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GRAVEN OG MANDEN I DOMKIRKEN SKT. ALBANI ODENSE

I 2015 udgravede arkæologer fra Odense Bys Muse-
er en fornem frådstenskiste i kirketomten Skt. Albani 
– Odenses og Fyns ældste domkirke. Frådstenskisten 
tolkes som Danmarks ældst udgravede bispegrav, 

og sammenholdt med arkæologisk parallelmateriale 
og skriftlige kilder er det her hensigten at præsen-
tere forskningsmæssige aspekter ved det arkæologi-
ske fund som supplement til tidligere præliminære 

Graven og manden i domkirken  
Skt. Albani Odense 
– en kilde til overleveringen af 1000-tallets bispehistorie

Af Jakob Tue Christensen & Jesper Hansen

Fig. 1. Den omskiftelige (kirke)politiske situation for Danmark i 1000-tallet præges foruden af den danske konge også 
af forholdene til det tysk-romerske riges skiftende kejsere, Hamborg-Bremens ærkebisper og pavedømmet i Rom. Kort: 
Bjørklund m.fl. 1967, Politikens Forlag. 
The interchangeable (church)political situation of Denmark in the 1000s was apart from the Danish kings also influen-
ced by the relations between The Holy Roman Empire’s changing emperors, the archbishops of Hamburg-Bremen and 
the papacy of Rome. 
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præsentationer af graven såvel som detailbaserede 
analyser af gravens indhold af et nadversæt (Bjerre-
gaard, Christensen & Hansen 2016a og 2016b samt 
Bjerregaard 2017, denne publikation).

I artiklen fokuseres i første omgang på en kortfat-
tet historisk rammesætning af fundet i en (inter)nati-
onal og lokal kontekst (fig. 1). Dernæst følger en kort 
præsentation af tidligere såvel som i særdeleshed de 
nye arkæologiske undersøgelser ved Skt. Albani Kir-
ke, og endelig fremlægges en række hypoteser ved-
rørende den gravlagtes identitet og omstændigheder 
ved gravens hidtil ubemærkede placering i den ned-
lagte Skt. Albani kirketomt. Dette for – om muligt 
– at undersøge, hvorledes et lokalt narrativ kan have 
været tilpasset det storpolitiske spil i 1000-tallet; en 
tid, da ikke alene danske konger, men også tysk-ro-
merske kejsere, ærkebisper og paverne i Rom var be-
tydende magtfaktorer for såvel lokale som nationale 
forhold i Danmark.

Europa set fra 1000-tallets Odense
I 1020’erne har vi med Adam af Bremens kirkekrøni-
ke (ca. 1075) et skriftligt belæg for den første fynske 
biskop (Adam af Bremen: 118). Der var tale om Re-
ginbert, der som én blandt flere biskopper blev hentet 
af Knud den Store i England (Gertz 1907: 46). Dette 
– jf. Adam af Bremen – til stor irritation for ærkebi-
skop Unwan og kirken i Hamborg-Bremen (Adam af 
Bremen: 118), der i perioden, fra Ansgar fik etableret 
ærkebispesædet Hamborg i 831/832 og frem til pave 
Johannes 15’s stadfæstelse d. 8. november 989, hav-
de gentagne pavelige bekræftelser1 på sin øvrighed 
over Norden og herunder Danmark (Diplomatarium 
Danicum 1. rk. bd. 1: 25, 392, 42, 119, 163, 233, 268, 
280, 294, 315, 318, 344, 346). Omkring 1047 blev 
Hamborg-Bremens legatværdighed og ærkebiskop-
pelige myndighed over Norden – på Adalberts an-
modning – stadfæstet af pave Clemens 2. og hans 
nære samtidige (Diplomatarium Danicum 1. rk. bd. 

Fig. 2. Odense Stift bestod af samtlige øer i den vestligste Østersø med domkirken placeret i den største by på den stør-
ste ø. Kort: Steenstrup 1896. 
The diocese of Odense consisted of the isles of the Western Baltic with the cathedral located in the largest town on the 
largest island. 
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1: 484, 492 og 1. rk. bd. 2: 1 og 2). Imod slutningen 
af 1060’erne synes relationen mellem den danske 
kirke3/konge og ærkebispesædet Hamborg-Bremen 
i stigende grad belastet (Diplomatarium Danicum 
1. rk. bd. 2: 5 og 6). D. 25. januar 1075 kulminerer 
denne interessekonflikt foreløbigt, da pave Gregor 7. 
skriver til Svend Estridsen med direkte opfordring til 
at sende en udsending, der kan forhandle om opret-
telsen af et uafhængigt dansk ærkebispesæde med ret 
til at udvælge og indsætte bisper i Danmark. Dette 
utvivlsomt som del af Investiturstriden, der netop var 
brudt ud i lys lue mellem romerkirken og de tysk-ro-
merske kejsere (Diplomatarium Danicum 1,2: 11 og 
13). Først næsten 30 år senere blev ideen om et dansk 
ærkebispesæde imidlertid en realitet med indsættel-
sen af ærkebiskop Asser i Lund i 1103/1104 (Diplo-
matarium Danicum 1. rk. bd. 2: 28).

Odensekirken i 1000-tallet
Ligesom den generelle udvikling i 1000-tallets Dan-
mark og Nordvesteuropa var præget af omvæltninger, 
var perioden i Odense, der af Adam af Bremen om-
tales som en stor by allerede i midten af 1070’erne, 
præget af en lang række væsentlige hændelser (fig. 2). 

I forbindelse med kong Knuds drab i Skt. Albani 
Kirke i 1086 omtaler en senere afskrift, Den yngre 
Passio fra starten af 1200-tallet, at kirken på denne 
tid var biskoppens kirke. Denne reference har sam-
men med den tysk-romerske kejser Otto 3.s omtale 
af en Odensebisp og -kirke fra 988 (Diplomatarium 
Danicum 1. rk. bd. 1: 343) indikeret, at netop Skt. Al-
bani Kirke fungerede som domkirke indtil 1095, da 
kong Knuds legeme og Skt. Alban-relikvierne blev 
flyttet ca. 75 meter til Skt. Knuds frådstenskirke, der 
var under opførelse på denne tid (fig. 3).4

Vores kendskab til 1000-tallets fynske bisper er 
imidlertid meget begrænset, og ingen bisper omta-
les, efter at Adam af Bremens kirkekrønike slutter 
ca. 1075. Vi kender således alene Reginbert, der – 
som allerede omtalt – nævnes som den første biskop 
for Fyn, indsat af ærkebispen af Canterbury under 
Knud den Store i 1020’erne, og dernæst Eilbert,5 der 
som en af ærkebiskop Adalbert (1043-1072) af Ham-
borg-Bremens egne klerke blev indviet under Svend 
Estridsen engang i 1050’erne og virkede frem til sin 
død i 1072. Som tilfældet er for Reginbert, omtaler 
Adam af Bremen også Eilbert som biskop af Fyn – 
ikke Odense. Gennem Adam af Bremens omtale er 
disse to de eneste bisper, der med nogen sandsyn-
lighed kan knyttes til 1000-tallets Odense på trods 
af de relativt righoldige, samtidige kilder om drabet 

på kong Knud. Odenselitteraturen, som kilderne be-
nævnes under ét, består af de kortere tekster Tabu-
la, Passio, Epitafia og ikke mindst Ælnoths længere 
beskrivelse. Gertz har udredt disse samtidige kilders 
indbyrdes afhængighed, hvor der sker en udvikling af 
fortællingen med tilføjelse af nyt materiale fra Tabu-
las korte tekst, som på en blyplade nedlagdes i Knuds 
grav ved overførslen til den nye krypt i den senere 
Skt. Knuds Kirke i 1095, over den næsten samtidige 
og fyldigere Passio, der udgjorde den tekstmæssige 
baggrund for liturgien omkring Knudskulten, til Æl-
noths beskrivelse, som udgør hoveddelen i hans be-
retning om Svend Estridsen og dennes sønner (Gertz 
1907: 1).

Med dette kildegrundlag og vores nu forstærke-
de formodning om Skt. Albani Kirkes funktion som 
domkirke samtidig med mordet kan det undre, hvor-
for en så central person som Odensebispen, i hvis kir-
ke mordet fandt sted, forbliver anonym både i forbin-
delse med drabet og med den senere overflytning af 
knoglerne til Skt. Knuds Kirke. Ælnoths beskrivelse, 
som er den bredeste fremstilling af begivenhederne 
om drabet på Knud, nævner kun biskop Henrik af 
Vendsyssels forsøg på mægling ved oprørets udbrud 
i Nordjylland (Gertz 1907: 106). Fra Skt. Albani Kir-
ke omtales alene præsteskabet, clerus, i forbindelse 
med begravelsen af de døde (Gertz 1907: 26).

At vi ikke kender den aktuelle bisp på tidspunktet 
for drabet, kan skyldes, at bispestolen var vakant på 
dette tidspunkt, om end det ville være lidt af et sam-
menfald af omstændigheder. At det derimod skulle 
være tilfældet fra Eilberts død 1072, til biskop Hu-
bald optræder i forbindelse med helgenkåringen år 
1100, må anses som usandsynligt, den danske kirkes 
daværende udvikling og stabilitet taget i betragtning. 
Det må derfor antages, at der i perioden har været 
en eller flere bisper, vi ikke kender til. Dette er ikke 
umiddelbart så overraskende, idet vi fra den sidste 
fjerdedel af 1000-tallet kun kender den fuldstændige 
bisperække for to (Roskilde og Lund) ud af de davæ-
rende otte stifter (Gelting 2017, denne publikation). 

Som påvist af Michael H. Gelting hænger evnen 
til at overlevere en bisperække sammen med eksi-
stensen af et domkapitel eller tilsvarende fællesskab, 
som kunne sørge for kontinuiteten i varetagelsen af 
stiftets opgaver, herunder at fungere som hukommel-
se for stiftets historie (Gelting 2017, denne publika-
tion). Dette er således tilfældet for de bedst belyste 
stifter i perioden, Roskilde og Lund, mens oprettel-
sen af et domkapitel for Odense normalt dateres til 
1000-tallets sidste årti (Skyum-Nielsen 1971: 15; Di-
plomatarium Danicum 1. rk. bd. 2: 42; Nyberg & Pe-
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dersen 1980: 84). På baggrund af opfattelsen af Skt. 
Albani Kirke som Fyns domkirke i 1000-tallet er der 
imidlertid grund til at overveje, om ikke det præste-
skab, clerus, som Ælnoth omtaler i forbindelse med 
begravelsen af Knud i 1086, dækker over et tidligt 
domkapitel (Vitae 1908: 127). Dette ville betyde, at 
det fynske stift var mere organiseret end hidtil anta-
get og dermed kunne varetage opgaven som formid-
ler af den ældre stiftshistorie – herunder en bisperæk-
ke. Gertz antager da også, at det nævnte præsteskab 
har nedskrevet oplysningerne om begivenhederne i 
1086, som er anvendt i den senere Odenselitteratur 
(Gertz 1907: 26; Missuno 2017).

På den baggrund er det nærliggende at antage, 

at også teksterne Tabula, Epitafium og Passio skal 
tilskrives dette præsteskab eller tidlige domkapitel, 
idet de må være skabt, inden Knudsklosteret etable-
res (Gertz 1907: 65f; Gazzoli 2013: 72f). Er denne 
antagelse korrekt, opfylder det omtalte præsteskab 
to af A.M. Ciardis væsentligste kriterier for at kun-
ne tale om et domkapitel i Odense før 1086 (Ciardi 
2016: 17, 34 og 51). Dels har de udgjort en kreds, 
som har været ansvarlig for gudstjenesten ved dom-
kirken, dels har de med udformningen af Passio på 
grundlag af de optegnede begivenheder formået at 
udforme en liturgisk tekst efter europæisk forbillede 
til brug som læsestykker i forbindelse med dyrkelsen 
af Knud den Hellige. Når de omtales som præste-

Fig 3. 1000-tals domkirkens omrids med de udgravede frådstenskister i hovedskibet og kong Knuds omtrentlige drabs-
sted ved højalteret (†). Bispegraven fra 2015 er markeret med udfyldt signatur, mens 1917-graven er markeret med 
konturstreg. Flytningen af domkirkefunktionen til den nye Skt. Knuds Kirke mod sydvest fremgår med al tydelighed. 
Kort: K.S. Precht. Odense Bys Museer. 
The 11th century cathedral outlined with the stone-built graves in the nave and the spot where King Canute the Holy 
died in front of the high altar (†). The 2015 grave is fully marked in red. The shift of the cathedral to the southwest to its 
present site is clearly visible.
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skab, clerus, og ikke som domkapitel, capitulum, hos 
Ælnoth, kan det hænge sammen med, at betegnelsen 
capitulum først bliver udbredt senere (Ciardi 2016: 
36). Endelig kan domkapitlet, som det var tilfældet i 
Lund (Ciardi 2016:45f), have været organiseret efter 
den tysk-romersk påvirkede Aachen-regel, hvilket 
kan have diskvalificeret kapitlet i det senere regulæ-
re, benediktinske domkapitels øjne.

Kilderne om den ældste Odensekirke er således 
mange og varierede, men samtidig flertydige og 
stærkt præget af samtidens fortælletradition, poli-
tiske ærinder og deres trods alt fragmentariske ka-
rakter. Udgangspunktet for det kirkelige narrativ i 
1000-tallets Odense er dog kirken i bred forstand, og 
her kan vi nu supplere de skriftlige kilder med væ-
sentlige nye arkæologiske vidnesbyrd.

Ældre undersøgelser i  
Skt. Albani Kirke
Skt. Albani kirketomt har tidligere været genstand 
for arkæologisk interesse, begyndende med Henry 
Petersens undersøgelser op til Odenses 900-års jubi-
læum i 1888. Dernæst blev der i porten til den davæ-
rende læseforening i 1917 udgravet en frådstensgrav. 
1917-graven har tidligere været sat i forbindelse med 
Skt. Albani stenkirke, men må i lyset af de nye under-
søgelser fra 2015 – sammenholdt med, at den yngre 
trækirke antages at have stået helt frem mod midten af 
1100-tallet – snarest knyttes til hovedskibet i den æl-
dre trækirke, hvor kong Knud blev dræbt, ligesom til-
fældet også er for 2015-graven (Danmarks Kirker IX. 
Odense Amt. bd. 3: 1730; Arentoft 1985: 41 og 49). 

Der er ingen tvingende grund til ud fra kisternes 
materiale at datere gravene til stenkirkens tid. Som 
eksempel kan nævnes en muret grav ved en trækirke 
i Sebbersund ved Limfjorden og en anden fra midten 
af 1000-tallet ved en trækirke i Varnhem i Västergöt-
land (Nielsen 2004: 108f.; Birkedahl 2000: 140; 
Axelsson & Vretemark 2013: 10). Begge grave var 
placeret umiddelbart uden for kirken, men forholde-
ne ved Sebbersund kompliceres af, at pladsen ifølge 
Nielsen også rummer en omtrent jævngammel kirke-
tomt fra en kridtstenskirke. Både graven og stenkir-
ken har brede C14-dateringer til 1000-tallet og ind i 
de tilstødende århundreder, om end graven sandsyn-
ligvis skal placeres i første fjerdedel af 1000-tallet 
(Nielsen 2004: 119). De to materialer, træ og sten, 
kan således optræde side om side. 

Endelig rækker de ældste stenbygninger i det 
middelalderlige Danmark tilbage til 1060’erne for 

domkirken i Dalby i Skånes vedkommende, og kend-
skabet til stenbyggeri kan formodes at have været til 
stede i de øvrige stiftsbyer. Man kan dog indvende, 
at grave i trækirker er usædvanlige med Jelling som 
markant undtagelse, men der var siden 797 intet i 
kanonisk lov til hinder for, at præster – og senere 
en begrænset gruppe af verdslige velgørere – kunne 
begraves i kirken uden for (Andrén 2000: 8 og 16). 
kong Knuds begravelse i Skt. Albani Kirkes kor var 
dog på sin tid stadig exceptionel. 

1917-graven var forholdsvis dårligt bevaret, idet 
kun kistens hovedende og sider samt skelettet var 
delvist bevaret, mens lågstenene og hele fodenden 
var bortgravet i forbindelse med senere begravelser 
på stedet. Særlig bemærkelsesværdig var imidlertid 
hovednichen, der udgjordes af en egentlig frådstens-
monolit med rundet udhugning, mens bunden af 
kisten blot bestod af kalkholdig grus (Bjerregaard, 
Christensen & Hansen 2016b: 4; Arentoft 1985: 49). 
Især den monolitiske hovedsten er forholdsvis usæd-
vanlig i en dansk kontekst, men et vist slægtskab 
med den nævnte og meget omdiskuterede grav fra 
Sebbersund kan forsigtigt anføres (Nielsen 2004). 
Graven fra Sebbersund er af Peter Birkedahl tidli-
gere foreslået inspireret fra engelsk gravtradition 
(Birkedahl 2000: 141). Noget tilsvarende kan ikke 
afvises for Skt. Albani Kirkes 1917-grav, hvilket vi 
senere skal vende tilbage til. For nærværende må vi 
blot hæfte os ved gravens type, materiale (frådsten) 
og placering i skibets midte, der alt sammen tyder 
på, at vi har at gøre med en grav af en vis betydning 
(Arentoft 1985: 49; Andrén 2000: 8). 

Den seneste større undersøgelse ved Skt. Albani 
Kirke blev gennemført i 1980’erne af Eskil Arentoft, 
hvor spor af to trækirker i form af stolpehuller med 
tilhørende gulvlag blev påvist (Arentoft 1985: 15-
18). De fundne spor af trækirker lader sig dog tolke 
på flere måder. Udgraveren baserede sin rekonstruk-
tion af de to kirkefaser på eksistensen af to gulvlag 
af henholdsvis stampet jord og af ler(knolde) med 
frådstens-smulder. Sidstnævnte gulvlag overlejrer 
flere af den ældre trækirkes stolpehuller. Selv om ud-
graveren indrømmede, det ikke var muligt at give en 
nærmere datering af de to trækirker, argumenterede 
han ikke desto mindre for, at den ældre kirke stamme-
de fra missionstiden, mens den yngre antoges at have 
været skueplads for mordet på kong Knud (Arentoft 
1985: 36). I Projekt Middelalderbyen påpegedes med 
udgangspunkt i eksistensen af frådstenssmulder i de 
yngste stolpehuller og det tilhørende gulvlag mulig-
heden for, at der ikke var tale om to trækirker, men 
snarere en (omfattende) reparation af en trækirke, 
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der var ældre end frådstensbyggeriet af Skt. Knuds 
Kirke, hvis byggestart blev sat til før 1086 (Christen-
sen & Madsen 1988: 101-102). Argumentationen 
tog dog ikke højde for, at domkirken – som påvist 
af Danmarks Kirker – på dette tidspunkt var Skt. 
Albani Kirke, og at frådstensdomkirken næppe har 
en forgænger. Danmarks Kirkers udgangspunkt ad-
skilte sig derved fra de tidligere tolkninger, idet man 
på baggrund af Den yngre Passio og kryptens ud-
formning anså frådstensdomkirken som påbegyndt 
efter Knuds drab i 1086. Man opfattede derfor den 
ældre trækirke som stedet for mordet på kong Knud 
og daterede indirekte dennes opførelse til 1030 +/- 
60 år (se nedenfor). Den yngre trækirke med fråd-
stens-smulder derimod tolkedes opført efter 1086 og 
som stående frem til ”… hen imod 1100’ernes mid-
te…”, hvilket er i god overensstemmelse med de to 

eneste sikre dateringer fra trækirkefaserne. Blandt de 
væsentlige resultater fra undersøgelserne i 1980’erne 
var således fundet af en klokkestøbergrube under det 
ældste gulvlag. Enkelte af de fundne støbeformsfrag-
menter er dateret ved hjælp af termoluminicens til 
1030 +/- 60 år og indikerer dermed, at kirken op-
førtes i perioden fra det sene 900-tal til 1000-tallet 
(Danmarks Kirker IX. Odense Amt hft. 18-19: 1737). 
Fra et af den yngre trækirkes stolpehuller fremkom 
endvidere en mønt, slået under Svend Estridsen, 
hvorfor 1047 er anført som den tidligst mulige date-
ring for denne kirke.

2015-undersøgelsen
I forbindelse med udskiftning af en fjernvarmeled-
ning hen over Skt. Albani kirketomt fik Odense Bys 

Fig. 4. Rekonstruktionsplan af Skt. Albani trækirker og stenkirke med omgivende kirkegård samt markering af den 
udgravede bispegrav (3). Trækirkernes udgravede stolper (sort) og væggrøfter (rød) er suppleret med rekonstruktioner, 
ligesom også den senere meget regulære stenkirke i vid udstrækning er en rekonstruktion. 2015-udgravningens tracé 
er markeret med en rød stiplet signatur, og de tre snit er markeret 1-3. Tegningen omfatter kun udvalgte og illustrative 
konstruktioner og forstyrrelser (fjernvarmekanalen) og kun et fåtal af de udgravede begravelser både inden for og uden 
for kirken. Kort: M.M. Bjerregaard, Odense Bys Museer.
Reconstruction plan of St Alban´s wooden churches and stone church with surrounding cemetery and the bishop’s grave 
(3). The excavated posts (black) and walls trenches (red) from the wooden churches are supplemented with recon-
structions. Also, the younger and very regular stone church is to a large extent a reconstruction. The 2015 excavation 
is marked with a red dotted line, and three sections are marked 1-3. The drawing only includes especially illustrative 
structures and disturbances and just a few of the excavated graves both inside and outside the church.
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Museer i 2015 mulighed for at foretage supplerende 
undersøgelser. Der blev lagt tre snit (fig. 4), hvoraf 
dog kun det nordligste (fig. 4, 1) ved nordkapellets 
nordmur kunne undersøges til undergrund, idet tal-
rige begravelser udelukkede muligheden inden for 
den tidligere kirkes omrids. Dette var også tilfældet 
i det sydligste snit (fig. 4, 3), hvor vi ellers havde hå-
bet at finde spor i form af gulvlag fra den trækirke, 
som blev dokumenteret i 1981, og hvori kong Knud 
blev dræbt.6 Som det var tilfældet i snit 2 (fig. 4, 2) 
ved den plyndrede nordvæg i stenkirkens hovedskib, 
bestod den afrensede flade i bunden af tracéet af en 
række nedgravninger til grave, hvoraf de øverste blev 

blotlagt dels i bunden af fjernvarmetracéet og dels ved 
snit 3 i en større reparationsgrube, som var etableret 
i forbindelse med et brud på fjernvarmeledningen i 
1993.7

I bunden af reparationsgruben lå et skelet i en delvist 
forstyrret grav oven på en fint tilhugget frådstensblok, 
som senere viste sig at udgøre en del af et kistelåg, lige-
som også yderligere en grav dækkede kistelåget delvist 
(fig. 5). De yngre grave viser, at frådstensgraven næppe 
har været markeret i den senere fase med stenkirke, og 
det kunne således indikere, at såvel betydningen af som 
erindringen om frådstenskisten og den gravlagte heri 
aftog allerede i middelalderen.

Fig. 5. Udgravning af bispe-
graven med yngre begravelse 
på kistelåget. Foto: Odense 
Bys Museer. 
Excavating the bishop’s grave 
with a late medieval grave on 
top of the coffin lid.
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Kisten
Kistens låg bestod af fire ca. 15 cm tykke frådstens-
blokke, der på oversiden var affasede og således dan-
nede en let hvælvet form (fig. 6). Låget var hele vejen 
rundt forseglet med en blanding af knust og antagelig 
læsket frådsten og grus, der var grovere og blødere 
end den typiske middelaldermørtel. En endelig ana-
lyse af materialet foreligger ikke i skrivende stund.

Den vestligste lågsten, der dækkede hovedenden, 
var allerede på fundtidspunktet knækket – forment-
lig som resultat af arbejdet med nedgravning og 
støbning af fjernvarmekanalen, der er etableret på 
et tidspunkt efter 1929.8 Det skulle senere vise sig, 
at den ved første øjekast manglende del af hoveden-

dens lågsten var presset ned i graven, hvor den havde 
knust kraniet. De nærmere omstændigheder omkring 
denne hændelse kendes ikke, men konsekvensen 
var ved udgravningen tydelig, idet arbejdet med den 
støbte fjernvarmekanal havde skåret gravens nordve-
stre hjørne og foruden at ødelægge dækstenen over 
hovedet også havde fjernet hovednichens nordre 
vange. Hulrummet, som frådstensvangen havde ef-
terladt sig, var imidlertid ved enten held eller omtan-

Fig. 6. Den frilagte grav. Kistelåget bestod af fire fråd-
stensplader: to mindre over benene, en stor over kroppen 
og en lille delvist ødelagt over hovednichen. De var 
delvist kilet op med mindre sten og forseglet med en grov 
mørtel. Foto: Odense Bys Museer. 
The uncovered grave. The chamfered lid consisted of four 
slabs of calcarous tufa: two smaller covering the legs, a 
larger over the body and a small one covering the head 
space. The slabs were sealed with a coarse mortar.

Fig. 7. Kisten med skelettet af en ca. 50-årig mand af 
1,75 m højde. Flere knogler ligger ikke i oprindelig 
leje, formentlig på grund af at graven til tider har været 
vandfyldt. Den højre vange i hovedrummet var fjernet 
og erstattet af beton fra en fjernvarmekanal, som ses i 
øverste højre hjørne. Foto: Odense Bys Museer. 
The grave with the skeleton of a man c. 50 years of age 
and about 1,75 metres tall. Several bones are not in ori-
ginal position likely a sign, that the grave occasionally 
have been flooded. The headstone on the right-hand side 
was replaced by concrete in connection with a pipe for 
district heating. The pipe is seen cutting the grave in the 
upper right corner.
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ke blevet støbt ud med kanalens beton, således at den 
oprindelige stens aftryk var bevaret, og gravrummet 
fortsat var forholdsvis velbeskyttet og stabilt.

Efter at dækstenene var løftet væk fra kisten, 
fremstod gravrummet karakteristisk for de stenbyg-
gede grave i første del af middelalderen: trapezfor-
met og med en separat niche til hovedet (fig. 7). Hver 
langside bestod af to store, regulære frådstensblokke, 
hvor sammenstødende kanter var fuget med oven-
nævnte blanding af knust frådsten og grus, der også 
udfyldte et par manglende hjørner indvendigt. Tyk-
kelsen af frådstensblokkene var lige omkring 20 cm 
på nær gavlen i fodenden, som kun var 10 cm tyk. 
Bunden af graven bestod af seks fliser ligeledes af 
tilhugget frådsten, men af en anden, finere og mindre 
porøs type end den, der var anvendt til siderne og lå-
get (Larsen 2016: 4). Fliserne havde gennemgående 
samme størrelse på den ene led (54 cm), og det er 
sandsynligt, at de oprindeligt har været tiltænkt en 
anvendelse andetsteds; måske som gulvbelægning 
i en fase af Skt. Albani Kirke el. lign. Herfor taler 
også, at flisernes dimensioner i den primære tilvirk-
ning ikke var tilpasset gravens bundform. Kistens 
indvendige hovedmål er 170 cm fra fodenden til ho-
vednichen, som udgør yderligere 29 cm, således at 
hele kisten er tæt ved 2 m lang. Bredden varierer fra 

fodendens 31 cm til 66 cm ved skuldrene, mens ho-
vednichen er 23 cm bred. Dybden er 37 cm (Bjerre-
gaard, Christensen & Hansen 2016a: 142ff).

Manden
Professor dr.med. Jesper Boldsen fra SDU har be-
stemt personen i kisten som værende en mand midt 
i 40’erne eller i begyndelsen af 50’erne. Trods sine 
ca. 175 cm har han ikke fyldt kisten helt, og hovedni-
chen kunne således meget vel have givet plads til en 
bispehue, som det kendes fra andre bispegrave. Ved 
mandens højre hofte/hånd var placeret et fornemt 
nadversæt, fremstillet i rent sølv (fig. 8), der date-
res til 1000-tallet og formentlig anden halvdel heraf 
(Bjerregaard 2017, denne publikation). 

Det er på baggrund af den samlede analyse af 
nadversættet, kistens karakter og gravens placering 
i netop Skt. Albani trækirke, at graven tolkes som en 
bispebegravelse (Bjerregaard, Christensen & Hansen 
2016a, Bjerregaard, Christensen & Hansen 2016b, 
Bjerregaard 2017, denne publikation). 

Skelettet er blevet 14C-dateret på Aarhus AMS Cen-
ter (AAR-23976) og kan som forventet med stor sand-
synlighed dateres til 1000-tallet (2σ, 74,7% 980-1050, 
16,3% 1083-1127, 4,4% 1136-1152 - se bilag 1), hvil-

Fig. 8. Nadversættet in situ ved 
bispens højre hånd og hofte. 
Foto: Odense Bys Museer. 
The eucharistic set in situ at the 
bishop’s right hand and hip.
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ket bekræfter den kunsthistoriske datering af nadver-
sættet. Måling af kvælstofindholdet tyder desuden 
på, at den marine fødeandel har udgjort mindst 15%, 
hvilket kan sammenholdes med traditioner i den ro-
mersk-katolske kirke i forbindelse med fasten.

Bispegraven
Fundet af bispegraven i 2015 rejser flere spørgsmål, 
hvoraf et par stykker tages op her: Hvem er den grav-
lagte, og hvorfor gik kendskabet til de tidligste bisper 
i Odense tabt allerede i middelalderen som påpeget 
ovenfor? Skal årsagerne hertil primært findes i de helt 
lokale forhold, eller kan vi skabe en yderligere forstå-
else af fundet ved at sætte det ind i en (inter)-natio-
nal politisk kontekst og spillet om magten i det sene 
1000-tal? 

Hvem er han?
Den bedste kilde til bestemmelse af den gravlagtes 
baggrund er – på trods af forsøg med DNA- og iso-

topanalyser9 – en datering af graven og en analyse af 
gravgaverne, dvs. nadversættet (fig. 9). Nadversættet 
er her centralt, idet det direkte viser hen til samti-
dens (hans egen eller omgivelsernes) opfattelse af, 
hvem han var. I søgen efter paralleller er det oplagt 
at vende blikket mod det tysk-romerske rige, da den 
danske kirke havde meget tætte bånd til Nordtysk-
land i store dele af 1000-tallet. Især to diske fra Bre-
men anses som nære paralleller til disken fra Odense. 
Den ene tilskrives ærkebiskop Liemar, der i perio-
den 1072-1101 efterfulgte ærkebiskop Adalbert, 
mens endnu en tæt parallel er produceret i anden del 
af 1000-tallet eller tidligt i 1100-tallet og tilskrives 
ærkebiskop Friedrich, der fulgte efter i perioden 
1104-1123 (Elbern 1963: 52f, 68). Kalken fra Oden-
se-sættet minder om disse og bærer dertil arkaiske 
træk, der stilmæssigt peger tilbage mod karolingisk 
tid (Bjerregaard, Christensen & Hansen 2016a: 148). 
Den grundlæggende form af alterkalken fra Odense 
er også nært beslægtet med den kalk, som ærkebi-
skop Gervasius af Reims fik med sig ved sin død i 
1067 (Elbern 1963: 35, 38, 72).

Fig. 9. 1000-tals nadversættet i næsten rent sølv. Arkaiske træk er koppens klokkeform med underdel med bæger-
bladslignende bukler. Foto: Jens Gregers Aagaard, Odense Bys Museer.
The eleventh century eucharistic set in almost pure silver. Archaic traits are the bell-shaped cup and leaf like bottom.
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Den samlede vurdering af nadversættet peger alt-
så tydeligt i retning af en datering til anden halvdel af 
1000-tallet eller det tidlige 1100-tal og har samtidig 
et stilistisk ophav i det tysk-romerske rige, i særde-
leshed i de nordvestlige ærkebispesæder med Ham-
borg-Bremen som det mest oplagte (Bjerregaard 
2017, denne publikation). Graven med nadversættet 
må imidlertid være ældre end 1095, hvor byggeriet 
af den senere Skt. Knuds Kirke var så fremskredent, 
at det blev besluttet at overflytte Knuds og Bene-
dikts gravsteder og Skt. Alban-relikvierne til den 
nye kirke. Fra da af må Skt. Knuds Kirke anses som 
Odenses domkirke og dermed som gravkirke for by-
ens bisper. Graven i Skt. Albani Kirke må samtidig 
være yngre end 1020’erne, hvorfra vi kender navnet 
på den første biskop på Fyn, Reginbert. Bortset fra 
Reginbert og senere Hubald, der var biskop i Odense 
ved Knuds helgenkåring i 1100, kender vi som tidli-
gere anført kun til én bisp – Eilbert.

Om det virkelig er biskop Eilbert (fig. 10), vi 
har fundet i frådstensgraven i 2015, kan vi selvsagt 
ikke afgøre entydigt. Men forbindelsen synes tæt til 
Hamborg-Bremens ærkebispesæde, og kombineret 
med den gennemførte C14-datering taler meget for, 

at der rent faktisk er tale om Eilbert. Eilbert kender 
vi udelukkende fra Adam af Bremens krønike, hvor 
det – på baggrund af skrivelser fra såvel ærkebisp 
Adalbert som pave Alexander II –  fremgår, at Eil-
bert fra 1059 og i årene, der fulgte, kom på kant med 
moderkirken. Man fornemmer, at Eilbert som dansk 
bisp blev en del af det sene 1000-tals storpolitiske 
magtspil med paver, kejsere, ærkebisper og konger 
som de magtfulde stridende og lokale bisper som 
nyttige brikker. 

Fundet af, hvad der formodes at være Eilberts grav 
og legeme (skelet) i Skt. Albani Kirke, har aktualise-
ret et meget oplagt spørgsmål: Hvorfor gik narrativet 
og hukommelsen om denne meget betydningsfulde 
biskops grav tabt allerede i middelalderen, kort efter 
at Adam af Bremens kirkekrønike blev nedskrevet, 
og hvorfor blev biskoppens grav ikke overført til den 
nye domkirke, der stod klar kun godt to årtier efter 
hans død? Man kan overveje, om en sådan fysisk og 
mental negligering eller ligefrem udviskning af bi-
spens minde afspejler en forsætlig og nøje orkestre-
ret politisk handling som del af et komplekst spil om 
magt og indflydelse i Nordeuropas sene 1000-tal.

Fig. 10. Hamsforts fremstilling 
i sin bispehistorie af biskop 
Eilbert og kong Svend Estrid-
sen. Foto: Series episcoporum 
Otthoniensium (GKS 3645), 
Det Kongelige Bibliotek.
Hamsfort’s vision of bishop 
Eilbert along with king Svend 
Estridsen.
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Graven som politisk redskab
Ligesom tilfældet var for konger, stormænd og den 
øvrige samfundselite, så var også de middelalderlige 
bispers gravsteder vigtige politiske monumenter og 
markører af prestige, kontinuitet og legitimering af 
tilhørsforhold, overherredømme m.v. Som led i sin 
legitimering var stiftet også interesseret i at bevare 
bispernes minde, idet en lang bisperække omfattende 
de tidlige, missionerende bisper kunne styrke bispe-
sædets position over for andre kirkelige institutio-
ner. Et eksempel herpå er hovedkilden til den tidlige 
danske kirke, Adam af Bremen. I sit stærkt redigere-
de værk om ærkesædet Hamborg-Bremens historie 
oplister han omhyggeligt ærkebiskopperne og deres 
fortjenester med fokus på sin samtidige Adalbert og 
er desuden omhyggelig med at nævne placeringen af 
deres grave i katedralen Bremen St. Petri (Adam af 
Bremen 1968: 101, 111, 122; Gelting 2004: 170).

Skikken med at overføre særlige personers grav-
steder for at understøtte forskellige narrativer og 
politiske hensigter var almindelig praksis i Nord-
vesteuropa i vikingetid og ældre middelalder. F.eks. 
beretter kilder om den engelske ærkebiskop Ælfheah 
af Canterbury, der i 996 forflyttede og relancerede 
gravmælet for biskop Æthelwold af Winchester i en 
ambition om at styrke kulten og narrativet forbun-
det med den døde biskop (Rumble 2012: 167). Fra 
Danmark kender vi i forbindelse med om- og nybyg-
ning af domkirkerne i Roskilde og Ribe eksempler 
på, at man har overført udvalgte bispers knogler til 
den nye domkirke, hvormed de flyttede bisper må 
tillægges betydning for stiftets og kirkens selvforstå-
else (Danmarks Kirker III. Københavns Amt, bd. 4: 
492 og 500f og XIX. Ribe Amt, hft. 7-8: 552). At 
det tillige var en praksis, man kendte i Odense i det 
sene 1000-tals magtspil, fremgår af overflytningen 
af både Knuds og Benedikts knogler fra Skt. Albani 
Kirke til den nyopførte Skt. Knuds Kirke i 1095.

Som sådan kunne vi forestille os, at det at efter-
lade og tilmed udviske en evt. markering af biskop-
pens grav i en kirkebygning, som efter 1095 var en 
sekundær kirke i Odense, reelt kan opfattes som en 
strategisk handling i konsolideringen af en ny kirke-
historie. Før vi går videre med denne teori, skal det 
dog bemærkes, at det er generelt for Odense, at kend-
skabet til de ældre bispegrave er begrænset (Dan-
marks Kirker IX. Odense Amt, hft. 8-10: 700). Først 
fra 1300-tallet har vi kendskab til enkelte bispegra-
ve, hvilket må tolkes sådan, at heller ikke bispegra-
vene i Skt. Knuds frådstensdomkirke nødvendigvis 
markeredes synligt i den nu stående teglstenskirke. 

Tilsvarende kan sløjfningen af markeringerne af 
1000-tallets bispegrave i Skt. Albani trækirke være 
sket i forbindelse med, at kirken blev ombygget i 
sten. Formentlig omtrent samtidig med denne om-
bygning sker der ca. 1140 en overdragelse af dele 
af Knudsklosterets rettigheder over Skt. Albani Kir-
ke til provsten og menigheden, hvilket ligeledes kan 
have bidraget til, at graven forsvandt (Diplomatari-
um Danicum 1. rk bd. 2: 71, 77).

Det kan dog hævdes, at der med eksistensen af 
et domkapitel på daværende tidspunkt har været en 
tradition om stiftets (korte) bisperække. Stillet over 
for en manglende bevarelse af graven og mindet om 
forgængere i embedet senere i middelalderen og 
i litteraturen kan man overveje, om der er tale om 
en bevidst handling. En mulig årsag kunne hænge 
sammen med, hvordan man senere ønskede at forme 
Odense bispestols historie. Har man for eksempel 
ønsket at opfatte overflytningen af kong Knud såvel 
som bispesædet til Skt. Knuds Kirke og den efterføl-
gende helgenkåring 1100 som en nygrundlæggelse, 
kan man have valgt at lade bisperækken begynde 
med Hubalds skrinlæggelse af helgenen i 1100. Til 
den ende har det uden tvivl hjulpet, at domkapitlet 
i 1117 fusioneredes med Knudsbrødrene, således at 
der heller ikke administrativt blev nogen kontinui-
tet tilbage før kong Knuds død og heller ikke nogen 
grund til at mindes tidligere bisper (Diplomatarium 
Danicum 1. rk bd. 2:42).

Man kan endvidere pege på, at den tidlige Odense- 
litteratur (Tabula og Passio) ifølge Gertz formo-
dentlig blev skrevet af en person med engelsk bag-
grund omkring 1095 (Gertz 1907: 46 og 65; Missuno 
2017), og kong Knuds valg af relikvier fra de en-
gelske helgener Skt. Alban og Skt. Oswald. På sam-
me vis udgør den senere indkaldelse af munke fra 
klosteret i Evesham, som tilhørte det vesteuropæiske 
klostervæsen snarere end den tysk-romerske udgave, 
i sig selv et brud med hidtidig praksis, idet de ældre 
regelbundne klostre i Danmark ser ud til at have de-
res baggrund i det tysk-romerske rige (Nyberg 2000: 
34). Således Dalby, der blev oprettet af den dervæ-
rende tyske bisp Egino, og Allehelgenskloster uden 
for Lund, som fik en abbed fra St. Pantaleon i Køln 
(Janson 2016: 107 og note 122; Krongaard Kristen-
sen 2013: 48 og note 5). 

Hvis vi fortsætter i det politiske spor, kan vi be-
tragte fundet af bispegraven i Skt. Albani Kirke i en 
længere historisk kontekst (fig. 11) som eksponent for 
samtidens narrativer om Odenses og Danmarks kirke-
væsen på baggrund af de meget omskiftelige internati-
onale politiske forhold i anden halvdel af 1000-tallet.
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Efter at have været nært forbundet med den en-
gelske kirke og ærkebispesædet i Canterbury i be-
gyndelsen af   1000-tallet blev øvrigheden over den 
danske kirke i 1047 bekræftet som tilhørende Ham-
borg-Bremen (Diplomatarium Danicum 1. rk bd. 1: 
492). Omkring ti år senere (i 1050’erne) blev ærke-
biskop Adalberts klerk, Eilbert, udnævnt fra Ham-
borg-Bremen som biskop på Fyn, formodentlig som 
led i omstruktureringen af de danske stifter (Gelting 
2004: 189). Kort efter opstod der imidlertid en strid 
mellem Eilbert i Odense og Adalbert fra Ham-
borg-Bremen.10

Konflikten mellem Eilbert og ærkebiskop Adal-
bert/pavestolen, som tilsyneladende var blevet støttet 
af de øvrige danske biskopper generelt,11 udviklede 
sig ligeledes fra tiden omkring 1059/1060 og medfør-
te få år efter, at pave Alexander 2. forbød den danske 
konge og hans folk at have relationer og samkvem 
med biskop Eilbert. Den direkte årsag var, at Eilbert 
var udeblevet fra ærkebiskop Adalberts synoder i tre 
på hinanden følgende år op til 1062 (Diplomatarium 
Danicum 1. rk bd. 2: 5 og 6). 

Biskop Eilbert døde i 1072 og blev med al sand-
synlighed begravet i sin domkirke, Skt. Albani Kir-
ke i Odense, medbringende et personligt nadversæt, 
som det var skik og brug for de nordtyske12 (ærke)
bisper på denne tid og i særdeleshed i Hamborg-Bre-
men, hvorfra Eilbert var blevet ordineret mere end 
et tiår forinden. Konflikten mellem Eilbert og ærke-

biskoppen af Hamborg-Bremen og især Eilberts til-
sidesættelse af pavehenstillingerne om fremmøde til 
de årlige synoder må – i hans nære samtid – have 
skabt en belastet fortælling om Eilbert – i Rom såvel 
som i Hamborg-Bremen. 

I 1075 – blot tre år efter Eilberts (og Adalberts) 
død – udviklede striden imellem på den ene side pa-
veinstitutionen i Rom, ved Gregor 7., og på den anden 
side den tyske konge, Henrik 4.13 og hans biskopper 
sig imidlertid markant, da Investiturstriden for alvor 
brød ud i et spil bl.a. om magten til at udnævne de 
magtfulde biskopper. Modsat situationen i Eilberts 
og ærkebiskop Adalberts tid, blev danske tilsidesæt-
telser af Hamborg-Bremen og ærkebiskop Liemar14 
tydeligt støttet af paven i midten af 1070’erne. Dette 
som en del af ambitionen om at etablere en uafhæn-
gig nordisk kirke, fuldstændig løsrevet fra ærkebi-
sperne i Hamborg-Bremen og indflydelsen fra den 
hellige romerske kejser (Diplomatarium Danicum 
1,2: 11, 12, 13, 17 og 19).

I juli 1086 blev den danske konge Knud 4. (d. 
Hellige) dræbt i Skt. Albani Kirke i Odense. Kongen 
blev begravet i samme kirke som Eilbert 14 år tid-
ligere, men det var kun Knud og hans broder Bene-
dikt, der i 1095 blev overført til den helt nybyggede 
katedral (Skt. Knuds Kirke) i en periode, da ambitio-
nen om et uafhængigt nordisk ærkebispesæde stadig 
var ved at tage form. 

Det forekommer rimeligt at formode, at hverken 

Fig. 11. Tidstavle med udvalgte punkter i 1000-tallets danske kirkehistorie.Tavle: Jesper Hansen. 
Time table for selected events in the eleventh century Danish ecclesiastical history.
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konge, pave eller den danske kirke i den kontekst 
(1090’erne) havde nogen interesse i at ”dyrke” min-
det om Eilbert, der netop kunne ses som et symbol 
på og en legitimerende henvisning til Hamborg-Bre-
mens ærkebispesæde og den tysk-romerske kejsers 
overherredømme over den danske kirke, såfremt 
Eilberts gravsted blev flyttet med til den nye kirke. 
Eilbert var, uanset om han og hans støtter ville ken-
des ved det eller ej, udnævnt fra Hamborg-Bremen, 
og det synes næppe sandsynligt, at paven ville have 
værdsat en fortsat politisk iscenesættelse af Eilbert i 
den nye kirkebygning i betragtning af de personlige 
såvel som historiske forhold fra 1060’erne. Eilbert 
repræsenterede trods alt en påmindelse om det uøn-
skede overherredømme fra Hamborg-Bremen og den 
kejserlige magt, og samtidig havde Eilbert forbrudt 
sig imod det pavelige sæde i årevis ved at nægte 
at deltage i synoden i Hamborg-Bremen. At denne 
måde at negligere ærkebispesædet Hamborg-Bremen 
blot få år efter Eilberts død blev pavens politik, synes 
ikke at have kunnet formilde den brøde, som Eilbert 
symboliserede, da han havde overtrådt ærkebispens 
bud og pavens vilje og dermed den kirkelige institu-
tion som sådan.

Som en hypotese kan det foreslås, at kongens og 
kirkens overflytning af kong Knud og selve bispesto-
len til Skt. Knuds Kirke i 1095 i kombination med 
Knuds helgenkåring i 1100 og oprettelsen af   et selv-
stændigt dansk/nordisk ærkebispesæde i 1103/1104 
skal ses som elementer i en reel nyetablering. Ikke kun 
af kirken i Odense som en bygning, men af   bispesædet 
og den danske kirke som institution; fri fra tysk-ro-
mersk overherredømme. 

At dette var middelalderens synspunkt, kan måske 
ligefrem finde støtte i de bispevers, som Cornelius 
Hamsfort den Yngre (1546-1627) citerer i sin krøni-
ke om Odenses biskopper. Som påvist af Nyberg og 
Saaby Pedersen må versene stamme fra en middelal-
derlig, rimet bispekrønike, hvor biskop Hubald omta-
les som ”…den første til at påtage sig et mere regulært 
styre, og han var en fremragende biskop.” Omtalen 
af Hubald – og ikke Reginbert eller Eilbert som Fyns 
første biskop – forklares ved, at netop Hubalds em-
bedsperiode blev opfattet som en egentlig ”ny begyn-
delse” og dermed en anledning til regulært at omskri-
ve stiftets historiske narrativ (Nyberg og Pedersen 
1980: 84) som del af en selvstændig dansk kirke.

I Odense, Danmark og Rom må vi nok forestil-
le os, at biskop Eilbert sandsynligvis er blevet be-
tragtet som et symbol på Hamborg-Bremen og den 
tysk-romerske kejser i en storpolitisk sammenhæng 
uanset Eilberts handlinger og konflikt med netop 

Hamborg-Bremen. På den måde har det formentlig 
været opportunt at forbigå og negligere Eilberts per-
son i forbindelse med etableringen af den nye uaf-
hængige kirke i Odense, bundet til Rom snarere end 
Hamborg-Bremen.

Med denne teori for øje om Eilberts gravsted skal 
vi kort vende blikket tilbage til den frådstensgrav, 
der blev omtalt indledningsvis som 1917-graven. 
De nye undersøgelser fra 2015 sætter således også 
denne grav i et helt nyt perspektiv, idet vi nu anser 
det som overvejende sandsynligt, at også denne grav 
kan udgøre en regulær bispegrav. I det tilfælde er det 
oplagt at have biskop Reginbert i tankerne, da han 
i 1020’erne blev udvalgt fra Canterbury i England 
af Knud den Store og indsat på Fyn. Måske er dette 
baggrunden for den afvigende gravkiste og de mang-
lende biskoppelige symboler, når man sammenligner 
med Eilberts formodede grav. Både 1917-graven og 
det nye fund underbygger på den måde den tidlige-
re fremsatte antagelse om, at Skt. Albani Kirke har 
fungeret som regulær domkirke i 1000-tallet og for-
mentlig helt frem til overflytningen af kong Knuds 
knogler til den nye Skt. Knuds Kirke i 1095, idet det 
må antages, at bispestolen flyttede med ved samme 
lejlighed (Danmarks Kirker IX. Odense Amt, bd. 3: 
1730; Vitae 1908: 552).

Konklusion
I ovenstående er fremlagt en række skriftlige og ar-
kæologiske kilder, der alle tjener det formål at place-
re og forstå frådstensgravene fra Odense Skt. Albani 
Kirke i en lokal såvel som national og international 
historisk kontekst. De meget konkrete tolkninger om 
især personspørgsmålene, der fremlægges i artiklen, 
er i sagens natur fremsat som teorier, men vi opfatter 
på baggrund af det tilgængelige kildemateriale teori-
erne som værende stærke og dette i særdeleshed for 
2015-graven, hvorfra en kombination af grav-arki-
tektoniske, historiske kilder, stilstudier af nadversæt-
tet og naturvidenskabelige analyser alle peger kraf-
tigt mod Eilbert, der var bisp i de for Danmark helt 
afgørende år omkring Svend Estridsens reformering 
af den danske kirke. Dette i en periode, da Europas 
mægtigste fyrster, konger, kejsere og paver kæmpe-
de indædt om styringen af kirken, hvis magt var ha-
stigt stigende.

På den scene kan hypotesen om den hidtil for-
sømte og glemte biskops grav i Skt. Albani Kirke 
tjene som et eksempel på, hvordan håndteringen af et 
kirkeligt narrativ kan have været brugt aktivt i etab-
leringen af   en uafhængig dansk kirke i slutningen af    
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1000-tallet. Eksemplet viser dermed også, hvordan 
international politik på makro-niveau – kendt fra pa-
velige og kongelige korrespondancer – kan have på-
virket på et lokalt mikro-niveau og omvendt.

Summary
The Tomb and the Man in St Alban’s Cathedral, 
Odense - a source to eleventh-century episcopal hi-
story of Denmark

In 2015, archaeologists from Odense City Museums 
unveiled a remarkable tomb of calcareous tufa at the 
site of St Alban’s Church, Odense (figs. 4 and 6). The 
tomb is interpreted as the oldest extant bishop’s gra-
ve in Denmark and the aim of this paper is to suggest 
ways in which it may inform our knowledge of Da-
nish ecclesiastical history of a period that saw the 
emergence of an independent Danish Church. The 
find consisted of a stone coffin of trapezoidal shape 
with added space for the head (fig. 7). Inside, the 
body of a male aged about 50 and measuring 1.75 m 
in height was discovered together with a silver chali-
ce and paten (figs. 8 and 9), which identified him as 
a bishop. The find confirmed earlier suggestions that 

St Alban’s Church was actually the cathedral of the 
diocese of Odense during the eleventh century until 
c.1095 when the Bishops See moved to the new Ca-
thedral of St Canute the Holy, some 75 m away (fig. 
3). The person in the grave is most likely bishop Eil-
bert, one of the German Archbishop Adalbert’s men, 
who held the office of bishop from the 1050s to 1072 
(fig. 10). Knowledge of the grave had clearly vanis-
hed already in the Middle Ages (fig. 5). This lack 
of commemoration is explained as part of a dispute 
between the Archbishop of Hamburg-Bremen (the 
head of the Danish Church) and the Danish kings 
about the formation of an independent archdiocese 
of Scandinavia, which was successfully achieved 
in 1103. The second part of this paper discusses the 
ways in which the episcopal history of Odense had 
been manipulated to the extent that earlier German 
bishops, known and unknown, were ‘forgotten’, and 
a fresh start to diocesan history was made with the 
elevation of the Shrine of Canute the Holy in the new 
cathedral in 1100 along with the instalment of a new 
cathedral chapter adhering to the rule of St Benedict, 
as described in a medieval list of bishops (figs. 1, 2 
and 11).
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Bilag 1: 
AMS-måling samt en analyse af hhv. alder og fødegrundlag på baggrund af en knogle fra bispegraven i Skt. 
Albani Kirke. OBM3183x85 

 
 

Mundtlig besked 8.6.2016 fra ph.d. Marie Kanstrup, Aarhus AMS Centre,  
der har forestået de konkrete AMS-analyser.
”Ud fra denne isotopanalyse synes der at være tale om en marin fødeandel på ca. 15 %. Ovenstående er et 
plot med den kalibrerede alder. Der er lidt usikkerhed behæftet med beregningen, og derfor er usikkerheden 
øget en lille smule for at tage højde for dette. 15N-værdien er ret høj, så vi kan ikke udelukke, at der kan være 
mulighed for en form for ferskvandsreservoir-effekt. Det er umiddelbart ikke muligt at kvantificere dette, 
hvorfor dateringen bør opfattes som en terminus post quem alder. Vi ser nogle lidt anderledes værdier for C% 
og N% end det, der generelt er gældende for god kvalitet. Dette er med til at understrege, at der ikke er tale om 
velbevaret knoglemateriale. Alternativt er det et udtryk for, at der er tale om nogle andre nedbrydningsforhold 
i kisten, end hvad vi ellers ser i begravede knogler. Ved at anvende ultrafiltrering sikrer vi, at vi anvender det 
kollagen, der minder mest om in vivo kollagen til datering og isotopanalyse. I selve forbehandlingen afsyrer vi 
prøven som det første, hvilket fjerner al kalken (apatit) i knoglen – og dermed højst sandsynligt også evt. opløst 
kalk fra frådsten. Sammenligning af isotopværdierne med værdier fra vikingetiden (Galgedil) på Fyn og mid-
delalderbefolkning i Holbæk kan foretages med udgangspunkt i et studie af samme forfatter (Kanstrup 2008: 
120). Her fremgår det, at gæs og høns kan have forhøjede 15N-værdier, hvilket yderligere gør det vanskeligt 
at bestemme bispens kost i detaljer.”

SampleID AAR Name Material
(species)

Collag
en 
Yield

C14 
age

StDev pMC StDev d13C
(CF-
CN)

StDev d15N
(CF-
CN)

StDev C:N 
ratio
(TCD)

StDev Carbon 
fraction
(TCD)

StDev Nitroge
n 
fractio
n

StDev Reservoir correction 
and calibration

Calibrated age

28020 23976 OBM3183x8
5

Bone
(human)

0,006 1062 22 87,52 0,33 -19,4 0,25 13,65 0,4 3,259 0,01 27,117 0,01 9,708 0,01 Local Danish Marine 
Reservoir corrected 
age: 1003 BP ± 30 
Reservoir age 59 c14y 
(400 * 0,15)

 68.2% probability
    991AD (65.2%) 1040AD
    1110AD ( 3.0%) 1115AD
  95.4% probability
    980AD (74.7%) 1050AD
    1083AD (16.3%) 1127AD
    1136AD ( 4.4%) 1152AD
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Noter
1  Ægtheden af flere af de nævnte dokumenter opfattes som tvivl-

som, og nogle opfattes ligefrem som regulære falsummer, etab-
leret med konkrete politiske hensigter for øje (jf. Diplomatari-
um Danicum-noter om de enkelte dokumenter).

2  Denne skrivelse, dateret april 846, opfattes som en forfalskning. 
Konteksten for forfalskningen er omdiskuteret, men Bernhard 
Schmeidler opfatter den udført som del af en omfattende for-
falskningskultur i ærkebisp Adalbert af Hamborg-Bremens em-
bedsperiode som del af Investiturstriden mellem romerkirken 
og de tysk-romerske kejsere (Schmeidler 1927: 225, 238ff).

3  Odensekirken og biskop Eilbert (†1072) i særdeleshed.
4  Som det var almindeligt for tidlige domkirker, havde kirken 

flere værnehelgener. Ud over Skt. Alban, som formodentlig til-
kom med Knud den Helliges relikviegave, havde kirken også 
en ældre værnehelgen i Vor Frue, som peger bagud mod missi-
onstiden (Danmarks Kirker IX. Odense Amt hft.18-19: 1729).

5  For den tidlige bisperække i Odense se Gelting 2004: 194. 
Det er uklart, hvornår Eilbert indsættes i embedet som biskop 
i Odense, og hvor han dør. J.J.A. Worsaae har tidligere anført 
1048 som året for Eilberts indsættelse (Worsaae 1863: 415). 
Samme årstal er for nylig gentaget af Bjerregaard, Christensen 
& Hansen (2016b: 8), men finder ikke støtte i litteraturen i øv-
rigt. Mest sandsynligt er det, at Eilbert indsættes som biskop i 
Odense på et tidspunkt i perioden 1053-1059, dvs. efter pave 
Leo IX’s privilegiebrev til ærkebiskop Adalbert i 1053 og se-
nest tre år før pave Alexander II’s brev til de danske bisper, 
der formentlig skal dateres til 1062 (Janson 2016: 94f; Gelting 

2010: 24; Ewald 1880: 328). Eilbert dør 1072 og er ved fle-
re lejligheder omtalt som omkommet på en rejse til Rom (eks. 
Olrik 1905: 185; Jørgensen 1935: 267). Ud fra oversættelsen 
af Adam af Bremen (IV Bog, schol. 114, s. 254), der danner 
grundlag for denne opfattelse, synes denne tolkning imidler-
tid langtfra entydig og lægges ikke til grund for herværende 
artikel.

6  Odense Bys Museer j.nr. OBM8541.
7  Odense Bys Museer j.nr. OBM8541.
8  Fjernvarmeforsyning i Odense er oprettet i 1929, men dette ar-

bejde er antagelig sket i 1950’erne eller 1960’erne.
9  Karin Margarita Frei, forskningsprofessor ved Nationalmuseet, 

har foretaget Sr-analyser af tandmateriale, uden at der på den 
baggrund har kunnet konkluderes entydigt om bispens ophav. 
Der er ligeledes forsøgt udført aDNA-analyser ved Center for 
Geogenetik, Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet. 
Bevaringsgraden af DNA var imidlertid så dårlig, at materialet 
ikke kunne analyseres i dybden, evt. som resultat af den op-
varmning, som udslippet af fjernvarmevand fra bruddet i 1993 
må have forårsaget.

10  Dette måske som en udløber af den strid mellem pavesædet i 
Rom og de verdslige magthavere i bl.a. det tysk-romerske rige, 
der fra 1059 blev stadig mere konkret, da kirken i Rom beslut-
tede, at paver udelukkende kunne indsættes af kardinalbiskop-
per, hvorved de verdslige magthaveres direkte indflydelse på 
kirken blev stækket.

11  Et andet eksempel er biskop Vilhelm af Roskilde, der ligeledes 
udebliver fra en af Adalberts synoder i Slesvig, og dette – til 
ærkebiskop Adalberts ærgrelse – uden at sende et sendebud i 
sit sted (Diplomatarium Danicum 1. rk. bd. 2: 8). 

12  Endnu et eksempel fra Tyskland, der tjener som parallel til 
Odensesituationen, er biskop Thietmar (Tymme) af Hildeshe-
im. Tymme var af dansk oprindelse, men indtog bispestolen i 
Hildesheim fra 1038 til 1044 efter at være fulgt med Knud den 
Stores datter, Gunhild, til Tyskland, da hun i 1036 blev viet til 
den tyske tronarving Henrik 3. (Olrik 1892: 692ff, Den Store 
Danske Encyklopædi bd. 8 1997: 383, Henrik 3.).

13  Henrik 4. var tysk barnekonge fra 1056. Fra 1062 til 1066 
fungerede ærkebiskop Adalbert af Bremen som Henriks for-
mynder. Henrik blev kronet som tysk-romersk kejser i 1084 og 
fungerede som sådan indtil 1105, året før sin død (Den Store 
Danske Encyklopædi bd. 8 1997: 383, Henrik 4.).

14  Ærkebiskop Liemar (1072-1101) efterfulgte Adalbert og op-
fattes almindeligvis som den tysk-romerske kejser Henrik 4´s 
håndlanger og pave Gregor 7´s erklærede modstander (Diplo-
matarium Danicum 1. rk. bd. 2: 13 note 7).


