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En by bliver til – hovedtræk af Odenses 
udvikling i vikingetid og middelalder
AF MIKAEL MANØE BJERREGAARD & MADS RUNGE

terhånden som Odense bliver øens centrum, opstår en selvfor-
stærkende effekt, hvor nye veje ofte orienteres mod Odense. 

Odenses opland
Ved stort set alle naturhavne langs den sydlige del af Odense 
Fjord ses gennem yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder 
(ca. 500-1200 e.Kr.) en række metalrige lokaliteter – de såkald-
te detektorlokaliteter med spor af handel og håndværk.5 

Den fra kysten tilbagetrukne placering af det tidligste Odense 
har været anderledes end de fjordbundne pladser. Lokaliserin-
gen af en håndværks- og evt. handelsplads i det nuværende 
Odenses centrum skyldes derfor nok i højere grad placeringen 
ved den centrale øst-vest-gående landfærdselsåre hen over Fyn. 
Også tilknytningen til det såkaldte Odins Vi, et vigtigt kultsted for 
Odin, som har givet navn til byen, kan have haft betydning for 
placeringen.6 Hvor et sådant vi måtte have ligget, kan vi desværre 
ikke sige noget præcist om. 

Odenses landskabelige baggrund1

Odense er anlagt på et jævnt plateau, der gennemskæres af de 
stejle skrænter til den smeltevandsdal, hvori Odense Å løber. 
Bortset fra vikingeborgen Nonnebakken, der er placeret syd for 
åen, er byen i vikingetid og middelalder placeret på åens nordsi-
de.

To sandbanker i åløbet har udgjort en del af overgangssteder-
ne mellem den nordlige og sydlige terrænflade. Den vestlige 
banke er placeret ved det nuværende forløb over åen ved Klare-
gade mod nord og Hunderupvej mod syd, mens den østlige 
banke ligger ved den nuværende Albanigade. Den vestlige over-
gang forbinder et værkstedsområde fra 8-900-tallet mod nord 
med Nonnebakken mod syd, hvilket kan indikere, at overgangen 
har en høj alder. Det østlige overgangssted synes at være yngre, 
formentlig fra middelalderen.

Der har tidligere været argumenteret for, at man kunne sejle 
et større vikingeskib helt ind til Odense. Nye analyser af forløbet 
af Odense Å fra fjordmundingen og ind til Odense har nu sand-
synliggjort, at vandstanden i åen ikke var højere i vikingetiden 
end i dag, og ligeledes, at de mange bugtninger i åløbet umulig-
gjorde, at et større vikingeskib kunne sejle gennem åen (fig. 1).2 
I modsætning til den tidligere opfattelse synes adgangen fra sø-
siden da heller ikke at være et krav for dannelse af vikingetidens 
byer.3 Tværtimod placeres vikingetidens byer generelt et stykke 
fra kysten og dermed beskyttet mod fjendtlige angreb.4

Trods dette har tilknytningen til havet formentlig haft en vis 
betydning for Odenses placering, og man må formode, at man 
har haft en anløbsplads i en ydre del af åløbet nærmere fjord-
mundingen med mulighed for at omlaste til vogne eller mindre 
fartøjer, som kunne fragte lasten længere op ad åen og ind til 
Odense. En sådan anløbsplads er dog endnu ikke lokaliseret. 

Mens Odenses placering i forhold til vandtrafikale forhold kan 
diskuteres, synes det mere tydeligt, at byen ligger fordelagtigt i 
forhold til landværts trafik. Således er byen placeret centralt i 
forhold til den øst-vest-gående trafik hen over Fyn, ligesom også 
andre centrale vejforløb over Fyn samles ved Odense. Vejene 
løber i naturskabte passager og formodes at have høj ælde. Ef-

FIG. 1: Odenses landskabelige 

placering indsat på de høje må-

lebordsblade fra anden halvdel 

af 1800-tallet (digitaliseret af 

Peder Dam). Rød: Odense.  

Lys grøn: åbent land. Mørk grøn: 

skov. Mørk blå: sø. Lys blå: eng/

mose. Tynd, lys blå linje: vandløb. 

Sort: hovedvej. Baggrundskort: 

© Styrelsen for Dataforsyning  

og Effektivisering.  

Tegning: Mads Runge.

Odense’s location in the land-

scape marked on the Royal  

Society Map from the second 

half of the 19th century (digitized 

by Peder Dam). Red: Odense. 

Light green: Open land. Dark 

green: Forest. Dark blue: Lake. 

Light blue: Meadow/bog.  

Thin light blue line: Watercourse. 

Black line: Highway. Background 

map: © The Agency for Data 

Supply and Efficiency.  

Drawing: Mads Runge.
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grubehusene. Det kan tyde på, at de specialiserede håndværk 
har været tilknyttet en permanent bebyggelse og således ikke 
blot udgør en sæsonvist benyttet markedsplads, som det ellers 
kendes fra andre lokaliteter i slutningen af jernalderen og starten 
af vikingetiden.7 Andre mulige beboelseshuse fra århundrederne 
før år 1000 er fremkommet ved I. Vilh. Werners Plads, Klingen-
berg, Skt. Knuds Plads I og II samt Vestergade 13-15 (det nuvæ-
rende A Hereford Beefstouw). 

Alle disse spor af den gryende by ligger langs et øst-vest-gå-
ende forløb over en ca. 4-500 m lang strækning umiddelbart 
nord for den relativt stejle skrænt mod Odense Å (fig. 3). 

Syd for åen ligger Nonnebakken, hvor der allerede fra slutnin-
gen af 700- eller 800-tallet er spor af aktiviteter (fig. 4). Men om 
disse har forsvarsmæssig karakter eller måske skal tilskrives akti-
viteter i forbindelse med et muligt rituelt anlæg – et Odins Vi – er 
usikkert. Fra slutningen af 900-tallet indgår Nonnebakken i Ha-
rald Blåtands system af ringborge, og borgen kan samtidig have 
fået en funktion som kongsgård. Nonnebakkens placering ved 
overgangsstedet over Odense Å indikerer, at der har været en 
sammenknytning mellem byen og borgen. 

Odense før år 1000
Sporene af Odense før år 1000 er relativt få, bl.a. som følge af 
begrænsede arkæologiske undersøgelser i den vestlige del af 
Odenses nuværende centrum, der formentlig er byens ældste 
del. Alligevel kan det ses, at Odense i århundrederne før år 1000 
har en række af de træk, der skal til for at karakterisere et sted 
som en (proto-)by. 

Nogle af de ældste spor fra Odense udgøres af enkelte let 
nedgravede arbejdshytter, såkaldte grubehuse, i Mageløs og ved 
Vestergade 70-74 (fig. 2). Fundene daterer grubehusene til 800- 
og 900-tallet. Fra grubehusene og de omliggende anlæg har vi 
fundet spor efter vikingetidens metalhåndværkere, bl.a. i form af 
digelfragmenter, bronzesmelteklumper og en patrice til fornemt 
bronzehåndværk. Fundene fra grubehusene antyder en speciali-
seret produktion med et afsætningsmarked, der ligger uden for 
selvforsyning og dermed måske også indirekte peger på handel. 
Også længere mod øst, ved lokaliteterne Klingenberg og Skoma-
gerstæde/Overgade 1-3, er der fremkommet mulige grubehuse.

I nærheden af grubehusene er der fundet spor af egentlige 
beboelseshuse, der kan være i hvert fald delvist samtidige med 

FIG. 2: Grubehus ved Mageløs. 

Foto: Odense Bys Museer.

Pit-house at Mageløs.  

Photo: Odense City Museums.

FIG. 3: Odenses udstrækning i vikingetid og middelalder. 1: Nonne-

bakken og senere benediktiner-nonnekloster. 2: Mageløs/Klaregade.  

3: Vestergade 70-74. 4: Klingenberg. 5: Skomagerstræde/Overgade 

1-3. 6: Vestergade 13-15. 7: Skt. Knuds Plads I. 8: Skt. Knuds Plads II. 

9: Skt. Albani Kirke. 10: Skt. Knuds Kirke. 11: Knudsklostret. 12: Store-

bro/Møglebro. 13: Vor Frue Kirke. 14: Skt. Mikael/Skt. Hans Kirke.  

15: Sortebrødreklostret. 16: Gråbrødreklostret. 17: Johannitterklostret. 

18: Skt. Jørgensgård. 19: Bispegården. 20: Handelsboder. 21: Bad-

stue. 22: Rådhus. 23: Helligåndshospital. 24: Dronning Christines 

gård/Klara Kloster. 25: Elendegildets hus. 26: Østerport. 27: Vesterport. 

28: Ny Vesterport. 29: Rettersted. Illustration: Odense Bys Museer.

The extent of Odense during the Viking Age and the Middles Ages.  

1: Nonnebakken (fortress) and, later on, Benedictine nunnery.  

2: Mageløs/Klaregade. 3: Vestergade 70-74. 4: Klingenberg.  

5: Skomagerstræde/ I. Vilhelm Werners Plads. 6: Vestergade 13-15.  

7: Skt. Knuds Plads I. 8: Skt. Knuds Plads II. 9: St Alban’s Church.  

10: St Canute’s Church. 11: St Canute’s Abbey 12: Great Bridge.  

13: The Church of Our Lady. 14: St Michael’s / St John’s Church.  

15: Blackfriars’ Monastery. 16: Franciscan Monastery. 17: Knights  

Hospitallers’ Abbey. 18: The St George Lepers’ Hospital. 19: Bishop’s 

residence. 20: Market stalls. 21: Bathhouse. 22: City Hall. 23: Holy 

Spirit Hospital. 24: Queen Christine’s Royal Court/ St Clara’s convent. 

25: Guild house. 26: Eastern Gate. 27: Western Gate.  

28: New Western Gate. 29: Gallows. Illustration: Odense City Museums. 
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Omkring år 1000 opføres Skt. Albani Kirke umiddelbart øst for 
det ældste centrum af byen. Det medfører, at der efter år 1000 
sker en gradvis forskydning af byens centrum mod netop dette 
område. 

Odenses dåbsattest
I 988 nævnes Odense – Othenesuuig (’Odensvig’) – for første 
gang i en skriftlig kilde, som derfor bliver kaldt Odenses ”dåbsat-
test”. Der er tale om et dokument, udstedt af en formynderrege-
ring på vegne af den tyske kejser Otto d. III, som på dette tids-
punkt stadig var et barn. Indholdet af brevet er, at de danske 
bispesæder fritages for skat, og der omtales kirker og bisper i 
Slesvig, Ribe, Aarhus og Odense. Grunden til, at den tyske kejser 
på dette tidspunkt blander sig i danske skatteforhold, er, at den 
tidlige danske kirkeorganisation var underlagt ærkebispesædet 
Hamborg-Bremens overhøjhed.8 Bremerkirken opfattede Nor-
den som missionsmark. Vi kender intet til den kirke og biskop i 
Odense, som dokumentet nævner, og det er ikke engang sikkert, 
at den udnævnte Odensebisp har været fast til stede i byen.9 
Udgravninger og dateringer fra Skt. Albani Kirke har således ikke 
kunnet flytte denne kirke tilbage før år 988.

Det eneste, man kan sige med sikkerhed, er, at når Odense er 
udpeget som bispesæde, må der være tale om en bebyggelse 
med en fastboende befolkning af en vis størrelse, hvoraf i hvert 
fald en del var kristne. Fyns Stift bestod af øer fra Ærø over Fyn 
med sydhavsøerne til Lolland-Falster, og Odense var også den-
gang den største by på den største ø. Odense må derfor i betyd-

ning have adskilt sig fra andre samtidige bebyggelser på Fyn, og 
bl.a. blev der formentlig allerede da holdt landsting i Odense.10 

Odense i 1000-tallet
De arkæologiske vidnesbyrd om Odense i 1000-tallet er mere 
omfattende, end tilfældet var for de tidligere århundreder, men 
stadig for spredte til, at der kan tegnes et detaljeret billede af den 
fremvoksende bys struktur og udseende. De arkæologiske spor 
antyder dog en bebyggelse, som i hvert fald har strakt sig fra 
nuværende Kongensgade til omkring Flakhaven og Albani Torv 
(jf. fig. 3), og der begynder at tegne sig et billede af en middelal-
derlig bystruktur på nordsiden af Odense Å med nogle karakteri-
stiske institutioner og funktioner. 

I en periode i 1040’erne blev der slået mønt i Odense under 
kong Magnus den Gode. Møntmesteren ved navn Out  hencar 
havde tidligere slået mønt i Lund, og det er sandsynligt, at han 

FIG. 4: Vikingeborgen Nonne-

bakken under opførelse.  

Tegning: Sune Elskær. 

The Viking Age fortress Nonne-

bakken during construction.  

Drawing: Sune Elskær. 

FIG. 5: Knud IV-mønt,  

slået i Odense.  

Foto: Nermin Hasic.

Canute IV coin,  

minted in Odense.  

Photo: Nermin Hasic.

9



INTRODUKTION

Med kanoniseringen af Knud som helgen blev Odense et pil-
grimsmål og tiltrak både folk og politiske interesser (fig. 7). Knuds 
anden bror, kong Niels (1103-34), styrkede videreførelsen af 
Knuds-kulten, bl.a. med store donationer til Knuds-klosteret i 
Odense, som forestod kulten omkring kongehelgenen.19 Ud over 
at nyde godt af kongeligt givne rettigheder og privilegier fungere-
de domkapitlet også som en slags kongelig administration.20

var fulgt med kong Magnus, da denne blev fortrængt fra Lund, og 
sandsynligvis opholdt sig i Odense i en periode. Også Under 
Svend Estridsen og Knud den Hellige senere i 100-tallet bliver 
der i perioder slået mønt i Odense (fig. 5).11 Møntslagningen vid-
 ner om de kongelige interesser i byen, hvor der foruden en dom-
kirke også var en kongsgård. I krøniketeksterne omhandlende 
mordet på Kong Knud omtales kongsgården som liggende nær 
Skt. Albani Kirke.12 Den nøjagtige placering af kongsgården ken-
des ikke, men måske skal den findes i området under eller vest 
for den nuværende domkirke. 

Omkring 1020 kender man den første navngivne biskop på 
Fyn, nemlig Reginbert, som sandsynligvis har resideret i Odense 
(fig. 6).13 Samtidig er der i tomten af den nu forsvundne Skt.  
Albani Kirke fundet en bispebegravelse fra det sene 1000-tal, 
altså omtrent fra Knud den Helliges tid. Denne grav er det hånd-
gribelige bevis på, at Skt. Albani Kirke også i praksis fungerede 
som domkirke og bispesæde i det sene 1000-tal.14 Der er såle-
des flere belæg for at konstatere, at kirken som institution får 
grundigt fodfæste i byen Odense i løbet af 1000-tallet. 

Omkring 1072 nævner den tyske krønikeskriver Adam af Bre-
men Odense som en stor by (”Odansve….magna civitas”).15 
Det er fra tiden kort efter denne omtale, at vi begynder at få flere 
håndgribelige arkæologiske beviser, og at byens overordnede 
struktur begynder af tage mere fast urban form. 

Odense ca. 1100-1300
Kulten omkring Knud den Hellige
Det brutale mord på Knud i 1086 blev indirekte en katalysator 
for Odenses vækst i den tidlige middelalder. I forbindelse med 
op  standen imod ham søgte kongen tilflugt i sin kongsgård i Oden-
   se. Drabet fandt sted, da kongen med sine mænd havde begivet 
sig til messe i Skt. Albani Kirke.16 Den dræbte konge blev først 
gravlagt i samme kirke, men overflyttedes i 1095 til den nye 
domkirke i sten, som var under opførelse specielt til Knuds ære 
og planlagt som den største katedral i landet på sin tid. 

Kort efter Knuds begravelse var der efterretninger om flere 
undere, som skete ved kongens grav, og sammen med et poli-
tisk benarbejde var dette medvirkende til, at Knud i år 1100 blev 
helgenkåret af paven. I den omtrent samtidige krønikebeskrivelse 
af helgenkåringen nævnes det, hvordan talløse mængder hvert 
år strømmede sammen om kongens grav.17 Efterretningerne om 
undere var alvor for datidens mennesker, og der er ingen tvivl 
om, at bysamfundet har kunnet drage fordel af dette. Knuds bror, 
kong Erik Ejegod (1095-1103), var en af drivkræfterne bag hel-
genkåringen af Knud og oprettede kort før år 1100 et benedikti-
nermunkekloster ved domkirken med præsteviede munke fra 
Evesham i England.18 

FIG. 6: Odenses første biskop, 

Reginbert, som 1500-tals- 

historikeren Hamsfort d.y.  

forestillede sig ham.  

Foto: Per Seesko efter Series 

episcoporum Otthoniensium 

(GKS 3645), Det Kongelige  

Bibliotek.

Odense’s first bishop,  

Reginbert, as imagined by  

the sixteenth-century historian 

Hamsfort the Younger.  

Photo: Per Seesko from Series 

episcoporum Otthoniensium 

(GKS 3645), The Royal Danish 

Library.

FIG. 7: Skt. Knuds skrin i Odense Domkirke. Foto: Peter Helles Eriksen.

The shrine of St Canute in Odense Cathedral. Photo: Peter Helles Eriksen.
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FIG. 8: Overgades ældste belægning ses som et mørkt lag mod den 

lyse undergrund. På billedet nederst har regnvandet gjort de middel-

alderlige hjulspor synlige. Foto: Odense Bys Museer. 

The first pavement of Overgade is seen as a dark layer against the 

yellow subsoil. On the bottom photo the rain has exposed the medie-

val wagon ruts. Photo: Odense City Museums.

Konge og kirke gav således tilsammen Odense særligt gunstige 
vilkår for at udvikle sig frem for andre bebyggelser. 

Gadenettet
Fra tiden omkring Kong Knuds død og kanonisering stammer de 
ældste spor af det, der tegner sig som en organiseret brolægning 
af et større gadenet i byen (fig. 8). Brolægningen, der består af 
en meget kompakt overflade af småsten og med tydelige køre-
spor, er konstateret i et sammenhængende areal over en 50 m 
lang strækning i Overgade ud for Fisketorvet. Desuden er betyde-
lige rester af samme belægning konstateret i det middelalderlige 
Skomagerstræde, som løb på østsiden af det nuværende råd-
hus.21 

Man må forestille sig, at det er på denne gadebelægning, at 
man omkring 1100 bar Knuds helgenskrin i procession gennem 
byen til domkirken. Tilstedeværelsen af helgenkongen har givet 
byen en helt særlig tiltrækning og selvopfattelse. Lignende gade-
belægninger direkte på undergrundssandet er fundet ved Klin-
genberg, hvor den overlejrede en ældre grube, ved Skjolden, i 
Stålstræde samt i Nørregade ud for Vindegade,22 hvilket kunne 
indikere, at der var tale om en fælles indsats, iværksat af en stærk 
magtfaktor – måske kong Knud, Erik eller Niels? 

Der tegner sig en struktur med Overgade-Vestergade som et 
hovedstrøg med mindre sidegader eller stræder. Overgade- 
Vestergade var samtidig del af hovedfærdselsåren for landtrafik-
ken tværs over Fyn, ligesom det er muligt, at Nørregade var et 
hovedstrøg for trafikken nord ud af byen (fig. 9). Arkæologiske 
undersøgelser tyder på, at der ikke fra starten overalt lå en tæt 
bebyggelse med front ud mod de brolagte gader. Den samtidige 
bebyggelse langs Overgade var omkring 1100 en ret åben og 
ekstensiv udnyttet bebyggelse på store matrikler, der måske i 
struktur lignede samtidige gårde på landet.23 Først i de følgende 
århundreder fortættedes bebyggelsen på mindre matrikler og 
dannede facade ud mod gaden. I løbet af 1200-tallet blev gade-
belægningen på Overgade også mere varieret i sin udformning. 
Det tyder på, at det nu var ejerne af matriklerne langs gaden, der 
havde ansvaret for at vedligeholde hver sit stykke af den fælles 
gade.24 

Den kirkelige bydel
Der danner sig et billede af en todelt by. Mod syd langs med åen 
lå allerede fra tidlig middelalder en kirkelig bydel, mens der langs 
med hovedgaden og stræderne mod nord og vest lå en verdslig 
bebyggelse. Den kirkelige bydel udgjorde en enklave, som for-
mentlig var indhegnet, og hvor egne love har været gældende.25 
Den bestod af Skt. Knuds Kirke og Kirkegård med det tilhørende 
munkekloster mod vest, Skt. Albani Kirke og Kirkegård i midten 

FIG. 9: I disse gader er der fun-

det rester af belægning, som 

kan stamme fra ca. 1100. 

Tegning: Mikael Manøe Bjerre-

gaard.

In these streets, traces of a  

pavement possibly dating back 

as far as 1100 were found.

Drawing: Mikael Manøe Bjerre-

gaard.
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og – formentlig allerede fra tidlig tid – området med bispegården 
i øst, selv om vi først kender dennes beliggenhed fra 1400-tallet 
(fig. 10). 

Benediktinerklostret ved Skt. Knuds Kirke blev oprettet mel-
lem 1095 og 1100 af kong Erik Ejegod, og det er sandsynligt, at 
klostret og domkirken kom til at ligge på kongsgårdens jord. I 
hvert fald omtales arealet umiddelbart vest for domkirken senere 
som ”kongsmark”.26 Den kirkelige bydel målte omtrent 360 m 
øst-vest. I sin samtid har dette uden tvivl været en meget kraft-
fuld fysisk manifestation, og lignende arealmæssigt store magtde-
monstrationer kendes da også fra f.eks. det imponerende religiøse 
kompleks i Jelling, som Harald Blåtand i slutningen af 900-tallet 
lod omkranse med kraftig palisade. Det store sammenhængen-
de kirkelige areal i Odense sandsynliggør, at det også her er konge-
 magten, som har tildelt kirken omfattende arealer i den tidlige by. 

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke var en gennemgangs-
vej i den kirkelige bydel og over åen. De borgere, der ville krydse 
Odense Å, måtte således anvende overgangssteder længere 
mod øst eller vest. Det tidligst omtalte er Møglebro (Storebro), 

FIG. 10: Kort over den kirkelige 

bydel, hvor bygningerne er an-

givet i deres senmiddelalderlige 

form. Udenom ligger den verds-

lige bydel. 

Tegning: Mikael Manøe Bjerre-

gaard.

Map of the clerical town in 

which the buildings are shown  

in their sixteenth-century form. 

The secular town is situated 

around the clerical town.

Drawing: Mikael Manøe Bjerre-

gaard.

FIG. 11: Handelsboder  

på Overgade.  

Tegning: Sune Elskær.

Market stalls in Overgade.  

Drawing: Sune Elskær.

som nævnes i 1200-tallet, hvor Frederiksbroen i dag krydser 
Odense Å.27 Sandsynligvis har der som tidligere nævnt også væ-
ret en bro i byens vestende ved Munke Mølle. Men den borgerlige 
by har måttet tilpasse sig og vokse uden om den store kirkelige 
enklave.
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Den verdslige by
Langs med hovedgaden og sidegaderne voksede en by frem 
inden for en bygrænse, som til dels var betinget af landskabet og 
af naturlige vandløb, der dog delvist var regulerede af menne-
sker. Her gjaldt købstadens særlige love og privilegier, som var 
anderledes end det omgivende lands love. Mod syd dannede 
Odense Å bygrænse. Mod nord og øst fungerede det buede for-
 løb af Byens Bæk som bygrænse. I 11-1200-tallet gik byens ud-
strækning dermed omtrent fra Store Gråbrødrestræde og Klare-
gade i vest til Pjentedamsgade i øst, og fra Hans Jensens Stræde 
i nord til Odense Å i syd. Inden for denne ramme udvikledes 
bebyggelsen gradvist i perioden. Hovedstrøget gennem byen 
fungerede som handelsgade. Langs den sydlige side af Overga-
de er der fundet spor af lette konstruktioner, der tolkes som han-
delsboder fra 12-1300-tallet (fig. 11). Det er endnu uafklaret, 
om der var tale om en bred torvegade med kørende og gående 
trafik midt på og med boder langs kanten som et bånd foran de 
beboede grunde syd for Overgade, eller om der var tale om et 
regulært torv, som Overgade løb igennem. Den ældste kendte 

verdslige teglstensbygning i Odense, nemlig Overgade 1, som 
stammer fra starten af 1200-tallet, blev lagt ud mod hoved-
gaden. I dag findes resterne af dette hus bevaret dybt under 
nutidens gadeniveau (fig. 12).28 

Byens sognekirker
Den ældste kirke i byen var formentlig Skt. Albani Kirke (fig. 13). 
Efter ca. 1095 at have overgivet sin status af domkirke til den nye 
frådstenskirke fungerede Skt. Albani Kirke som sognekirke. Efter-
hånden som byens østlige del blev udbygget, opstod der behov 
for en ny sognekirke her, Vor Frue Kirke, hvis eksisterende byg-
ning stammer fra midten af 1200-tallet og muligvis også indehol-
der dele af en ældre kirke. Ved Nørregade lå endnu en sogne-
kirke, Skt. Mikaels Kirke (nu Skt. Hans Kirke), hvis alder man ikke 
kender.29 Muligvis kan den oprindeligt have ligget uden for by-
grænsen. I løbet af middelalderen blev byen altså opdelt i tre 
sogne med hver sin kirke, som sogneboerne søgte til. Skt. Albani 
Kirke fortsatte med at betjene den centrale og vikingetidige del af 
byen, mens kvarterene omkring Overgade og Nørregade fik egne 
sognekirker.30

Nye kirkelige institutioner
I 1200-tallet kom flere gejstlige institutioner til Odense. Benedik-
tinernonneklostret, der en tid lå på Nonnebakken, flyttede senest 

FIG. 12: Odenses ældste tegl-

stenshus, Overgade 1, under  

udgravning i 2013.  

Foto: Odense Bys Museer.

Odense’s first brick-built house 

being excavated in 2013.  

Photo: Odense City Museums.

FIG. 13: Skt. Albani Kirke blev genrejst i sten i 1100-tallet.  

Måske har den set omtrent sådan ud.  

Tegning: Sune Elskær. 

St Alban’s Church was reconstructed in stone in the twelfth century.  

It might have looked something like this.  

Drawing: Sune Elskær.
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ca. år 1200 til Dalum. Ligesom klostret ved domkirken ejede 
dette kloster meget jord (fig. 14). 

Også en ny type klostre kom til, nemlig tiggermunkeklostrene. 
I byens nordøstlige udkant fik sortebrødrene (dominikanerne) 
deres kloster med egen kirke og klostergård. I den nordvestlige 
del af byen donerede Erik Glipping i 1279 kongejord til oprettel-
sen af et gråbrødrekloster (franciskanere) (jf. fig. 3).31 Tiggerklo-
strene ejede ikke jord, men levede af almisser fra bybefolknin-
gen, som de også prædikede for og tog skriftemål fra. Deres 
religiøse virksomhed var altså direkte målrettet borgerne i byen, 
og tiggermunkene i klostrene var nært knyttet til den middelal-
derlige købstadskultur. 

Johannitermunke overtog Skt. Mikaels Kirke og oprettede et 
klostersamfund omkring den, hvilket gjorde, at kirken sidenhen 
er kendt som Skt. Hans Kirke. Navnet Hans er den nordiske ud-
gave af Johannes. Umiddelbart uden for byens østport oprettedes 
en såkaldt Skt. Jørgensgård, som man i dag ville kalde en karan-
tænestation for spedalske.32 Anlægget havde egen kirke samt 
boliger for de syge, som man ønskede at isolere, samtidig med 
at de skulle bo tæt på byen, fra hvis borgere de kunne mod  tage 
almisser til at klare dagen og vejen. I slutningen af 1200-tallet 
be  gyndte den store ombygning af den gamle frådstensdomkirke 
til den gotiske teglstenskirke, som står i dag. En stor del af den 
nye gotiske kirke kunne indvies et par årtier senere, men forskel-

FIG. 15: Den romanske dom   kirke 

ombygges til en gotisk teglstens-

kirke i anden del af 1200-tallet.  

Tegning: Sune Elskær.

The Romanesque cathedral 

being reconstructed as a 

brick-built gothic cathedral  

in the second half of the  

thirteenth century.  

Drawing: Sune Elskær.

FIG. 14: Skt. Knuds Kloster omkring 1910, da en del af bygningerne 

blev anvendt til hestestald.  

Foto: H. Lønborg.

St Canute’s Abbey around 1910 when parts of the building were  

used as stables.  

Photo: H. Lønborg.
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lige om- og tilbygninger fortsatte på domkirken middelalderen 
ud. 

Med byggerierne på alle disse store komplekser, som optog 
store arealer inden for bygrænsen, har Odense i lange perioder 
været præget af store byggepladser (fig. 15). Det har tiltrukket 
nye arkitektoniske strømninger fra udlandet og har samtidig givet 
arbejde til et stort antal håndværkere, hvilket må have virket dra-
gende på tilflyttere. Udefrakommende impulser til byen blev 
også skabt af de forskellige religiøse institutioner. Ikke mindst 
tiggermunkeklostrene havde tætte bånd til andre klostre i deres 
orden både i det øvrige Norden og i Europa, og munkene flytte-
de tit rundt mellem disse klostre og skabte derved tætte kontak-
ter til det store udland.

Odense ca. 1300-1500
Handel var et andet område, hvor Odenses kontakter med om-
verdenen klart adskilte byen fra samtidens landsbyer. I den sene 
del af middelalderen havde de rige købmænd en vigtig plads i 
byen. Kun de kunne få en plads i byrådet, ikke håndværkerne. 
Odense har haft en stor betydning som købstad for et opland 
med fødevareproducerende bønder, som kunne afsætte deres 
varer på markederne i byen. Men der er også spor af internatio-
nal handel. Nogen stor havneby har Odense imidlertid ikke været 
på grund af de meget vanskelige besejlingsforhold i Odense 
Fjord og Å. Belæg for handel med lande både i syd og nord ses 
i det arkæologiske materiale bl.a. i form af importkeramik, hvæs-
sesten, klædeplomber og tønder, men også f.eks. i kerner fra 
figner og vindruer samt genstande, lavet af knogler fra nordatlan-
tiske havdyr som hval og hvalros. 

Byens borgere har formentlig haft en opfattelse af en særlig 
bykultur, som adskilte sig fra bøndernes liv. Middelalderlige latri-
ner, fundet i baggårdene ved Overgade, er diskrete markører af 
en særlig urban kultur. Bebyggelsestætheden fordrede forment-
lig en håndtering af den menneskelige afføring, som inkluderede 
at tømme og bortskaffe latrinindholdet regelmæssigt (fig. 16).33 
Sådanne møddingssteder i byens periferi kendes fra oplysninger 
på senere kortmateriale og skriftlige kilder.34 Et andet urbant ele-
ment var byens offentlige badstue, som lå i Gravene nær ved 
Byens Bæk. Her kunne alle mod betaling få et bad og noget at 
spise.35 I 1400-tallet omtales for første gang en rådhusbygning 
ved Flakhaven, hvor bystyret mødes, og på Fisketorvet oprettes 
et helligåndshospital.

Forskellige grupperinger i købstaden kunne slutte sig sammen 
i interesseorganisationer, nemlig gilder og laug. Man grupperede 
sig efter erhverv, status eller religiøs overbevisning. Mange af gil-
dernes huse lå i det rige kvarter mellem Overgade og Skt. Albani 
Kirke, bl.a. Elendegildets hus, som blev udgravet i 2016 (fig. 17). 

FIG. 16: Sådan kan de midde  l  -

alderlige latriner have set ud.  

Tegning: Sune Elskær.

The excavated medieval latrines 

might have looked like this.  

Drawing: Sune Elskær.

FIG. 17: De sidste rester af et  

gildehus fra 1400-tallet kom frem 

under udgravningner i 2016.  

Foto: Odense Bys Museer.

The remains of a fifteenth-century 

guild house were discovered during 

excavations in 2016.

Photo: Odense City Museums.
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Her lå også flere teglstenshuse, som tilhørte rige købmænd, bl.a. 
bygningen Overgade 3, der er bevaret som stående ruin (fig. 
18).36 I 1400-tallet erhvervede mange medlemmer af den fyn-
ske lavadel gårde i Odense og blev således – i hvert fald delvist 
– byboere. Disse adelige gårde lå især i den nye bydel omkring 
Nørregade.37 

Byen voksede nu også ud over sin gamle grænse mod øst, 
hvor der opstod en forstadsbebyggelse.38 Mod vest voksede by -
en ud til omkring nuværende Kongensgade, hvor der i 1400-tallet 
fandtes en ydre Vesterport (fig. 3). Vest for byen lå retterstedet, 
hvor dødsdømte forbrydere blev henrettet.39 

Odense i 1500-tallet
I en periode på ca. 15 år i starten af 1500-tallet var Odense  
kon  gelig residensby, idet dronning Christine havde bopæl og 
holdt hof her. Dronningen levede i den sidste del af sit liv sepa-
reret fra sin mand, kong Hans, først på Næsbyhoved Slot uden 

FIG. 18: Den hvælvede kælder 

under ”Ruinen”, Overgade 3.  

Foto: K. Frier, 1970.

The vaults in the cellar of  

the fifteenth-century house,  

’the Ruin’.  

Photo: K. Frier, 1970.

FIG. 19: Det senmiddelalderlige 

Odenses udstrækning på et  

moderne kort over byen.  

Illustration: Odense Bys Museer.

The extent of sixteenth- 

century Odense compared  

to the modern-day city.  

Illustration: Odense City  

Museums.
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FIG. 20: De fleste spor af  

Odenses middelalderlige  

klostre er forsvundet. Her  

ses Gråbrødre Kirke kort for  

nedrivningen i 1817.  

Illustration: Johan Hanck,  

Nationalmuseet.

Most traces of Odense’s  

medieval monasteries are  

gone. This drawing depicts  

the Franciscan church shortly 

before its demolition in 1817.

Illustration: Johan Hanck,

National Museum of Denmark.

FIG. 21: Nordfløjen i den sen-

middelalderlige bispegård i  

sin nutidige form.  

Foto: Odense Bys Museer.  

 

The north wing of the late  

medieval bishop’s residence  

as it appears now.  

Photo: Odense City Museums.

for byen, men snart flyttede hun ind i en ejendom på hjørnet af 
nuværende Klaregade og Filosofgangen. Ejendommen udbedre-
des i de kommende år til en værdig ramme om dronningens 
hverdag. 

Livet ved hoffet i Odense har nok været luksuriøst, men har 
materielt set ikke adskilt sig væsentligt fra de rige købmandsfami-
liers liv. Hoffet satte sit præg på Odense, både når dronningen 
kørte til gudstjeneste i en af byens mange kirker (fig. 20), eller når 
købmænd og håndværkere leverede varer og ydelser til dronnin-
gen. Christine levede et fromt liv med mange almisser til de fat-
tige i Odense, og hun oprettede i 1519 middelalderens sidste 
kloster i byen – et franciskanernonnekloster, Skt. Clara, som kom 
til at give navn til Klaregade.40 

Øst for Skt. Albani Kirke byggede en af de sidste katolske bis -
per i årene 1504-08 en mægtig trelænget bispegård i tegl, hvor-
af dele står endnu i Det Adelige Jomfrukloster (fig. 21).41 Sidste 
etape i byggeriet var et forsvarsværk i form af en voldgrav og 
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vin  debro foran bispegårdens port. Sådan en befæstning inde i en 
by er meget usædvanlig, men vidner om bispens vigtige rolle 
også i verdslige og politiske affærer. I reformationsstridighe  derne 
blev Bispegården – og formentlig også Næsbyhoved Slot – løbet 
over ende af en rasende folkemængde.42 

Reformationen i 1536 medførte markante ændringer i by -
billedet, idet mange af de store kirkelige institutioner forsvandt og 
gav plads for verdslig bebyggelse. Skt. Albani Kirke og Sortebrød-
re Kirke blev revet ned allerede i 1540’erne, og Skt. Albani Kirke-
gård blev udlagt til torv. I slutningen af 1500-tallet anlagdes en ny 
gade fra torvet og mod nord (Torvegade) og mod syd Albaniga-
de til åen tværs gennem den kirkelige bydel.43 For første gang var 
der en passage med bro over åen centralt i byen. 

Kongen beordrede flere huse revet ned for at udvide Albani 
Torv, der nu efter renæssancens idealer lå som en stor plads, fra 
hvis hjørner der løb en vej mod de fire verdenshjørner. Pladsen 
dannede ramme om en storstilet ceremoni, hvor de slesvigske 

FIG. 22: Brauns kort 1593.  

Efter Füssel 2008:184. 

Braun’s prospectus 1593.  

After Füssel 2008:184.

hertuger aflagde ed til renæssancefyrsten Frederik II i 1580. Efter-
 følgende skænkede kongen Albani Torv til byens handel, som 
tidligere fyldte op i gaderne.44 Samtidig fik byen for første gang 
rørlagt vandforsyning. Vandet blev hentet så langt væk som Bol-
bro og ført i trærør til tre offentlige brønde såvel som til private 
brønde.45 Frederik II ombyggede også Johanniterklostret til Oden-
 segård (senere Odense Slot). 

Fra slutningen af 1500-tallet har vi det første kort over Oden-
se, det såkaldte Brauns prospekt (fig. 22). På kortet over renæs-
sancens Odense ses endnu levn af både vikingetidens ringborg 
syd for åen og mange af middelalderens gejstlige institutioner og 
verdslige byggerier, som siden er forsvundet. Man kan også sta-
dig ane de middelalderlige bygrænser, som var ved at blive 
sprængt. Odense var på vej ind i en ny tid. Hvor byens udvikling 
tidligere var domineret af de kirkelige institutioner, blev det i de 
kommende århundreder i højere grad adelen og købmændene, 
der kom til at præge Odense. 
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INTRODUKTION

SUMMARY

Key Features of the Development of  
Viking Age and Medieval Odense 

The specific location of Odense was presumably determined by its traffic and 
communicative nodal position and its links with the old heathen centre Odins 
Vi. 

Already in the centuries before AD 1000, Odense possesses many of the 
elements characteristic of an early city. This includes an area featuring pit 
houses with specialized crafts that could also imply some form of basis for 
trade activities. Close by this ‘marketplace’, a series of permanent houses 
were excavated, indicating some permanency of the ‘marketplace’. The Vi-
king Age fortress Nonnebakken is, unlike the other features of early Odense, 
placed south of the river Odense Å. It is likely that the activities at Nonne-
bakken were related to the activities in the emerging city north of the river 
Odense Å.

In the year 988, Odense was mentioned for the first time in a document 
issued by the German Emperor Otto III. Odense was mentioned as a bishop-
ric alongside other Danish towns. This indicates that Odense was a settle-
ment of some significance at the time. 

In the eleventh century, still more features that normally constitute a town 
emerge and a chronicler describes Odense as a ’big town.’ The town seems 
to have been an administrative and religious centre. An English bishop 
named Reginbert was supposedly ordained around 1020. For a short period 
during the 1040s, there was a royal mint in Odense. A royal court was sup-
posedly located near St Alban’s Church. Remains of the church dating to the 
first half of the century have been excavated while the royal court has not yet 
been located. 

After the killing of King Canute inside St Alban’s Church in 1086, Odense 
seemed to be thriving. The king was canonized around 1100 and his relics 
displayed in the newly built St Canute’s Cathedral. The presence of a royal 

saint was a catalyst for the development of the town. Around this time, the 
main road through Odense was paved, probably by royal demand, and 
several side streets, too, it seems. The secular town developed around the 
main street and side streets during the following centuries. Slightly secluded 
from the secular parts of the town, a clerical district consisting of St Alban’s 
Church, St Canute’s Church and Abbey and, possibly even the bishop’s pa-
lace, emerged along the river south of the town centre. Along the main street, 
thirteenth- and fourteenth-century market stalls have been excavated. In the 
thirteenth century, or possibly even earlier, two additional parish churches 
(the Church of Our Lady and St Michael’s Church) were erected, dividing the 
town into three parishes. Several religious institutions were founded in 
Odense, some of them by the king. A Benedictine convent was located at the 
Viking Age ring fortress south of the river, but was later moved to the village 
of Dalum. A Blackfriars’ monastery was founded in 1279 and the Knights 
Hospitallers founded an abbey around St Michael’s Church. Outside the 
town, a permanent lepers’ quarantine station was built. 

Written as well as archaeological sources testify to urban life such as trade, 
dwellings, latrines, stables, a public bath house, a city hall, and many guild 
houses. These distinctive urban characteristics set the town aside from the 
surrounding rural settlements. In the first part of the sixteenth century, 
Odense housed two courts, namely that of the pious Queen Christine and 
that of the bishop Jens Andersen Beldenak, who rebuilt and fortified the 
bishop’s palace. After the Reformation in 1536, St Alban’s Church and 
churchyard were abandoned and the area laid out as a square. Moreover, a 
main street was now cut through the clerical part of the town leading to a 
new bridge across the river. The further development of Odense was domi-
nated not so much by the Church, but by the nobility and merchant classes.
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