
Fig. 1. Kort over Odense, tegnet af MN 2000 på grundlag af Odense Kommunes gadenavnekort 1985 samt af 
tegninger, udarbejdet af Kirkegårdsforvaltningen, Odense. De af Danmarks Kirker beskrevne kirkegårde er 
markeret med tallene 1-4. 1. Assistenskirkegården. 2. Korsløkke kirkegård. 3. Fredens kirkegård. 4. Risings-
kirkegård. - Map of Odense drawn in 2000, based upon Odense Municipal Council's street map of 1985, as well as on 
maps, elaborated by the cemetery administration, Odense. The churchyards described in "Danmarks Kirker" are numbered 
from 1-4. 1. Assistens cemetery. 2. Korsløkke cemetery. 3. Cemetery of Peace. 4. Risings cemetery. 

KIRKEGÅRDE I ODENSE 

Indtil begyndelsen af 1800'erne fandt der begravelser 
sted ved alle byens sogne- og institutionskirker, såle-
des på kirkegårdene ved S. Knud (s. 924), Vor Frue 
(s. 1179), S. Hans (s. 1503), Sygestuekirken (senere 
Gråbrødre klosterkirke, s. 1565) og †Gråbrødre klo-
sterkirke (se denne). Hertil k o m kirkegårdene ved 
†Sortebrødre klosterkirke og †S. Jørgensgården, der 
dog kun synes at have fungeret som gravplads for 
hele byen indtil o. 1600 (se †Sortebrødre klosterkirke og 
†S. Jørgensgårdens kirke). Allerede 1793 skønnede man 
imidlertid, at forholdene ved de indenbys kirkegårde 
var uacceptable, både af hygiejniske og pladsmæssige 
årsager, og der blev derfor taget det første skridt til at 

indrette en fælles kirkegård i byens udkant, svarende 
til den københavnske Assistens kirkegård (indviet 
1760). Den nye kirkegård, betegnet Assistenskirkegår-
den (s. 1674-1722), indviedes 1811. O.1900 drøftedes 
muligheden af at indrette en særlig kirkegård for Vor 
Frue landsogn. Det te var baggrunden for oprettelsen 
af Korsløkke kirkegård (s. 1723-24), indviet 1908 og 
knyttet til Vor Frelsers kirke (s. 1613). 1920 anlagde 
man endnu en kirkegård, Fredens kirkegård (s. 1725-
26), ved den nye kirke i S. Hans sogn, Fredens kirke 
(s. 1621). Som en aflastning af denne sidste begravel-
sesplads oprettedes 1952-53 en kirkegård i byens syd-
østlige del, Risingskirkegård (s. 1727-28). 
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