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NADVERSÆTTET FRA BISPEGRAVEN I ODENSE SKT. ALBANI KIRKE

Denne artikel omhandler et middelalderligt nadver-
sæt, som er fundet ved en arkæologisk udgravning i 
Odense midtby. Efter en gennemgang af sættets ma-
teriale, fremstilling og udtryk præsenteres en række 
parallelle fund fra Danmark og Nordeuropa med 
henblik på at sandsynliggøre, om nadversættet har 
været udstyr i en bispegrav, samt at få en nærmere 
datering og proveniens.  

Den arkæologiske kontekst
I forbindelse med omlægning af fjernvarmerør på 
Albani Torv i Odense midtby blev der i 2015 påtruf-
fet en næsten uforstyrret frådstensbygget grav. Gra-
ven lå i tomten af den middelalderlige Skt. Albani 

Kirke, der blev endeligt nedrevet i 1540’erne. Flere 
kirker har i løbet af middelalderen afløst hinanden på 
stedet, men frådstensgraven skal formentlig knyttes 
til den trækirke, hvor kong Knud blev dræbt og be-
gravet foran alteret i 1086. Udstrækningen af denne 
kirke kendes kun omtrentligt fra tidligere arkæologi-
ske udgravninger, og udgravningerne i 2015 gav ikke 
nye oplysninger om trækirken. Frådstensgraven kan 
dog konstateres at have været placeret inde i kirken – 
omtrent midt i kirkens skib (Christensen & Hansen, 
denne publikation).

I graven lå skelettet af en omtrent 1,75 m høj 
mand, der var død i en alder af 45-55 år. Den grav-
lagte lå med armene langs siden af kroppen. Ved 
skelettets højre hånd blev fundet et lille nadversæt 

Nadversættet fra bispegraven i Odense 
Skt. Albani Kirke

Af Mikael Manøe Bjerregaard

Fig. 1: Nadversættet som det blev fundet i forbindelse 
med oprensning af graven.  
Foto: Odense Bys Museer. Chalice and paten inside the 
grave.
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bestående af en kalk og en disk (patene). Graven, der 
havde ligget uberørt og jordtom i henved 900 år, var 
blevet lettere forstyrret ved forskelligt kabelarbejde 
i 1900-tallet. Herved var der flydt jord og vand ind 
i gravens vestende, hvor knoglerne i lettere omfang 
var blevet relokeret. Dette gælder formentlig også 
nadversættet, idet kalken blev fundet stående halvt 
skjult af den udfaldende højre bækkenknogle, mens 
disken lå med bunden i vejret op ad kistens sydlige 
langside (fig. 1). Nadversættet var så velbevaret, at 
det umiddelbart kunne håndteres og bringes til kon-
servering på museet. 

Materiale
Det var ikke muligt med det blotte øje at konstatere, 
præcis hvilken metallegering nadversættet var udfor-
met i. Genstandene havde en let voksagtig korrode-
ret overflade og en farvepalet, der changerede i grå, 
sorte samt brunlige og violette nuancer. Efterfølgen-
de metallurgiske analyser har påvist, at begge gen-
stande er udført i meget rent sølv, hvor indholdet af 
kobber er forholdsvist lavt sammenlignet med andre 
genstande fra vikingetid og tidlig middelalder. Dis-
ken indeholder således 0,7-1,7% kobber og kalken 
2-4,5% kobber mod normalt 3-6% (Ebsen og Joutti-
järvi 2017: 3-7). Det lave indslag af kobber i sølvet 
gør, at materialet fremstår usædvanlig blødt. Gen-
standenes korrosionslag bestod næsten udelukken-
de af sølvklorid (AgCl), som også kaldes hornsølv, 
hvilket forklarer genstandenes voksagtige overflade 
og farvenuancer. Der er ikke konstateret spor af guld 
på indersiden af kalkens bæger.1  

Sølv blev på denne tid hovedsageligt udvundet af 
sølvholdige blymalme. For at give et muligt bud på 
malmens geografiske udvinding er der blevet foreta-
get blyisotopanalyser af én prøve fra disken samt tre 
prøver fra forskellige dele af kalken (fra bægeret, fra 
foden og fra øverste perlekrans). Analysen fra kal-
kens bæger skiller sig ud og kan ikke proveniensbe-
stemmes ud fra det europæiske referencemateriale. 
De øvrige tre prøver er imidlertid mere identiske. 
Sølvet er således med størst sandsynlighed udvun-
det i Storbritannien, Tyskland (Harzen, Rammels-
berg) eller Bulgarien. Sammenfaldet med referencer 
fra det vestlige England (Derbyshire, Cumberland, 
Somerset) eller det nordlige Wales er størst, og man 
ved, at sølv blev udvundet i Britannien allerede un-
der Romerriget. Der skal dog tages højde for mulige 
fejlkilder i forbindelse med blyisotopanalysen. Søl-
vet kan eksempelvis være blandet af materiale med 
forskellig proveniens, hvilket vil forstyrre resultatet. 

Sølvet kan også have været udsat for såkaldt kuppe-
lation – en rensningsproces, hvor der tilsættes bly, 
som kan have en anden proveniens end den oprinde-
lige malm (Ebsen & Jouttijärvi 2017: 29-36; Brepohl 
1999: 63f). 

Kalken 
Kalken er et lille sirligt stykke metalhåndværk, der 
måler 7,2 cm i højden (fig. 2). 

En kalk er opbygget af en række delelementer, 
som tilsammen kan give en idé om fremstillings-
tidspunktet. Disse elementer, som er generelle for de 
middelalderlige kalke, er: fod, skaft, knop (også kal-
det nodus) og bæger. Foden på kalken fra Odense ud-
gøres af en cirkulær standflade med en lille fortykket 
rand; herfra rejser skaftet sig i et relativt stejlt og let 
konkavt forløb op til knoppen, der udgøres af en lidt 
fladtrykt kugle, der foroven og forneden er afgrænset 
af en perlekrans (fig. 3). Direkte fra den øverste per-
lekrans udspringer bægeret, der starter bredt ud i en 
omløbende ornamental plastisk frise af bukler (go- 
dronnering) omkring bægerets underdel. Over denne 
frise bliver bægeret igen smallere, inden det på ny 
breder sig ud i et tragtformet forløb med lige, ud-
adskrånende sider. Langs mundingen er der ligesom 
på standfladen en fortykket rand. Fod og skaft måler 
tilsammen ca. 4 cm i højden, mens bægerets højde er 
ca. 3,2 cm. Mundingen er ca. 4 cm i diameter. 

Fig. 2: Røntgenbillede af kalk og disk. Inskription og 
Guds hånd-motiv på disken ses tydeligt. Foto: Jannie 
Amsgaard Ebsen, Odense Bys Museer.  
X-ray photo of chalice and paten. Inscription and Dexte-
ra Domini motif is clearly visible.
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Ud over de ornamentale elementer – buklerne på 
bægeret og perlekransene omkring nodus – har kal-
ken ingen udsmykninger i form af billeder, inskripti-
oner eller lignende.

Disken
Disken er udformet som en lille cirkulær tallerken 
med en diameter på 6,3 cm. Den har en ret bred fane 
på 1,4 cm, der omslutter et ca. 2 mm dybt forsænket 
spejl med en diameter på ca. 3,5 cm. På fanen ses 
en indridset ornamentik bestående af to koncentriske 
cirkler og langs randen en inskription med tydeli-
ge latinske versaler (fig. 3). På spejlet ses indeslut-
tet i en cirkel en indridset hånd på baggrund af et 
ligearmet kors. Korsets ene arm er dog helt dækket 
af håndfladen og det tilhørende ærme. Hånden har 
strakt lange- og pegefinger, mens de øvrige fingre er 
bøjede ind mod håndfladen. Motivet er et velkendt 
kristent motiv, kaldet Dextera Domini – eller Guds 
hånd.2 Den omløbende inskription langs diskens 
rand nævner netop dette motiv og dets betydning. De 
latinske versaler er umiddelbart aflæselige (fig. 2). 
Eneste mærkværdighed i bogstavtypen set med nuti-
dige øjne er, at skråstregen i N’erne løber nedefra og 
op mod højre (и). Et lille kors markerer begyndelsen 
på teksten, som læses i urets retning: + DEXTERA 
DOMINI FECIT VIRTUTEM * AMN. Teksten kan 
oversættes til: ”Guds højre (hånd) har bragt sejr. 
Am(e)n”. Der er tale om et bibelcitat (se nærmere 
nedenfor).  

Fremgangsmåde i fremstilling af 
kalk og disk
I det latinsprogede middelalderlige værk ”De diver-
sis artibus”, som indeholder en grundig redegørelse 
for arbejdsprocesser i forskellige håndværk – bl.a. 
sølvsmedekunst – findes en detaljeret manual for, 
hvordan man fremstiller en kalk og patene i sølv. 
Værket er blevet til under pseudonymet Theophilus 
Presbyter, og forfatteren omtaler sig selv som munk 
og præst. Teksten afslører, at forfatteren også har 
solid håndværksmæssig erfaring, ikke mindst med 
sølv- og guldsmedekunst. Forfatterens identitet skal 
ikke diskuteres nærmere her, men værket menes at 
kunne tilskrives et benediktinerkloster i enten Hilde-
sheim eller Paderborn Stift og at være forfattet eller 
kompileret i første fjerdedel af 1100-tallet (Dodwell 
1961: xxxiii, xliv; Brepohl 1999). Theophilus de-
dikerer et kapitel med overskriften ”De fabricando 
minore calice” (Fremstillingen af den lille kalk) til 
at beskrive fremgangsmåden i produktionen af både 
små kalke og patener i sølv. Andre kapitler omhand-
ler fremstillingen af store kalke – egentlige alterkal-
ke – med forgyldning og indlagte (halv)ædelsten. 
(Brepohl 1999: 67-73). Det lille nadversæt, som be-
skrives, har slående ligheder med sættet fra Odense 
i udformning og i store træk også i fremstillingen.

Theophilus tager som udgangspunkt, at kalk og 
disk fremstilles som et sæt. Af sølvmængden anvendes 
halvdelen til kalkens bæger, en fjerdedel til kalkens 
fod (inkl. nodus) og en fjerdedel til patenen (Brepohl 

Fig. 3: Nadversættet fra Oden-
segraven efter afrensning. 
Foto: Jens Gregers Aagaard, 
Odense Bys Museer.  
Chalice and paten after clea-
ning.
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1999: 65-66). Røntgenfotos af Odensekalken viser, at 
denne på tilsvarende vis består af to hoveddele (bæger 
og fod), som er samlet ved overgangen fra bæger til 
nodus (Ebsen & Jouttijärvi 2017: 21f) (fig. 2). 

Udgangspunktet for både bæger og fod er en 
støbt cirkulær metalskive, som ved smedning eller 
drivning med henholdsvis kuglehammer og planér-
hammer slås i den ønskede form. Til underlag for ud-
formningen af bægerets underdel nævner Theophilus 
et træstykke med en passende udhuling, mens den 
øvrige formning af metallet foregår på specifikke 
ambolte af forskellig form. F.eks. formes nodus som 
den første del af foden omkring en lille ambolt med 
kugleformet top, som slet og ret omtales som en 
”nodusambolt” (Brepohl 1999: 40, 67-69). Bukler-
ne, som ses på kalken fra Odense, omtales ikke hos 
Theophilus i forbindelse med små kalke, men der-
imod i kapitlet om store kalke, hvor denne dekora-
tion (costas rotundas) udføres med en punsel, mens 
bægeret midlertidigt er fyldt med størknet voks, som 
har den rette eftergivenhed (Brepohl 1999: 75).3 Per-
lekransen under nodus udformes ifølge Theophilus 
som en integreret del af kalkens fod, idet der – vek-
selvis med glødning af metallet – med en punsel 
hamres to cirkler, som løber omkring foden lige un-
der nodus. Når disse cirkler er hamret dybt nok, står 
en vulst frem, hvori perlerne markeres. Den øverste 
perlekrans fremstilles derimod som et løst element, 
der skal dække samlingen mellem fod og bæger 
(Brepohl 1999: 69f, 73). Det fremgår ikke præcist, 
hvordan denne perlekrans udfærdiges, muligvis med 
det prægningsaggregat, som Theophilus omtaler 
andetsteds, og hvori sølvtråd klemmes i perleform 
mellem to jernblokke (Brepohl 1999: 47). Udform-
ning kan også ske ved såkaldt rulning, hvor tråden 
trækkes hen over et hårdt underlag, mens perlerne 
udformes én for én med en såkaldt perlefil (Ebsen & 
Jouttijärvi 2017: 23-25). 

Kalken samles ved, at der udskæres en firkant i 
toppen af nodus, mens der på undersiden af bægeret 
påloddes en firesidet tap, som er slidset op i hjørner-
ne. Når tappen er stukket ned i hullet i nodus, sættes 
nedefra en lille ring omkring tappen. Til slut bøjes 
tappens fire sider ud, og derved låses samlingen. 

Kalken fra Odense er helt overordnet fremstil-
let efter Theophilus’ forskrifter. På både bæger og 
fod ses tydelige hammerspor, som viser, at metallet 
er smedet og drevet i form. På Odensekalken er ef-
terladt en fortykket rand langs rand og fod, som har 
styrket metallet, der i bægeret har en gennemsnitlig 
tykkelse på kun 0,3 mm. Tappen i bunden af bægeret 
er muligvis udformet lidt anderledes, end Theophilus 

foreskriver, men princippet med udbøjede flige, som 
holder samlingen på plads, og perlekransen, som 
dækker samlingen, er det samme (Ebsen & Jouttijär-
vi 2017: 17-25). 

Fremstillingen af disken er hos Theophilus noget 
mere kortfattet, formentlig fordi dette sølvsmedear-
bejde er langt mindre kompliceret. Udgangspunktet 
er en støbt cirkulær skive, og Theophilus lægger 
mest vægt på, at det forsænkede spejl i disken ud-
formes med en diameter, så den kan hvile i kalkens 
munding. At udsmykke disken med en indridset de-
koration er valgfrit (si volueris); men de elementer, 
som kan komme på tale, bliver nævnt: Dels koncen-
triske cirkelslag indridses med en passer og en omlø-
bende inskription. Dels kan på spejlet indridses bil-
ledet af enten lammet eller Guds hånd, ”som rækker 
ned fra himmelen og velsigner” (Brepohl 1999: 72). 
Disken fra Odense følger i størrelse, udformning og 
udsmykning forskrifterne hos Theophilus. Kalk og 
disk poleres til slut med en stump jerngenstand, med 
en klud og med fintmalet kridt, til de stråler (Brepohl 
1999: 71). Det fremhæves nogle gange, at middelal-
derlige kalke skulle udfærdiges i ædelmetal (guld), 
fordi den indvendige side af bægeret kom i berøring 
med Kristi blod – og at kalke i andre metaller der-
for som minimum skulle forgyldes indvendigt (An-
dersson 1963: 168-169). På hovedparten af de små 
sølvkalke fra Europa, som ligner Odensekalken, ser 
man dog ingen forgyldning, ligesom fænomenet hel-
ler ikke nævnes på sølvkalke hos Theophilus.4 Man 
må derfor formode, at det ikke har været fast praksis 
at forgylde små sølvkalke i den tidlige middelalder. 

Nadversættets funktion
Kalken og disken fra Odense synes at have udgjort et 
sæt fra starten. I hvert fald passer de sammen, såle-
des at diskens forsænkede spejl passer ned i kalkens 
munding som et låg (fig. 4). Dette er et karakteristi-
kum, som ses ved nadversæt, og som gør, at præsten 
har kunnet bære vin og brød frem samtidigt (Lindahl 
1979: 216f). Fra begravelser på engelske klosterkirke-
gårde kendes adskillige eksempler på nadversæt, hvor 
patenen i graven er placeret som låg oven på kalken 
(Gilchrist & Sloane 2005: 164), og formentlig har det 
samme været tilfældet i graven fra Odense. Som det 
fremgår af ovenstående, tages det også for givet i den 
omtrent samtidige middelalderlige håndbog ”De di-
versis artibus”, at kalk og disk fremstilles som et sæt 
(Brepohl 1999: 72). Når de eukaristiske genstande 
skal anvendes til nadverens vin og brød, giver den ene 
heller ikke mening uden den anden. 
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Det er blevet foreslået, at disken fra Odense 
kan være udformet på et senere tidspunkt end kal-
ken, måske for at gøre et halvt nadversæt komplet 
til gravlæggelsen (Ebsen & Jouttijärvi 2017: 28). 
Dette begrundes med, at disken synes at være et lidt 
mere usikkert udformet stykke håndværksarbejde. 
Eksempelvis er de omløbende cirkler omkring spej-
let ikke helt koncentriske, idet de formentlig ikke er 
afsat med en passer, men i frihånd. Ligeledes synes 
den omløbende inskription af være usikkert fordelt 
langs randen, idet både selve bogstaverne og afstan-
den imellem dem bliver større og større (Christen-
sen 2017). Desuden er tilføjet ordet ”amen” (AMN) 
sidst i inskriptionen. Dette ord er ikke en del af det 
oprindelige bibelcitat og skal muligvis udfylde til-
oversbleven plads i diskens omkreds. Alligevel må 
det dog betragtes som en ren hypotese, at kalk og 
disk er fremstillet hver for sig, og disken er under 
alle omstændigheder fremstillet til at matche kalkens 
størrelse. 

Inskriptionen på disken er et citat fra den mid-
delalderlige Biblia Vulgata, Salmernes Bog 117:16. 
I den moderne danske bibel findes dette bibelvers i 
Salmernes Bog 118:16 oversat som: ”Herrens højre 
hånd bringer sejr”. Denne salme indgik i liturgien på 
påskedag, som samtidig var årets vigtigste nadver. I 
løbet af 1200-tallet blev en årlig altergang i påsken 
påbudt som et minimum for lægfolk. Mens det senere 
i middelalderen blev almindeligt, at præsten indtog 
nadveren på menighedens vegne, deltog menigheden 
i højere grad i kommunionen indtil 1200-tallet, hvil-

ket krævede alterkalke og diske af en vis størrelse. 
(Andrén 1963: 671-72; Otto 1963: 675). Odensesæt-
tets beskedne størrelse gør det usandsynligt, at der 
er tale om et decideret altersæt, som har fungeret i 
forbindelse med messe i en kirke. 

I middelalderen fandtes et varieret udvalg af nad-
versæt, som havde forskellige funktioner både i og 
uden for kirken. Nadversættenes forskellige formål 
afspejles til dels i genstandenes udformning og stør-
relse. Man kunne således skelne mellem nedenståen-
de typer af kalke: Calix ministerialis eller calix maior 
var den almene og store alterkalk, som blev anvendt 
ved messen i kirken. I den tidlige del af middelal-
deren fik menigheden som nævnt også del i vinen, 
hvilket krævede en kalk af en vis størrelse. Bevarede 
tyske kalke, som med sikkerhed kan siges at have 
fungeret som alterkalke, kan dog måle helt ned til 12-
13 cm i højden. Væsentlig mindre er de kalke, som er 
fundet i gejstlige grave og tolket som regulære grav-
kalke, fremstillet til brug ved gravlæggelsen. Disse 
gravkalke kan dog sagtens have haft en funktion i 
den gravlagte persons levetid, inden de fulgte med i 
graven. Det er oplagt at tolke de små kalke som per-
sonlige rejsekalke, kaldet calix viaticus. Betegnelsen 
calix minor forekommer også, men referer ofte blot 
til størrelsen eller til en kalk af underordnet vigtighed 
f.eks. i en kirke, som havde flere nadversæt. Af mid-
delalderlige kalke med en meget konkret anvendelse 
kan nævnes calix baptimalis, hvoraf barnet i dåbsri-
tualet fik mælk med honning (Elbern 1963: 27). 

Det er selvsagt vanskeligt at vurdere et nadversæts 

Fig. 4: Disken passer som et 
låg i kalkens munding.  
Foto: Jens Gregers Aagaard. 
Odense Bys Museer.  
The paten fits as a lid on top 
of the chalice.
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præcise funktion alene ud fra dets fysiske udform-
ning. Fundkonteksten og størrelsen fra nadversættet 
fra Skt. Albani Kirke i Odense gør det dog sandsyn-
ligt at tolke sættet som et personligt rejsesæt, der har 
fulgt sin gejstlige ejer i graven. Gravkalke kendes i 
europæisk sammenhæng i ganske ydmyge materialer 
som bly, træ, læder og endda voks.5 Nadversættet fra 
Odense er som nævnt fremstillet i sølv og overholder 
dermed den katolske kirkes påbud om, at de eukari-
stiske kar, som kom i berøring med Jesu legeme og 
blod, skulle være fremstillet af ædle metaller – sølv 
eller guld (Andersson 1963: 168 f).

Udstyr i bispegrave
Tilstedeværelsen af nadversættet i graven efterlader 
ingen tvivl om, at der er tale om en gejstlig begravel-
se. At der formentlig er tale om en højtstående gejst-
lig, understreges af gravens påfaldende og bekoste-
lige udformning i frådstensblokke og det faktum, at 
kalk og disk er udført i næsten rent sølv. Fra England 
kendes senere i middelalderen gravkalke fra såvel 
bispegrave som præstegrave. Her synes det dog at 
være en regel, at præster begraves med kalke af tin, 
mens bisper og ærkebisper gravlægges med kalk og 
disk af ædelt metal. Således kendes fra England over 
30 grave med tinkalke, mens der kendes syv sølv- 
eller forsølvede kalke fra bispegrave og tre fra ær-
kebispegrave. I 1229 fastslår biskoppen i Worcester, 
at hver kirke skal have to kalke; en af sølv til mes-
sebrug og en af tin, som skal begraves sammen med 
præsten (Daniell 1998: 168). Det kunne antyde, at 
kalke af sølv var forbeholdt højtstående gejstlige, og 
lignende tanker har måske gjort sig gældende andre 
steder i den vesteuroppæiske kirke. Skt. Albani Kir-
ke regnes for Odenses ældste domkirke på baggrund 
af en oplysning i den såkaldte yngre passio – en lev-
nedsbeskrivelse over Knud den Hellige fra 1200-tal-
let (Christensen & Hansen 2017, denne publikation, 
Danmarks Kirker. IX Odense Amt 1990, bd. 3: 1730; 
Vitae 1908: 552). Domkirkeværdigheden overgår 
omkring 1095 til den nyopførte Skt. Knuds Kirke. 
Der må derfor med al sandsynlighed være tale om en 
bispegrav fra 1000-tallet. 

Man kan argumentere for, at de sikre tegn på den 
gravlagtes bispeembede, nemlig bispehue, bispestav 
og bispering er fraværende i graven fra Odense Skt. 
Albani Kirke. Fraværet af bispehuen kan dog for-
klares med den generelle bevaringstilstand i graven, 
hvor ingen spor af de tekstiler, som den gravlagte 
uden tvivl har været iklædt, var bevaret. Faktisk kan 
der ud fra skelettets placering i graven argumenteres 

Fig. 5: Tegning af den udgravede ærkebisp Gerhards 
grav i Bremen St. Petri Kirke. På tegningen ses, hvordan 
mitraen betinger en placering af den gravlagte, som er 
trukket lidt mod øst i graven. Illustration: Brandt 1988, 
www.schweizerbart.de/9783510651214/  
Sketch of the grave of bishop Gerhard in the Bremen 
Cathedral. The mitra causes the head of the deceased to 
be located outside the head niche. 



11

NADVERSÆTTET FRA BISPEGRAVEN I ODENSE SKT. ALBANI KIRKE

Dødsår Bisp/ærkebisp By/kirke Kalk Disk Stav Ring Tavle Kors
936 Unni Bremen
956 Ruotbert Trier
965 Bruno Köln
989 Osdag Hildesheim
994 Wolfgang Regensburg
968-1028 NN Zeitz
1021 Heribert Köln
1023 Arnulf Halberstadt
1029 Unwan Bremen
1031 Aribo Mainz
1036 Pilgrim Köln
1039 Reginbald Speyer
1044 Azecho Worms
1044 Thietmar Hildesheim
1047 Suidger (pave) Bamberg
1047 Poppo v. Babenberg Trier
1047 Rudolf Schlewsig
1060 Konrad Speyer
1075 Anno II Köln
1078 Udo Trier
1079 Hezilo Hildesheim
1084 Friedrich I Münster
1093 Gregorius (Armenien) Passau
1000-tal NN Osnabrück
1101 Liemar Bremen
1101 Egilbert Trier
1114 Udo Hildesheim
1123 Friederich Bremen
1124 Bruno von Bretten Trier
1128 Gottfried Trier
1130 Berthold Hildesheim
1137 Adalbert I Mainz
1149 Rudolf Halberstadt
1152 Albero von Montreuil Trier
1153 Heinrich I Mainz
1153 Bernhard I Hildesheim
1168? Hartwig I (?) Bremen
1169 Hillinus v. Fallemannien Trier
1192 Konrad II Worms
1100-tal NN Hildesheim
1100-tal NN Osnabrück
1100-tal NN Bremen

Fig. 6: Oversigt over gravudstyr i tyske bispe- og ærkebispegrave. Sammenstillingen er udarbejdet af forfatteren på baggrund 
af oplysninger fra Goetting 1984, Brandt 1988, Päffgen 2011 og Weibezahn 2006. Grave goods in German bishops’ graves.
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for, at personen har båret en bispehue. På trods af 
at dele af skelettet var relokeret pga. moderne for-
styrrelser af graven, kunne det konstateres, at kraniet 
har ligget lige uden for den niche til hovedet, som er 
i gravens vestende. Selv om den gravlagte med sin 
højde på ca. 1,75 m sagtens kunne være i graven, er 
skelettet altså rykket lidt mod øst, hvilket også for-
årsagede, at fødderne var stemt helt op mod kistens 
østende. Denne påfaldende placering har muligvis 
givet plads til en bispehue i hovednichen. Sådan en 
placering kendes fra ærkebiskop Gerhards grav fra 
Bremen (†1258) (fig. 5). 

Hvad angår fraværet af bispestav og bispering, 
som formentlig begge ville være helt eller delvist af 
metal og dermed bevaret, er det relevant at se mod 
det tyske område og domkirkerne i Bremen og Hil-
desheim. Fra disse domkirker kendes flere under-
søgte bispebegravelser, hvortil der kan knyttes både 
navn og dødsår. Her er det langtfra ualmindeligt, at 
selv ærkebisper før år 1200 blev begravet uden dis-
se værdighedstegn. I Hildesheim kendes to tidlige 
bispebegravelser (1044 og 1079), der blot rumme-
de et nadversæt, mens en begravelse fra 989 og to 
begravelser fra 1100-tallet (1114 og 1153) var ud-
styret med bispestav (Goetting 1988: 263, 294, 312, 
380). I Bremen indeholdt to grave fra 1101 og 1123 

udelukkende kalk og disk, mens en ikke nærmere 
dateret grav fra 1100-tallet (som tidligere blev til-
skrevet ærkebiskop Bezelin †1043) var udstyret med 
bispestav og ring. Endelig var samtlige seks udgra-
vede bremerske ærkebispegrave fra anden halvdel af 
1100-tallet og frem til første halvdel af 1400-tallet 
udstyret med bispestav – og i mange tilfælde også 
med nadversæt og en bispering (Brandt 1988: 50ff; 
Weibezahn 2006: 106). Tendensen ser altså ud til at 
gå mod et stadig større antal genstande i bispernes 
grave i løbet af middelalderen. Et hjemligt eksem-
pel er Absalons grav i Sorø fra 1201, der indeholdt 
bispehue, bispestav, ring, sølvkalk – og vistnok en 
disk, som siden er forsvundet (Danmarks Kirker. V 
Sorø Amt 1936-38, bd. 1: 79ff). 

Hosstående skema viser gravudstyr i undersøgte 
tyske bispegrave før år 1200 (fig. 6). Kun genstande, 
som har betydning for bispeembedet, er taget med, 
mens personlige genstande som kamme og knive er 
udeladt. Ligeledes er tilstedeværelsen af biskoppeli-
ge klæder udeladt, selv om de findes i mange tilfæl-
de. Man må formode, at biskopperne altid har været 
påklædt i graven som foreskrevet i liturgiske hånd-
bøger (Madsen 1990: 122). Der må tages forbehold 
for lakuner i skemaet, idet nogle af gravene er under-
søgt for flere hundrede år siden og ikke som egent-

Fig. 7:  Rekonstruktion af nadversættet fra Haraldsborg. Tegning: Birgitte Videbæk. Efter Lindahl 1979: 217.  
Reconstruction of chalice and paten from Haraldsborg.
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lige udgravninger, ligesom forskellige bevaringsfor-
hold gør, at genstande af forgængelige materialer kan 
være helt forgået eller overset ved undersøgelserne. 
Der er langtfra i alle tilfælde oplysninger om, hvor i 
graven eventuelle nadversæt er fundet, men ved flere 
af gravene i Bremen ses de at være placeret på den 
gravlagtes bryst.

Stilistiske paralleller 
Det danske parallelmateriale af kalke og diske fra tid-
lig middelalder er begrænset. Det såkaldte Jellingbæ-
ger fra gravkammeret i Nordhøjen i Jelling er tidli-
gere blevet tolket som en alterkalk (Andersson 1963: 
169). Der er dog ingen stilistisk parallel mellem det 
lille sølvbæger og kalken fra Odense. Ved Tømme-
rup Kirke nær Kalundborg er der ved gravearbejde 
fundet et lille sølvbæger, der kan tolkes som en kalk, 
men som Danmarks Kirker vurderer til snarere at 
være et verdsligt drikkebæger (Danmarks Kirker. IV 
Holbæk Amt 1979-1994, bd. 3: 1433 f). Der er ingen 
sikker datering, men bægeret er næppe meget yngre 
end fra år 1200.  Med en skarpkantet knop og et bæ-
ger med rette, skrånede sider er dette bæger heller 
ikke en direkte parallel til kalken fra Odense. 

Det hidtil ældste, kendte danske nadversæt udgø-
res af en disk og en delvist bevaret kalk af en luefor-
gyldt sølvlegering, som er fundet ved pløjning ved 
Haraldsborg voldsted i nærheden af Roskilde. Dette 
sæt dateres til starten af 1100-tallet (fig. 7). Disken fra 
Haraldsborg er ligesom disken fra Odense udsmyk-
ket med Guds hånd og en omløbende skrift – inderst 
omkring motivet står DEXTERA DNI – men i øvrigt 
er sættet fra Haraldsborg meget mere forfinet i sin ud-
smykning. Kalken har således en gennembrudt knop 
med seks korsblomster, og disken har en ellevepas-
formet forsænkning i spejlet. En sådan udformning 
– med ottepasform – omtales hos Theophilus under 
fremstillingen af større, forgyldte diske. Haraldsborg-
sættet er også noget større end Odensesættet, idet kal-
kens højde og diskens diameter begge er omkring 11 
cm (Lindahl 1979: 216 ff; Brepohl 1999: 117). I ær-
kebiskop Absalons grav i Sorø fra 1201 er ligeledes 
fundet en kalk af sølv, mens der i to teglstensbygge-
de grave fra Roskilde Domkirke er fundet nadversæt 
støbt i tin, der dateres til starten af 1200-tallet (fig. 
8). Endelig er der ved den forsvundne Æbelholt Klo-
sterkirke som gravgods fundet et nadversæt af bly, 
der ikke knyttes til en konkret grav (Danmarks Kir-
ker. III København Amts 1944-1951, bd. 4: 1969 f & 
1975; Mackeprang 1906: 80ff; Danmarks Kirker. II 
Københavns Amt 1964-1979, bd. 3: 1431 f). Disse 

kalke har dog alle et temmelig anderledes udtryk end 
kalken fra Odense, idet bægrene er udformet som ret 
lave og brede åbne skåle. Absalonkalkens knop er en 
noget mere sammenpresset kugle, mens den på de tre 
øvrige sjællandske fund blot er en cirkulær skive om-
trent 2/3 oppe på skaftet. Disse fire kalke kan beteg-
nes som yngre romanske og udgør en lidt yngre type 
end kalken fra Odense. Blandt de danske kalke og 
diske fra tidlig middelalder er den nærmeste parallel 
til sættet fra Odense altså kalken og disken fra Ha-
raldsborg, uden at de to sæt kan siges at have et helt 
ens udtryk i detaljerne. 

For at finde nærmere stilistiske paralleller er det nød-
vendigt at se mod det øvrige kontinentale Europa og 
Skandinavien samt til tiden før og lige efter år 1100.6 
Især fra det tyske område kendes adskillige gravkal-
ke fra denne periode, hvoraf mange kan relateres til 
kendte bispers gravlæggelser. Dette giver forholds-
vis sikre terminus ante quem-dateringer. 

Fra Hildesheims domkirke kendes fire små nad-
versæt i sølv fra perioden 989-1114, som er i slægt-
skab med sættet fra Odense, uden at der er tale om 
direkte paralleller – Guds hånd-motivet og -inskripti-
onen ses på flere af diskene, mens kalkene kun har én 

Fig. 8: Senromansk gravkalk fra grav i Roskilde Dom-
kirke. Foto: Nationalmuseet. Efter Danmarks Kirker. III. 
København Amt 1951: bd. 4: 709. 
Early 13th century chalice from grave in Roskilde Cat-
hedral. 
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eller slet ingen perlekranse omkring nodus (Brepohl 
1999: 99; Elbern 1963: 67-68).

Det er oplagt at sammenligne gravudstyret fra 
Odense med bispegravene i Bremens domkirke, idet 
den kirkelige organisation i Danmark i hvert fald i 
dele af 1000-tallet var underlagt ærkebispesædet i 
Hamborg-Bremen. Netop fra Bremens domkirke 
kendes flere nadversæt fra ærkebispegrave. Især to 
diske fra Bremen har store ligheder med den oden-
seanske. Den ene stammer fra ærkebiskop Liemars 
grav (†1101). Disken har en diameter på ca. 7,5 cm 
og er på spejlet udsmykket med en indridset Guds 
hånd på baggrund af et kors og indesluttet i en cir-
kel. På fanen ses en cirkel omkring spejlet, men i 
øvrigt er denne uden udsmykning (fig. 9 nederst). 
Endnu mere lig disken fra Odense er imidlertid en 
disk, der menes at stamme fra ærkebiskop Friede-
richs grav (†1123) (fig. 9 øverst). Disken dateres til 
anden halvdel af 1000-tallet eller starten af 1100-tal-
let. Denne disk er 9 cm i diameter og er på spejlet 
udsmykket med Guds hånd med omtrent samme fin-
gerstilling som på hånden på Odensedisken. På fanen 
ses – indesluttet i koncentriske cirkler – inskriptio-

nen ”DEXTERA DOMINI” (Brandt 1988: 144f & 
278 f). Bogstavtyperne minder meget om dem, der er 
anvendt i inskriptionen fra Odense; dog har den bre-
merske indskrift en uncialform af bogstavet E – samt 
et A med en tværstav, der går ned i en spids. Ingen af 
disse typer ses på indskriften fra Odense. 

Kalkene fra de pågældende bispegrave i Bre-
men er dog heller ikke direkte paralleller til kalken 
fra Odense. Faktisk ser denne ud til at adskille sig 
lidt fra de øvrige kendte kalke fra tidlig romansk tid 
ved bægerets udformning med bukkelfrisen og den 
todelte form med en bredere underdel og en tragt-
formet overdel. Imidlertid kendes denne udformning 
af kummen fra flere afbildninger af alterkalke fra ot-
tonsk og tidlig romansk tid (936-ca. 1100). F.eks. ses 
et bæger med denne udformning på en alterbordsfor-
side fra Aachen fra omkring år 1000 (fig. 10). Bort-
set fra hankene minder denne kalks bæger meget om 
Odensekalkens. Det samme kan siges om en kalk, 
som er afbildet på det såkaldte Erphokrucifiks, der 
dateres til tiden 1085-97. På et relikviegemme, som 
kejser Henrik II skænkede domkirken i Bamberg ca. 
1010, ses en hankeløs kalk, der i sine enkeltheder 

Fig. 9: To nadversæt fra 
gravfund i Bremen Domkir-
ke. © Rita Stumper, Bremen 
(Dom-Museum). 
Chalice and paten from the 
archbishops’ graves in Bremen 
Cathedral.
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udgør en tæt parallel til kalken fra Odense (Elbern 
1963: 34ff, 38 & 44) (fig. 11). Man antager, at disse 
afbildninger af kalke fra ottonsk tid er en billedlig 
videreførelse af kalke, som kendes fra karolingisk 
tid (slutningen af 700-slutningen af 800-tallet) eller 
endog senantikken, og at kalkene i ottonsk tid ikke 
nødvendigvis så sådan ud. Man afbildede i stedet en 
stivnet form – et tegn – der i 1000-tallet signalerede 
”alterkalk” (Ibid.: 38). Især buklerne på underdelen 
af bægeret samt hankene synes at være arkaiske træk 
i 1000-tallet.  

Fra domkirken i Reims i det nordlige Frankrig ken-
des et nadversæt fra biskop Gervasius’ grav (†1067), 
som har mange ligheder med sættet fra Odense (fig. 
12) (Elbern 1963: 35, 38, 72f). Kalkens overordnede 
form med konisk skaft, perlekranse omkring en kug-
leformet knop og bægerets overordnede form er en 
parallel til kalken fra Odense. De S-formede hanke 
kan som nævnt ovenfor være et arkaisk træk. Disken 
har også et indridset Guds hånd-motiv med en om-
løbende inskription, som dog i dette tilfælde omta-
ler den evigt nærende Kristus, altså en henvisning til 
nadverbrødet. Kalken måler 9 cm i højden og disken 
8,5 cm i diameter og tolkes derfor som gravkalk og 
–disk eller bispens personlige rejsesæt. 

Endelig kendes fra Skara Domkirke i Sverige to 
alterkalke, som er fundet i grave. Især den såkaldte 
Sunekalk og tilhørende disk har ligheder med sættet 

Fig. 10: Detalje med alterkalk fra alterbordsforside fra 
gyldent alter i Aachens domkirke. Efter Elbern 1963.
Detail of chalice from the Golden Altar in Aachen Cat-
hedral. 

Fig. 11: Detalje med alterkalk fra bagsiden af et reli-
kviegemme skænket af kejser Henrik II til domkirken i 
Bamberg. Fremstillet ca. år 1010. Tilhører Schatzkammer 
der Residenz, München. © Bayerische Verwaltung der 
staatlichen Sclösser, Gärten und Seen.   
Detail with chalice from the back of a reliquary donated 
by emperor Henry II to the Barmberg Cathedral. 

Fig. 12: Nadversæt fra bisp Gervasius’ grav i Reims’ 
domkirke. © Regards, Banque d’Images des Monuments. 
Chalice and paten from the grave of Gervasius in Reims 
Cathedral.
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fra Odensegraven (fig. 13). Kalken, der er delvist re-
konstrueret, har navn efter en inskription langs ran-
den, hvor ordene ”SVNI ME FECIT” indgår, og da-
teres til det sene 1000-tal eller tidlige 1100-tal. Den 
er af sølv og har en højde på omtrent 9 cm. Ornamen-
tikken på Sunekalken med to omløbende tekstbånd 
og en glat nederste del af bægeret er forskellige fra 
Odensekalken, men i sin form minder Sunekalken så 
meget om Odensekalken, at den må betegnes som 
nærmeste parallel. Kalken har en cirkulær fod, som 
løber op i et konisk skaft. Knoppen udgøres af en 
kugle, som er omgivet af perlekranse. Bægeret ud-
springer direkte over knoppen og har en bred under-
del, hvorover det igen springer tilbage og breder sig 
ud i en tragtformet overdel med lige, udfaldende si-
der. Den tilhørende disk har en diameter på 7,2 cm 
og er i lighed med disken fra Odense udsmykket med 
et indridset Guds hånd-motiv i spejlet og en omlø-
bende tekst på fanen, hvor Guds hånd nævnes: HEC 
EST DEXTERA DI QVE PELLIT NOXIA MUNDI 
(Dette er Guds højre (hånd), som styrer den syndige 
verden) (Andersson 1963: 169; Elbern 1963: 74). 

Nadversættets datering og  
proveniens
Ud fra stilistiske træk og et forholdsvis veldateret 
europæisk parallelmateriale kan nadversættet fra 

Odense omtrentligt dateres. Fremstillingsmåden, der 
er meget tilsvarende Theophilus’ forskrifter fra star-
ten af 1100-tallet giver som udgangspunkt en bred 
datering til den tidlige del af middelalderen, idet 
man må formode, at Theophilus bygger sin tekst på 
en kendt håndværkstradition, hvis udbredelse i hvert 
fald i Nordvesttyskland – og måske i større dele af 
Europa – sikres gennem afskrifter af værket, hvoraf 
flere kendes (Dodwell 1961: lvii-lxx). Gotiske kalke 
blev samlet med gevind, men denne metode var The-
ophilus ikke bekendt med (Brepohl 1999: 73).  

Den tidligste veldaterede parallel til Odensekal-
ken er den ovennævnte gengivelse af en kalk på 
Henrik d. II’s relikviegemme fra omkring 1010. Som 
nævnt kan visse træk på nogle kalke pege endnu læn-
gere tilbage i tiden, men på trods af at der allerede i 
988 nævnes en biskop i Odense, er det næppe rime-
ligt ud fra fundkonteksten at datere Odensekalken til 
900-tallet (Danmarks riges breve, 1. rk. 1. bd., nr. 
343). De nævnte paralleller dateres alle til anden del 
af 1000-tallet eller starten af 1100-tallet, og for grav-
kalkene skal naturligvis tages højde for, at de kan 
have haft en vis egenalder, før de endte i gravene, 
hvis de har udgjort bispens personlige rejsesæt. 

Det indbyrdes størrelsesforhold mellem Odense-
kalkens delelementer synes ved en sammenligning 
med det tyske materiale også at pege mod 1000-tal-
let. Fra denne periode begyndte kalkene at få længere 
skaft og lavere bæger, således at bægerets højde, der 

Fig. 13: Sunekalken og disk fundet i en ukendt bisps grav i Skara Domkirke. © Historiska Museet, Stockholm.  
The so-called Sune Chalice and paten found in the grave of an unknown bishop in Skara Cathedral.
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i tidligere århundreder var dominerende, nu udgjorde 
mindre end halvdelen af den samlede højde (Elbern 
1963: 49). På kalken fra Odense måler kummen ca. 
3,2 cm i højden og underdelen (fod, skaft og knop) 
4 cm. 

Guds hånd-motivet på disken peger også mod den 
tidlige romanske periode. I det tyske materiale ses 
det forholdsvis enkle motiv at være meget anvendt 
på diske, der dateres til århundrederne omkring 
1100. Især på diske, fundet i bispegrave, ses motivet 
at være det dominerende fra Hildesheimbispen Os-
dag (†989) og frem til Udo – ligeledes bisp i Hilde-
sheim (†1114) – samt i den grav, der formentlig skal 
tilskrives Bremerbispen Friederich (†1123) (Elbern 
1963: 179 f).

De bogstavtyper, der er anvendt i inskriptionen 
på disken fra Odense, må identificeres som tidlige 
romanske versaler. Bogstaverne er meget klassiske i 
deres form, men et romansk træk ses bl.a. ved A’erne, 
som har fået en vandret streg over toppen. De nærme-
ste paralleller herhjemme til indskriftens epigrafik er 
det såkaldte Gunhildskors af hvalrostand fra ca. 1150 
samt den førnævnte disk fra Haraldsborg voldsted fra 
starten af 1100-tallet. Begge disse indskrifter gør dog 
delvist brug af uncialformer af visse bogstaver, og 
der ses sammenskrivninger af flere bogstaver (Bæk-
sted 1968: 33 ff.). Sådanne epigrafiske træk ses ikke 
på indskriften fra Odense. Det er således ikke muligt 
at give en snæver datering ud fra de epigrafiske ka-
rakteristika, men der er i hvert fald tale om en tidlig 
romansk inskription. Når der ikke – som fra de andre 
kendte danske inskriptioner – er en sammenblanding 
af versaler og uncialer, kan det antyde, at der ikke er 
tale om et dansk arbejde. Den konsekvente brug af 
versaler må opfattes som pegende bagud i tid, eller 
måske som bevidst antikiserende. 

En tilsvarende bred datering giver gravkistens 
materiale, frådsten, der formentlig er udvundet lokalt 
i et brud i Odense Ådal.7 Materialet knyttes traditio-
nelt til den ældste generation af stenbyggede kirker 
herhjemme i 1000-tallet og det tidlige 1100-tal og 
er anvendt bl.a. i krypten i Skt. Knuds Kirke, der i 
slutningen af 1000-tallet var under opførelse omtrent 
100 m sydvest for gravens fundsted (Liebgott 1989: 
123).              

En AMS-datering på skelettet fra graven har 
ikke kunnet indsnævre tidspunktet for gravlæggel-
sen yderligere, men synes i hvert fald at bekræfte 
den stilistiske datering af gravudstyret til 1000-tal-
let. Netop i 1000-tallet er der markante plateauer på 
kalibreringskurven, og det betyder, at skelettet kun 
kan dateres inden for forholdsvis vide rammer (2σ, 

74,7% 980-1050, 16,3% 1083-1127, 4,4% 1136-
1152).8 

De historiske kilders udsagn om Odense-bispe-
sædets tidligste historie gør det rimeligt at antage, 
at nadversættet skal dateres til perioden ca. 1020-
1095. Omkring 1020 kendes det første navn på en 
Odensebiskop, nemlig Reginbert (Adam af Bremen: 
118). I 1095 er byggeriet af den nye domkirke, Skt. 
Knuds Kirke så fremskredet, at kong Knuds jordiske 
rester flyttes fra hvilestedet i Skt. Albani Kirke og 
hertil (Danmarks Kirker. IX Odense Amt 1990, bd. 1: 
133). Efter dette år må det forventes, at også Oden-
sebisperne stedtes til hvile i den nye domkirke, hvor 
de havde deres virke. 

Det er sandsynligt, at nadversættet er fremstillet i 
det tysk-romerske rige og meget muligt omkring ær-
kebispesædet i Bremen, hvor der findes tætte stilisti-
ske paralleller, og hvortil de kirkelige forbindelser til 
Danmark i slutningen af 1000-tallet var stærke. Sølv-
smeden har uden tvivl kendt til den tradition, som 
senere sammenfattes i ”De diversis artibus”. At søl-
vet skulle være udvundet i England modsiger ikke, 
at nadversættet er udformet i det nordlige Tyskland. 
Handelen med råvarer har været stor, ikke mindst in-
den for kirken, og det synes ikke urimeligt, at sølv 
har været transporteret fra England til eksempelvis 
Bremen (Rasmussen 1970). 

Samlet set må nadversættet og begravelsen date-
res til 1000-tallet ud fra stilistiske træk ved nadver-
sættet – og formentlig til århundredets anden halvdel. 
Dermed er bispegraven, kalken og disken fra Odense 
blandt Nordens ældste og kan være med til at kaste 
nyt lys over den tidlige kirkehistorie. 

Summary
Chalice and paten from the Church of St. Alban, 
Odense 

 
In the autumn of 2015, Odense City Museums had the 
opportunity of undertaking a small-scale excavation 
at the site of the medieval Church of St. Alban in the 
centre of Odense. In this church King Canute the Holy 
was killed and buried in front of the altar in 1086. Ac-
cording to a later medieval source, the church was the 
cathedral of Funen at that time. During the middle 
ages, the church was rebuilt several times and finally 
abandoned and demolished in the 1540s. 

A well-preserved grave containing a coffin of tra-
vertine ashlars was found, which had originally been 
constructed inside the church. The grave revealed 
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the skeleton of a man aged 45-55. At his right hand, 
a small set consisting of a small-scale silver chalice 
and paten was found (fig. 1). Given the grave’s lo-
cation inside the nave of the church, the elaborate 
coffin, and clerical grave goods, the grave is believed 
to be that of a bishop. 

The chalice is 7,2 cm tall and has only ornamental 
decorations while the paten has an incised decoration 
showing a Dextera Domini (the Hand of God) motif 
and an inscription citing a Bible verse mentioning 
the hand of God (figs. 2 and 3). The craftsmanship 
that is put into the production of both chalice and 
paten is very similar to that which is described in the 
early twelfth century work “De Diversis Artibus”, 
which is believed to stem from a Benedictine mo-
nastery in North-West Germany. The author using 
the pseudonym Theophilus dedicates a chapter of his 
treatise to such small chalices and patens, that are 
beaten not cast. Theophilus also describes possible 
decorations for the paten as either the Lamb of God 
or The Hand of God.

During the middle ages, different types of chali-
ce and paten sets existed for various uses, the Calix 
ministerialis or Calix Maior being the chalice used 
for church services. Given its small size, the set from 
Odense is believed to have been the private travel set 
or calix viaticus of a bishop buried alongside him. 
The paten fits on top of the chalice as a lid, and it is 
believed that the two was originally a set, enabling 
the owner to carry the consecrated wine and bread at 
the same time. (fig. 4). 

The inclusion of a chalice and paten in the grave 
leaves no doubt about the deceased being clerical. 
The elaborate coffin and the location inside the ca-
thedral suggest that it is, in fact, a bishop. A great 
number of burial chalices retrieved in England seem 
to suggest that while priests were buried with pewter 
chalices, silver chalices were reserved for bishops 
or archbishops. No clear evidence of the Episcopal 
office was preserved in the grave and may, in all pro-
bability, not have existed. Neither was any eviden-
ce from the robes preserved even though there must 
have been some. Even though some bones had been 
relocated when the west-facing end of the coffin was 
disturbed by construction work in the twentieth cen-
tury, it was obvious that the skeleton had been placed 
in a remarkable manner inside the coffin. The head 
was placed just outside the niche at the west-facing 
end of the coffin while the feet were pressed against 
the east-facing end. This was probably because the 
space in the niche was occupied by the mitre as was 
the case, for instance, in the grave of Bishop Gerhard 

(†1258) in Bremen Cathedral (fig. 5). No crosier or 
ring indicating a bishop’s status was found in the 
Odense grave, but evidence from various German 
bishops’ graves from the years 936 to 1192 proves 
that these objects are not always present in graves 
attributed to specific bishops or archbishops (fig. 6). 

The chalice and paten from Odense might pro-
ve the best way of dating the bishop’s grave. The 
parallel material seems to suggest sometime in the 
eleventh or the early twelfth century. The inscription 
on the paten is in Latin capitals with no uncials whi-
le other early inscriptions from Danish finds (early 
twelfth century) all use uncials. The hand-of-God 
motif on the patens was widely used mainly in the 
10th and 11th century in Germany while other motifs 
dominated in later centuries. Also, the proportions of 
the Odense chalice with the cup being smaller than 
the stem seem to reflect a general development in the 
German chalices from the eleventh century. 

Material comparable to the Odense chalice and 
paten has been sought in Danish finds. However, 
only a handful of twelfth- and early thirteenth chali-
ces and patens are known today. The best parallel is 
a gilded chalice and paten found by ploughing as part 
of a hoard near Haraldsborg (fig. 7). This set shows 
some similarities to the Odense set, but is generally 
more elaborate. It is dated to the early twelfth cen-
tury. 

A further four chalices (some with patens) were 
found in graves in Zealand, and are quite similar to 
each other.  A silver chalice was found in the grave 
of Archbishop Absalon († 1201) in Sorø, two pewter 
chalices were found in graves (believed to be priests’ 
graves) in Roskilde Cathedral (fig. 8), and a lead 
chalice was found in the grounds of the cemetery 
at the Æbelholt Monastery. These chalices are quite 
different from the Odense chalice, their cups being 
lower and wider and the knob on the stem more com-
pressed, even forming a flat dish. They date from the 
first half of the thirteenth century and are somewhat 
younger than the Odense chalice. 

Closer parallels, though not exact matches, to 
the Odense chalice and paten can be found both in 
Sweden and in continental Europe, e.g. burial cha-
lices and discs from the Hildesheim Cathedral. It is 
logical to look at burial chalices and patens from the 
Bremen Cathedral, since the Archdiocese of Ham-
burg-Bremen held supremacy of the Nordic church 
in the eleventh century. Especially two patens from 
the many bishops’ graves excavated in this church 
are related to the paten from Odense (fig. 9). Both the 
paten from bishop Liemar’s grave (†1101) and the 
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grave believed to be that of bishop Frederich (†1123) 
are decorated with the Dextera Domini motif in the 
centre, the latter also with an inscription very similar 
to the paten from Odense. Although not dissimilar in 
shape, the chalices from these two graves are not per-
fect matches of the Odense piece. Several Ottonian 
pieces of art bear depictions of chalices that are quite 
similar to the Odense chalice. The closest parallels 
mentioned in this article are depictions of chalices 
on the golden altarpiece in Aachen Cathedral dated 
c. 1000 (fig. 10) as well as on a reliquary donated 
by Emperor Henry II to the Cathedral of Bamberg 
around 1010 (fig. 11). Furthermore, the shape of an 
excavated chalice in Reims Cathedral from the gra-
ve of Bishop Gervasius (†1067) is a close parallel to 
the Odense chalice – except for the handles, which, 
in the eleventh century, might have been an archaic 
detail on a chalice. The paten from the same grave 
also has an engraved Dextera Domini motif (fig. 12). 
Finally, a chalice from an unknown bishop’s grave in 
Skara Cathedral, Sweden, is very similar in shape to 
the Odense chalice. This goes for the overall shape 
of the cup, the knob, and the stem. Likewise, the pa-
ten from this grave bears the Dextera Domini motif 
and an inscription mentioning this motif (fig. 14). 
Bearing in mind that the chalice and paten might 
have been quite old when placed inside the grave, 
they should probably be dated to the eleventh cen-
tury, possibly the latter half. A carbon dating of the 
skeleton gives quite a wide time frame, but the most 
likely date is the eleventh century. The earliest name 
of an Odense bishop emerges around the year 1020, 
and at that time the Church of St. Alban was the Ca-
thedral. It is known from historical records that the 
bishopric of Odense was moved from the Church of 
St. Alban to the newly constructed nearby Church of 
St. Canute around the year 1095. After this time, the 
bishops in Odense must have been buried in the new 
Cathedral. Thus, the grave in Odense most likely da-
tes from the period 1020-1095. Judging from styli-
stic parallels the chalice and paten are probably made 
in North-West Germany. This is further emphasized 
by the fact that the archbishopric in Hamburg-Bre-
men held supremacy over the Danish church until 
the beginning of the twelfth century. Being one of 
the oldest excavated Bishop’s grave in Scandinavia 
this find is likely to spread new light on early Danish 
church history.   
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Noter
1  Meddelt skriftligt af konservator Jannie Amsgaard Ebsen, 

Odense Bys Museer & materials scientist Arne Jouttijärvi,  
Heimdal-archeometry.

2       Motivet er Guds hånd, som rækker ned fra himlen og griber ind 
i den jordiske verden. Det oprindeligt jødiske motiv kommer 
ind i den kristne kunst i 300-tallet, hvor det er i brug især frem 
til 1200-tallet. Lexikon der christlichen Ikonographie Zweiter 
Band: 211-214.

3  I Bjerregaard, Christensen og Hansen 2016 omtales kalkens 
dele som støbte og loddet sammen, men denne tolkning er nu 
fraveget. 

4               En oversigt over mange europæiske kalke fra tidlig middelalder 
ses hos Elbern 1963.

5     En læderkalk kendes i en bispegrav i St. Stephan Mainz (Elbern 
1963, s. 48). Oplysninger om kalke af voks, som kendes fra 
England, er givet mundtligt af Lene Mollerup, Museum Skan-
derborg. Se også Gilchrist & Sloane 2005: 163.

6   Der synes ikke at være klare stilistiske paralleller i materialet 
fra De Britiske Øer (Elbern 1963: 21-23; Gilchrist & Sloane 
2005: 160-165).

7   Upubliceret rapport ”Bestemmelse af bjergarter i bispegrav fra 
1000-tallet, Albani Torv, Odense” af geolog Gunnar Larsen., 
Niras.

8   AAR 23976. Upubliceret rapport ”Report1646” udarbejdet af 
AMS 14C Dating Centre. Institut for Fysik og Astronomi, Aar-
hus Universitet.


