HOB
BER PAA TEG LADT
MIG ALDRIG BESKE
MES ADT MINE FI
NED ICKE SKVLLE
GLEDES AVER
MIG PSALME
TEND 25
OLVF / MARGRETE
BAGER / OLVF BAGERS
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8. Hvis læreren skønner, at der er mere tid, kan klassen med fordel besøge Odense Domkirke,
hvor der findes flere mindetavler og sten fra 1500- og 1600-tallets Odense. Der er blandt
andet et gravmonument for tyskfødte Christoph von Dohna, der kæmpede på dansk side i
Den Nordiske Syvårskrig 1563-1570 - den krig der grundlagde Oluf Bagers enorme formue.
Von Dohna var en overgang leder af den danske hær.
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