Odense adelige Jomfrukloster

Restaurering

Karen Brahe (1657-1736)

Karen Brahe var hele livet en passioneret bogsamler, der opkøbte værdifulde danske oversættelser og skrifter til sit bibliotek.
Da Karen Brahe i 1716 oprettede den verdslige stiftelse Odense
adelige Jomfrukloster, åbnede hun ikke blot adgangen til lærdom
og fællesskab for andre kvinder.
Hun etablerede samtidig en økonomisk bæredygtig model for
jomfruklostrets drift og bogsamlingens fortsatte vedligeholdelse.
Og hun sikrede sin enestående bogsamling et blivende sted.
I den fundats for jomfruklostret som kongen underskrev, havde
Karen Brahe indført, at biblioteket skulle være ”til jomfruernes
brug og til evig tid stå i klostret”.

Realea købte klosteret i 2008 og udfører i disse år en gennemgribende restaurering af ejendommen, der især koncentrerer
sig om at bevare og skabe sammenhæng mellem bygningens
historiske lag. Det vil ske på baggrund af omfattende undersøgelser af hovedhusets fine og sarte interiører, der er i stærkt
forfald.
I hovedbygningen iværksættes en konservatormæssig afdækning af overflader og en efterfølgende istandsættelse med
respekt for de enkelte rums tid og historie. Navnlig 1. salens
vægge og især træværkets dekorationsbemalinger fra 1700- og
1800-tallet er en restaureringsmæssig udfordring.

Odense adelige Jomfrukloster ligger ved Albani Torv og er
knyttet til Odense bys historiske bymidte.
Husets historie går tilbage til begyndelsen af 1500 tallet og
rummer i dag en rigdom af bygningshistoriske lag, der spænder
fra senmiddelalderens krydshvælvede kælderlofter til 1700- og
1800-tals ændringer med nedrivninger og tilføjelser.
Trods husets mange ejere og skiftende stilarter og funktioner,
svarer hovedbygningens udseende i dag i store træk til det jomfrukloster, Karen Brahe etablerede i begyndelsen af 1700-tallet.
Både hovedhuset og den yngre østlige fløj er således bevaret med
en lang ubrudt fortælling om funktionen som adeligt jomfru
kloster fra 1716 til 1970, hvor de sidste adelsfrøkener flyttede ud.

Biblioteket blev af sikkerhedsgrunde flyttet til Landsarkivet i
Odense allerede i 1907.

Den langt yngre sidefløj i bindingsværk er formentlig opført i
midten af 1700-tallet. Den har ikke samme bygningsmæssige
og bevaringstunge kendetegn og værdi som hovedhuset.
Derfor vil det være mindre problematisk at ændre bygningens
indretning til en ny anvendelse, end tilfældet er for hovedhuset.
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Karen Brahe Selskabet

Karen Brahe Selskabet er en almennyttig forening, der arbejder
for at styrke kendskabet til Odense adelige Jomfrukloster og
grundlæggeren Karen Brahe og til den kvindekultur, bygningen
har rummet i mere end 250 år.

Den fremtidige brug af sidefløjen vil koncentrere sig om
indretning af ”Karen Brahe Auditoriet”, et stort møderum
i stueetagen med tilstødende toiletter og handicaptoilet. Her
etableres desuden depot for det anretterkøkken, som skal indrettes i hovedbygningens østlige tøndehvælvede kælderrum.

Klosterets fremtid
Odense Adelige Jomfrukloster skal efter endt restaurering
udlejes til Syddansk Universitet, der vil anvende ejendommen
til kontorer, undervisning og repræsentative formål.
Desuden vil Karen Brahe Selskabet fortsat have tilknytning
til ejendommen.

Karen Brahe var en af sin tids lærde kvinder og hun repræsenterer
et unikt stykke kvinde- og samfundskultur, vi bør værne om.
Hun blev født ind i højadelen, og voksede op i en brydningstid, hvor enevældens indførelse bragte alvorlige økonomiske og
samfundsmæssige forandringer for den danske adel. Men hun
forstod at bruge sine talenter og markerede sig tidligt som en
fremsynet erhvervskvinde med stort samfundssind, administrativt talent og sans for bæredygtig drift.

Selskabet arrangerer udstillinger, udflugter, foredrag, performances og udgivelser, der på forskellig vis er knyttet til bygningens og
klostrets historie og personkreds. Kvindekulturen sættes yderligere
i perspektiv gennem temaer om nutidens engagerede kvindeliv.
Læs mere på www.karenbrahe.dk

www.karenbrahe.dk
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Rulskifte

Læs mere på www.realea.dk
Realea A/S er et ejendomsselskab for udvikling
og bevaring. Selskabets formål er at opbygge og formidle en samling af unikke ejendomme og bevare
væsentlige eksempler på byggestil og arkitektur fra
forskellige tidsperioder og egne i Danmark samt
at udvikle eksperimenterende nybyggeri.
Realea er et helejet Realdaniaselskab.

Krydsforbandt
Under de forskellige ombygninger
blev der sat flere vinduer i, og både
de nye og gamle fik tilføjet dekorative elementer som buestik og senere
frontoner.

Realea A/S· Nørregade 29 · 5000 Odense C
Tlf. 70 11 06 06 · Fax 32 88 52 7
info@re.dk · www.realea.dk

Malet barokvindue

Arrene i den grundmurede bygnings
ubehandlede murflader vidner om
bygningens omskiftelige tilværelse.

Murværkets mange spor

Tidslinje

1504 - 1550

1560 - 1630 - 1661 - 1770

1716 - 1750 - 1972

1972 - 1987 - 2007 - 2009

1504-08 Bispegården bygges

Fra bispegård til adelsgård

Jomfrukloster

Kommunal ejendom

Bygningens historie går tilbage til begyndelsen af 1500-tallet,
hvor biskop Jens Andersen Beldenak opførte sin bispegård i
udkanten af Odense.

I 1560 igangsatte Frederik d. 2. en ombygning af den ødelagte
bispegård til kongsgård, men lod senere store dele af arbejdet
rive ned igen. Gården overgik til byens storkøbmand og bygherre Oluf Bager, som kongen stod i krigsgæld til. Efter Oluf
Bagers død var der flere ejere bl.a. slægten Akeleye.

I 1716 stiftede Karen Brahe Odense adelige Jomfrukloster
som en dannelsesinstitution for ugifte kvinder af dansk adel.
Hun var inspireret af det adelige jomfrukloster i Roskilde og
af udenlandske frøkenklostre, da hun skrev fundatsen (lovgrundlaget).

De sidste beboere flyttede i 1970. I 1972 overtog Odense kommune ejendommen. Da var husets storhedstid for længst forbi,
og det indre forfald begyndt at vise sig.

Braheslægtens eje

Hovedbygningens øverste etage blev ombygget til bolig for 8
frøkener og en priorinde. Der blev igen indsat flere vinduer, og
rummene fik mere lys.

Beldenak var en begavet skomagersøn, der uddannede sig i
Køln og Rom, blev kongelig forhandler og udnævnt til biskop
over Fyns Stift fra 1501-1529. Han fik plads i magtens aristokratiske kreds, men betalte en høj pris og døde svækket efter
fangeskab i 1537, omkring 70 år gammel.

1534 – 36 Grevens Fejde
Fejden delte Danmark i en blodig borgerkrig, hvor flere byer,
godser og kirkebygninger blev indtaget og plyndret. Heller ikke
Odense og bispegården slap fri. Lutheraneren Christian d. 3.
vandt landefreden med støtte fra adelen.

Reformationen indføres

I 1630 købte Karen Brahes bedsteforældre, rigsråd Jørgen
Brahe og hustru Anne Gyldenstierne, bygningen til brug ved
vinterophold, fester og møder i byen. Familiens omfattende
jordbesiddelser gav ham tilnavnet ”Den lille Konge i Fyn”.
Da Jørgen Brahe og Anne Gyldenstierne indrettede bygården
i Odense, satte de deres våbener op i sandsten over indgangen
ved trappen. Som barn arvede Karen Brahe en andel i bygården.

30. oktober 1536 blev Danmark protestantisk.

I 1700 købte hun sine medarvinger ud og blev eneejer af gården,
hvor hendes ene søster var flyttet ind.

Efter reformationen overtog kronen det katolske kirkegods, og
bispegården blev kongelig ejendom.

Også Anne Gøye, hvis bogsamling Karen arvede som ung
pige, havde boet på bygården sine sidste år.

Bygningens historie

Middelalder/sengotik

Gennem årene blev der færre frøkener, de fik mere plads, og
man ændrede ruminddelingen efter behov. Med tiden blev der
etableret køkkener på etagen og indlagt vand.
I stueetagens vestende var der indrettet bibliotek til frøkenernes
brug. Salen i husets midte var et naturligt samlingssted, og mod
nordøst lå spisestuen.

Renæssancen /Senrenæssancen

Barok/nutid

Bispegården var oprindeligt et lavt trefløjet anlæg med tykke
ydervægge. Hovedfløjen havde skydeskår mod nord og vinduer
mod syd. En forsvarsmur lukkede for adgang fra åen.

Ved siden af kaminen i biblioteket står to af de velbevarede
bogskabe, der rummede Karen Brahes bogsamling.

Den oprindelige høje kælder har smukke sengotiske hvælv og
er blandt landets ældste og bedst bevarede middelalder kældre.

Barokloftet er fra starten af 1700-tallet.

Kaminen er dekoreret i 1673.

To nyopførte indvendige baroktrapper mod øst og vest skabte
forbindelse mellem de to etager.
Dekorationerne var ofte i stærke farver. Farver og mønstre
ændrede sig undervejs, men de bedst bevarede har været beskyttet af de lærreder, der senere blev spændt op som underlag
for papirtapeter – da disse blev moderne.
Den nuværende hovedtrappe med det fint udførte barokgelænder
er bygget i 1759.
Østlængen i bindingsværk er sandsynligvis fra samme periode.

Frem til 1630 gennemgik den tidligere bispegård flere ombygninger i takt med de forskellige ejeres behov og tidens stilarter.
De to oprindelige sidefløje blev formentlig revet ned i slutningen
af 1500-tallet.
Den bevarede hovedfløj blev i samme periode forlænget i hver
ende og forhøjet med et stokværk (etage), der fik nye kamtakkede gavle. Adgangen til den nye etage skete via et udvendigt
trappetårn.
I stueetagen blev der bygget kaminer ind i syd og vestgavlene.
Efter Jørgen Brahes overtagelse i1630 blev nye og eksisterende
vinduers placering tilpasset tidens æstetik, og der kom lodret
symmetri og geometriske former i facadebilledet.

Karen Brahes Bibliotek, malerisamlingen og det øvrige inventar fra klostertiden ejes af Den Skeel-Iuel-Braheske Stiftelse,
Roskilde Kloster.
Trods forfaldet kan de forladte rum fortælle om et spændende
stykke samfunds- og kvindekultur.
I 1987 blev Karen Brahe Selskabet stiftet og fik i 1997 kontor i
bygningen. Selskabet har med respekt for husets skrøbelighed
og unikke egenart åbnet dørene for offentligheden til en lang
række kulturelle aktiviteter.
I 2007 købte Realea bygningen af Odense Kommune, og i
2008 tog man de indledende skridt til en omfattende restaurering.

