
Fig. 1. Udsnit af Brauns og Hogenbergs kort over Odense 1593 med Sortebrødre kloster (sml. s. 79 fig. 8). -
Detail from Braun and Hogenberg: Odense-map 1593, with St. Georg's church (cf. p. 79 fig. 8). 

†SORTEBRØDRE KLOSTERKIRKE 
NOTER s. 1764 

Historisk indledning. 1252 afholdt Sortebrødrene i 
Odense provinskapitel. Dette er første gang, ordenen 
nævnes i byen og må forudsætte, at den da var vel-
etableret,1 omend anlæggelsestidspunktet for kloste-
ret ikke kendes nøjere. Antagelig er det anlagt i anden 
fjerdedel af 1200'erne ligesom en række klostre i an-
dre nordiske stiftsbyer - Skara (1239), Slesvig (1239), 
Oslo (før 1240), Viborg og Århus (før 1246).2 H v e m 
grundlæggeren var, vides ikke. Arkæologiske under-
søgelser har sandsynliggjort, at området var bebyg-
get inden klosterets anlæggelse, omend det ikke er 
klart, hvilken bebyggelse, det drejede sig om, lige-
som det præcise omfang heller ikke er kendt (jfr. s. 
1756f.). Klosteret og kirken var formodentl ig indviet 
til S. Peter. I hvert fald betegnes kirkegården 1478 
som 'S. Petri Kirkegård ' .3 Antagelig har den også 
haft S. Nicolaus som værnehelgen, j f r . priorsegl s. 1756. 

Klosterets og priorens segl kendes fra et brev 1264 
(jfr. ndf.). 1281 blev sidstnævnte af paven, sammen 
med abbeden fra Ho lme kloster, pålagt at løse prioren 
og munkene i S. Knuds kloster fra kirkens band.4 

Fra 1291 og f rem haves kendskab til utallige gaver, 
fortrinsvis fra kongelige, adelige og gejstlige; således 
betænktes klosteret i en række testamenter.5 Domin i -

kanerne i Odense fik 1316 sammen med franciska-
nerne sammesteds af biskop Peder tilladelse til at høre 
skriftemål, holde gudstjeneste og give aflad i S. 
Knuds kirke, hvilket må have øget deres indtægts-
muligheder (jfr. også s. 68 og 1770).6 Ærkebiskop 
Karl af Lund indsatte 1334 klosteret i sit testamente 
(sml. s. 1762),7 og 1351 betænkte Valdemar Atterdag 
dominikanerne i Odense, j f r . også en samtidig privi-
legering af gråbrødrene (s. 1770).8 

Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællands-
far, skødede 1376 halvdelen af sin arvelod i skoven 
Uskov i Odense herred til sortebrødrene.9 Det er til-
syneladende dette gods, hun havde pantsat til dem 
1370 for det, hendes moder havde givet brødrene.1 0 

Margrete skænkede endvidere gods i Villestoft til 
klosteret, hvilket blev stadfæstet af kong Oluf 1386.11 

Det er formodentl ig samme gods, der af dronning 
Margrete 1388 tildømtes dominikanerne i Odense.1 2 

1390 erkendte johanni termunken Åstred Butze, Mar -
grete Jakobsdatters broder, at han af dem havde fået 
ovennævnte gods for livstid.13 

Jens Henneksen, borgmester i Odense, gav 1380 
tre agre m o d afholdelse af 12 årlige messer for ham og 
hans kone.14 Fru Ingerd, Jens Henneksens enke, skø-
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Fig. 2a-b. Af t ryk af segl fra klosteret (s. 1756). Efter 
H. Petersen, Danske gejstlige Sigiller. a. Konventsegl, 
1200'erne(?). b. Priorsegl, 1200'erne. - Impressions of 
seals, a. The Monastery seal, 13th century(?). b. Supe-
rior's seal, 13th century. 

dede ti år senere endnu tre agre m o d afholdelse af 12 
messer årligt for hendes mands sjæl.15 1383 skænkede 
kong Oluf dominikanerne gods.16 At det var endog 
store donationer, der t i lkom klosteret, vidner bl.a. 
væbner Absalon Pedersens overdragelse af to bryde-
gårde og to landbosteder til sortebrødrene om - til 
bod for hans egen og hans forfædres sjæle.17 

Klosteret fik 1400 et afladsbrev.18 Dette gav besø-
gende i klosterkirken samme aflad, som lovedes ved 
besøg i Markuskirken i Venedig. Endvidere fik prio-
ren og seks af hans præstebrødre tilladelse til at give 
syndsforladelse undtagen dog i visse specielle til-
fælde, som var forbeholdt paven selv. De af brevet 
følgende indtægter kan måske ses i forbindelse med 
den store ombygning af kirken og klostret (jfr. s. 
1760). 

Grete Henriksdatter og Mette Petersdatter gav 1441 
fem gårde 'at have i værge og at oppebære afgiften a f ' 
- idet de ikke havde rede penge - for messer, der 
skulle holdes for Helligkorsalteret (jfr. ndf.).19 Råd-
mand Peder Hart m.fl . gav adskillig indkomst til sor-
tebrødrene 1452,20 og dronning Christine lod ved 
flere lejligheder ofre penge til dem.2 1 Klosteret be-
tænktes såvel i Maren (Mette) Jespersdatters testa-
mente senest 1512,22 som i biskop Lave Urnes 1529.23 

Klosterets bygninger må have været af ikke ube-
tydelig størrelse og status i betragtning af de mange 
retterting og landemoder, der fandt sted her i senmid-
delalderen (tidligst omtalt 1375).24 Den nærmere lo-
kalisering af disse handlinger er i en række tilfælde 
anført som 'sortebrødreklosters stue' (vel kapitelsa-
len);25 dog benyttedes sakristiet 142626 og kongens 
'rådstue' 1504.27 

Jørgen U r n e til Brolykke, ridder og rigsråd, der 
døde 21. maj 1480, blev begravet i Sortebrødre klo-
ster.28 Hverken gravsted eller gravsten er dog kendt. 

Ved reformationen nedlagdes klosteret. 1540 fik de 
fattige i det almindelige hospital i Odense (Gråbrødre 

hospital, j f r . s. 1559) ejendomsbrev på bl.a. Sorte-
brødre kloster med dets tilliggender.29 Kirken skulle 
nedrives, og de øvrige bygninger anvendes til be-
boelse.30 Kirken er herefter antagelig blevet jævnet 
med jorden, eftersom Braun og Hogenberg 1597 
kunne fastslå, at klosterets kirke, der havde været 
skønt udsmykket (»eleganter ornatum«), efter brødre-
nes fraflytning var blevet revet ned og de øvrige byg-
ninger fordelt blandt stedets adelige.31 Klosterbyg-
ningerne eksisterede antagelig endnu i 1500'ernes an-
den halvdel og begyndelsen af 1600'erne, men var 
efterhånden helt forfaldne.32 

1551 fik Odenses borgere tilladelse til at bruge Sor-
tebrødre kirkegård til begravelsessted, idet det var 
bestemt, at der ikke skulle foretages almindelige be-
gravelser på byens øvrige kirkegårde. Den skulle ind-
hegnes og holdes i ordentlig stand, og der skulle op-
føres et kapel på den.33 Det er uvist, hvor længe den 
forblev i brug. 

Pladsen betegnedes 1593 og endnu i 16- og 
1700'erne som byens offentlige kirkegård eller Sorte-
brødre kirkegård, men antagelig er regulære begra-
velser ophørt allerede ved begyndelsen af 1600'erne. 
Herpå tyder et åbent brev 1607, der påbød at nedrive 
et gammelt stenhus på kirkegården, da pladsen 'står 
ganske øde'. I stedet foresloges opførelse af nytt ige 
huse og boder.34 1705 nævnte man yderligere ned-
rivninger af gamle bygninger på pladsen og indret-
ning af et stokhus for det fynske fodregiment.3 5 1774 
fastslog Danske Atlas, at der af kirkegården intet fand-
tes ud over nogle sten, som undertiden gravedes op.3 6 

1796 anførte et kongeligt dekret, at der ikke længere 
måtte være reberbane her, da det var upassende, og at 
det vand, der samlede sig på kirkegården, skulle ledes 
ud i Byens Bæk.3 7 

Segl. Fra klosteret kendes to segl. 1) 1200'erne. 
Priorsegl, spidsovalt (fig. 2b), 3,4x2,1 cm. Dets o m -
løbende majuskelindskrift lyder: »S(igillum) prioris 
f ra t rvm predicatorvm Ottonie« (Odense prædike-
brødres priors segl). En biskop i brystbillede troner 
med oprakt velsignende højre hånd og stav i venstre 
over en bue med indskriften: »S. Nicolavs«. Forne-
den ses en knælende prior. Et aftryk på ufarvet voks 
kendes fra et diplom af 30. juni 1264.38 

2) 1200'erne(?). Aft ryk af et spidsovalt konventsegl 
(fig. 2a), 4,0x2,5 cm, med en omløbende majuskel-
indskrift: »S(igillum) conventvs [fratrvm predi]ca-
to rvm de Othens« (Odense prædikebrødres konvent-
segl). Kristus, med korsglorie, troner med udbredte 
arme. På hver side af ham ses en engel, den ene med 
et kors, den anden blæsende i en basun. Foran Kristus 
og vendt m o d ham ses en m u n k i halvfigur. Gengivet 
på breve fra 1464 og 1534.38a 

Arkæologiske undersøgelser.39 Det er kun en relativt 
begrænset del af det samlede klosterkompleks, der er 
fremdraget ved de arkæologiske undersøgelser. De 
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Fig. 3. Plan af klosterets omgivelser med rekonstruktion af dets grundplan. 1:1.000. Tegnet af MN 2000 på 
grundlag af opmålinger 1974-81, i Møntergården. - Plan of the surroundings of the monastery with reconstructed 
ground-plan. 

har alle været forårsaget af anlægsarbejder, hvorfor 
det har været disse, der har været bestemmende for 
omfanget af de forskellige undersøgelser. 

Møntergården registrerede 1972 og 1974 i forbin-
delse med arbejder på klosterets område dels begra-
velser, dels bygningsrester, i fo rm af fundamenter , 
murrester og teglgulve samt en kraftig rende, der fra 
klosteret løb ud i vådområderne omkr ing Byens 
Bæk.4 0 En undersøgelse 1978 afdækkede dele af klo-
sterets øst- og nordfløj samt et rum med bl.a. en hy-
pocaust. R u m m e t var ved en senere ombygning er-
stattet af et køkken på samme sted. Endvidere blev 

der afdækket en del begravelser øst for klosteret. Ved 
omlægning af kloakledninger på Sortebrødre Torvs 
sydside fandtes fundamentsrester, der viste sig at 
være det sydøstre hjørne af kirkens senmiddelalder-
lige udvidelse m o d syd, samt en række grave. Ved 
fortsatte arbejder 1981 med omlægning af kloakled-
ninger m o d nord i hhv. den østre og vestre del af 
Sortebrødre Torv m . m . afdækkedes rester af funda-
menter fra kirkens langmure i nord og syd samt fun-
damentsrester syd herfor, således at man derved 
kunne fastslå omfanget af den senmiddelalderlige ud-
videlse. Endvidere fandtes rester af alle klosterets 
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korsgange. Både i og uden for den oprindelige kirke 
registreredes en del grave. En senere undersøgelse -
1997 - berørte ikke kirken, men en mulig nordlig 
udløberfløj af klosteret. 

Ved undersøgelser 1978-79, i forbindelse med en 
sanering i Overstræde, blev fundet et bronzestøberi, 
beliggende lige syd for kirkegården, nær den formo-
dede klosterport (jfr. ndf.). Undersøgelserne viste, at 
der i støberiet havde været støbt klokker, gryder og 
kander, og funktionstiden kunne bestemmes til 
1200'ernes anden halvdel og begyndelsen af 
1300'erne. Støberiet kan have tilhørt klosteret.41 

Møntfund. Ved ovennævnte undersøgelser blev fun-
det i alt 86 mønter, hvoraf 73 med sikkerhed var mid-
delalderlige. Mindst tre af mønterne er ældre end klo-
sterets formodede grundlæggelsestidspunkt,42 men 
da møntmaterialet - ligesom det øvrige materiale -
ikke er færdigbearbejdet, kan der ikke på dette 
grundlag drages sikre slutninger.43 Se også Karons-
mønter (s. 1764). 

Kendskabet til altre er yderst begrænset. Kirken må 
formodes at have været indviet til S. Peter og mulig-
vis tillige til S. Nicolaus (jfr. ovf.). Højalteret må der-
for have været viet til begge. Der har sandsynligvis 
været adskillige andre altre; herom vidner de talrige 
donationer, der blev givet med henblik på sjælemes-
ser. Tankevækkende nok er ingen af klosterets altre 
nævnt i de to eftermiddelalderlige lister fra hhv. 1541 
og 1560 (jfr. s. 1733). 

Helligkorsalter kendes alene fra en donation 1441.44 

Alteret var formentlig anbragt som et lægmandsalter 
på overgangen mellem koret og skibet (jfr. s. 88). 

Klosteret kan lokaliseres til det nuværende Sor-
tebrødre Torv med t i lhørende randbebyggelse 
og område t umiddelbar t nord herfor . Det var 
bel iggende i middelalderbyens nordøs t re del og 
afgrænsedes da m o d nord af Byens Bæk og 
strakte sig m o d øst til område t nær P jen tedam-
men, l igesom der også i vest oprindelig synes at 
have været ubebyggede vådområder , der dog 
senere blev inddraget til byggeri , bl.a. ved Hel -
ligåndshuset (jfr. s. 1885). M o d syd strakte klo-
s terområdet sig ned m o d Overgade til bagsiden 
af bebyggelsen langs dennes nordside. H o v e d -
adgangen til klosteret var ad Overs t ræde, der fra 
Overgade før te i retning af kirkens sydvest-
hjørne . 

Kirkegårdens begrænsning er med sikkerhed 
kun konstateret ét sted, i den nordl ige del af 
Overs t ræde mel lem torvet og Overgade (jfr. 

ndf.) . Der er fundet begravelser øst for klosteret 
i en afstand af indtil 55 m fra k los terbygningerne 
og m o d nord indtil mid t for østfløjen, mens der 
m o d vest er påvist enkelte grave umiddelbar t 
vest for kirkens hypotet iske vestgavl. I O v e r -
stræde er der registreret grave indtil 23 m syd 
for kirken, l igesom der er konstateret talrige 
grave i klostergården og de t i lstødende kloster-
gange. 

Kirkegårdens hegn og indgange er (jfr. ovf .) kun 
registreret i Overs t ræde, hvor afdækkede funda -
menter synes at have tilhørt en por t eller por t -
bygning. 4 5 

B Y G N I N G 

Sortebrødrenes kirke, der udgjorde sydfløjen i det 
vidtstrakte firfløjede klosteranlæg, blev formentlig 
påbegyndt kort efter klosterets grundlæggelse, dvs. 
o. 1250. Den oprindelige kirke var sandsynligvis, ef-
ter ordenens sædvane, udformet som et enskibet 
langhus. Dette udvidedes i den senere del af middelal-
deren betydeligt mod syd med et sideskib eller en 
kapelrække. Kirken karakteriseredes 1597 som 'skønt 
udsmykket ' (jfr. ovf.). Bygningen gik af brug som 
kirke ved reformationen, og 1542 blev der givet til-
ladelse til dens nedrivning. Kirken var muligvis al-
lerede nedrevet 1551, da kirkegården blev taget i brug 
som byens almindelige kirkegård; nedrivningen var 
under alle omstændigheder tilendebragt senest 1597 
(jfr. ovf.). Kirkens orientering afveg noget mod 
nord.46 

Den oprindelige kirkes t o m t er kun i begrænset 
o m f a n g undersøgt i forbindelse med de arkæo-
logiske undersøgelser 1979 og 1981. Ved grav-
ning af en grøf t til en kloakledning gennem 
Overs t ræde og tværs over Sor tebrødre Torv 
blev kirken tangeret nær dens vestende, og der 
konstateredes fundamentsres ter af både no rd -
og sydmuren . Af n o r d m u r e n registreredes til-
lige en kor t s trækning, der må have ligget nær 
ved østgavlen, i f o r m af en 'p lyndr ingsgrøf t ' 
(jfr. s. 1760). 

Af kirkens plan kendes bredden, der fra yder-
kant til yderkant af langmurenes fundamente r 
androg ca. 12 m, dvs. at bygningen har haft en 
anslået bredde af 11 m. Længden er behæftet 
med noget større usikkerhed; dog kan østendens 
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Fig. 4. Plan af de udgravede fundamenter med rekonstruktion af kirkens omrids. 1:300. Tegnet af MN 2000 på 
grundlag af opmålinger 1974-81, i Møntergården. - Plan of excavated foundations with reconstructions indicated. 

placering beregnes omtrent l ig t på grundlag af 
registrerede rester af senere ti lføjede bygnings-
dele syd for den oprindelige kirke (jfr. s. 1760). 
Vestgavlens placering er ukendt , men antydes af 
f remgravede rester af klosterets vestre kors -
gang. Kirkens længde bliver da ca. 40 m. De re-
gistrerede rester af n o r d m u r e n lå i s a m m e flugt, 
hvilket vil sige, at koret har haft s a m m e bredde 
som skibet. Planløsningen er således det for t ig-

gerordenerne karakteristiske langhus uden mar -
kering af koret . Kirken kan tænkes opfør t i flere 
etaper.47 

Materialer og teknik. Kirkens fundamente r ud -
gjordes i vestenden af ca. 2,2 m brede gravede 
grøf ter med fyld af grof t grus iblandet enkelte 
mindre sten samt teglbrokker;4 8 øverst har f u n -
damenterne haft et enkelt lag af større rå k a m -
pesten. Opgående murværk var intetsteds be-
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varet, men det har uden tvivl været opfør t af 
tegl, der i rigt mål er fundet overalt i kirkens 
nedbrydningslag. Et par f und af karakteristiske 
*formsten kan måske knyt tes til kirken i dens 
ældste skikkelse. N o r d for klosterets køkkenf lø j 
undersøgtes 1974 en brønd , der var anlagt i 
1180'erne, og tilfyldt samtidig med klosterets 
opførelse.4 9 B rønden indeholdt både r iffelhugne 
og glaserede formsten , der i vid uds t rækning sy-
nes at have været ikke-anvendte, fejlbrændte, 
eksemplarer.5 0 En mure t rende i østfløjens no rd -
ende i t i lknytning til klosterets senmiddelalder-
lige køkken var overdækket med en række 
* k r u m h u g n e teglsten (fig. 6), der uden tvivl har 
indgået i en rundbuefrise.5 1 I forbindelse med 
undersøgelserne af k los ter tomten er tillige f u n -
det enkelte *bygnings sten af granit, der imidlertid 
synes ældre end klosterets opførelse og f o r m e n t -
lig er ti lført andetsteds fra. Således blev i oven-
nævnte b rønd fundet en sokkelsten fra en apsis; 
desuden blev under gulvet i et af østfløjens r u m 
funde t et søjlekapitæl.52 

Kirkens størrelse og u d f o r m n i n g - i den ud -
strækning dette kendes - s t emmer overens med 
ordenens kirker i øvrigt i Danmark . Således 
havde både de omt ren t jævnaldrende domin ika-
nerkirker i Viborg, Ribe og Århus5 2 samt den 
noget yngre i Holbæk 5 3 omt ren t s a m m e stør-

Fig. 5. Rest af gulv i sakristiet (s. 1761). Møntergår-
den fot. 1981. - Part of floor in the sacristy. 

relse, l igesom fo rmen - det udelte langhus - var 
den samme. 5 4 

Klosterets østfløj var uden tvivl planlagt - og i 
en vis uds t rækning også opfør t - samtidig med 
kirkens østende. I den blotlagte søndre del af 
fløjen registreredes tre rum, der sandsynligvis -
regnet fra syd - r u m m e d e kirkens sakristi,55 samt 
klosterets bibliotek og kapitelsal. Østf løjens 
m u r v æ r k var opfør t af tegl, der i den nævnte del 
stod bevaret i indtil ot te skifters højde. I den 
undersøgte øs tmur sås et tydeligt byggeskel 
nord for det midterste rum, der viste, at dette og 
det søndre var ældre end den resterende del af 
fløjen. I murens fundamen t konstateredes et til-
svarende skel, idet den sydlige del tilsynela-
dende var opbygge t af kampesten, mens den 
nordre del havde g rus fundament (jfr. ovf.) . 

Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Af af-
dækkede fundamente r f remgår , at kirken på et 
t idspunkt i middelalderen gennemgik en ombyg-
ning, hvorved den udvidedes m o d syd til o m -
trent det dobbel te af sin tidligere bredde. De re-
gistrerede kampes tens fundamente r udg jo rde 
sydøsthjørnet og en del af østgavlen samt dele af 
sydmuren nær vestenden.5 6 Ved udvidelsen blev 
kirkens oprindelige sydmur helt eller delvis f je r -
net, hvilket f remgår af, at fundamente t af dens 
vestende delvis overlejredes af et flisegulv.57 

Udvidelsen må snarest opfattes som et søndre 
sideskib eller en kapelrække, således som det 
kendes fra adskillige af t iggerordenernes kir-
ker,5 8 o m e n d t i lbygningen strakte sig i kirkens 
fulde længde m o d øst. Det er næppe sandsyn-
ligt, at kirken underkastedes en fuldstændig o m -
bygning som den, der gennemfør tes ved S. Ka-
trine i Ribe i 1400'ernes anden halvdel,5 9 hvo r -
ved den ændredes til et treskibet anlæg.60 En 
række *profilribbesten (fig. 6b), der kan dateres til 
1400'ernes første halvdel, s t ammer uden tvivl 
fra den o m b y g g e d e kirkes hvælv, j f r . S. Knuds 
kirke (s. 246 og fig. 273), †S. Albani kirke (s. 
1729) og †Gråbrødre klosterkirke (s. 1769). 

Ved udgravningen 1979 f r e m k o m en an tyd-
ning - i f o r m af en gulvrest - af et våbenhus(?) 
nær vestenden af kirkens søndre t i lbygning. 

Af klosterets korsgange er afdækket rester 
langs alle klostergårdens fire sider. Af den søn-
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Fig. 6. Formsten. a. Krumhugne teglsten fra rundbuefrisesten (s. 1760). b. Hvælvribbe (s. 1760). c. Hvælvribbe. 
d. Vinduesstavværk, lodpost (s. 1761). e. Vinduesstavværk, karmsten (s. 1761). f. Profileret karmsten med riflet 
rundstav. g.-i. Profilerede karmsten. j. Profilsten med ukendt anvendelse; kan muligvis have indgået i en muret 
frise. 1:10. Målt og tegnet af Mogens Vedsø 2000. - Diverse moulded bricks. 

dre, der forløb langs kirkens nordside, registre-
redes et s tykke tegls tensmurværk nær dens vest-
ende.61 En række stolpehuller i t i lknytning til 
det f remgravede m u r v æ r k kan antyde en for -
gænger af træ(?).62 Af den vestre korsgang er 
registreret en fundamentss t rækning i en længde 
af 8 m fra søndre korsgang m o d nord . B y g -
ningsdelen havde spor af fagdelende støttepiller 
m o d gården, hvilket kan indikere, at korsgan-
gen var inkorporeret i vestfløjen. Endelig er af-
dækket en kor t s t rækning af østre korsgangs 
ves tmur ud for kapitelsalen; dens aldersmæssige 
forhold til østfløjen synes ikke klarlagt. 

Ombygning af sakristiet. Ved en middelalderlig 
ændring fjernedes ski l lerummet mellem sakri-
stiet og r u m m e t nord herfor; samtidig synes 
indføjet et nyt skillerum længst m o d syd i en 
afstand af blot ca. 1,5 m fra korets no rdmur . Det 
afskilrede, smalle r u m kan tænkes at have inde-
holdt klosterets dormitorietrappe, dvs. t rappen fra 
kirkens kor til klosterets sovesal, dormitor ie t , i 
østfløjens overetage.6 3 

Gulve. Flere steder inden for kirkens område, 
fortrinsvis i den sydvestlige del af den udvidede 
kirke, er afdækket større og mindre s a m m e n -

hængende gulvflader af kvadratiske teglfliser.64 

En af disse flader overlejrede fundamente t af den 
oprindelige kirkes nedrevne sydmur (jfr. ovf.) . 
N æ r sydmuren lå en gulvflade i t i lknytning til et 
nord-sydgående trin af munkes ten (sml. †grav-
sten). I klosterets o m b y g g e d e sakristi (jfr. ovf.) 
er blotlagt en rest af et munkes tensgulv (fig. 5), 
der var lagt i siksak. 

I kirkens nedbrydningslag er påtruffet adskil-
lige *f ragmenter af stavværksvinduer. Disse er 
dels af vanlig type i f o r m af sten fra rundstavs-
prydede vanger og poste med glasfals (fig. 6d), 
dels b ruds tykker af stavværk af væsentlig mere 
kompleks ud fo rmning . Det te stavværk af tegl 
har været ud fo rme t som krydsende bueslag, 
omfa t tende rose t formede åbninger.6 5 Blandt det 
fundne ses s tykker både med og uden glasfals, 
hvor fo r de næppe alle kan s t amme fra kirkens 
vinduer,6 6 l igesom mange bærer rester af en lys 
grå bemaling, der eventuelt kan opfattes som en 
naturstensimitat ion. 

*Brændtlersfigurer, senmiddelalderlige. Fire 
bruds tykker af en eller snarere flere, forment l ig 
o. 120 cm høje (helgen?)figurer, fundet i østen-
den af kirkens søndre udvidelse.6 7 Stykkerne 
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prydes alle af dragtfolder, på det ene ses tillige 
en fod (fig. 7).68 Det kan ikke med sikkerhed 
afgøres, hvorv id t f igurerne har indgået i b y g -
n ingsudsmykningen eller eventuelt har været 
del af inventaret (som u d s m y k n i n g af et lekto-
rium?). 

Glas- og kalkmalerier. Ved de arkæologiske ud -
gravninger i k i rke tomten er opsamlet nogle få 
små skår af glas m e d spor af bemaling. En del af 
de i kirken fundne ribbesten, der må hidrøre fra 
udvidelsen m o d syd, bar rester af puds med far-
vespor i sort, rødt og gult, l igesom der er af-
dækket enkelte f ragmenter af vægpuds med m a -
lerispor. 

I N V E N T A R 

†Alterprydelse, antagelig senromansk, af forgyldt 
kobber . I en fortegnelse (formentl ig en konf iska-
tionsliste) over forgyldte kobbersager i landets 
kirker fra 1500'ernes mid te er omtal t to eksem-
pler fra Odense , først »wdj Suor t tebrødher 
Klosther j Othenss en Taffle aff Kopper for -
gylth« og dernæst et billede i domki rken (s. 
414).69 Tavlen, der må have været et såkaldt gyl-
dent alter (retabel og/eller frontale), har antage-
lig haft en vis status, siden den nævnes førend 
den anden genstand fra Odense . Det er muligt , 
at den ne top er anskaffet i forbindelse med klo-
sterkirkens opførelse, hvilket kunne medvi rke 
til at kaste lys over Brauns og Hogenbergs ka-
rakteristik af kirken som 'skønt udsmykke t ' (jfr. 
ovf.) . 

†Alterudstyr. 1334 skænkede ærkebiskop Karl 
af Lund en baldakin til kirken.7 0 Før 1504 for -
ærede Hans U r n e klosteret, vel her kirken, en 
bog, der skulle t jene til messer og gudstjenester, 
nemlig en »Cronica cum figuris«, dvs. antagelig 
en illustreret (bibels)historie.71 

G R A V M I N D E R 

Ved de arkæologiske undersøgelser 1974-97 på kir-
kens og kirkegårdens område er afdækket o. 800 
grave, der dateringsmæssigt fordeler sig over hele 
kirkegårdens funktionstid.72 Heraf var i alt 12 mu-
rede, én i den oprindelige kirke, syv på kirkegården 
øst for kirken og fire syd for kirken - inden dens 

Fig. 7. Fragment af helgen(?)figur i brændt ler i til-
knytning til søndre sideskib (s. 1762). Jørgen Nielsen, 
Møntergården fot. 2000. - Fragment of saint(?)-figure 
of earthenware found in vicinity of south aisle. 

udvidelse mod syd (s. 1758). Af de øvrige grave 
havde omtrent to tredjedele spor af trækister (s. 
1763). Eneste kendte gravsten fra kirken er en nu for-
svunden sten, lagt over Hans Mule og hans hustru 
Edele, senere overført til Vor Frue kirke (s. 1762). 
Spor i kirkens gulv - i den søndre udvidelse - kan 
eventuelt opfattes som en rest af en underbygning for 
en gravsten (s. 1763). Inden for kirkens mure er af-
dækket to begravelser med gravsværd (s. 1764), tre 
grave med fragmenter af seglstamper (s. 1763f.) samt 
en med et pilgrimsmærke (s. 1764). Alle gravfund 
findes på Møntergården. 

†*Gravsten. O.1459. En nu forsvundet grav-
sten, lagt over borgmester Hans Mule (†1459) 
og hustru Edele (†før 1468), blev ifølge tradit io-
nen af familien overfør t til Vor Frue kirke, hvor 
den forment l ig f jernedes o. 1852 (s. 1162 og fig. 
177).73 
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†Gravstensfundament(?), senmiddelalderligt. I 
kirkens udvidelse m o d syd - søndre sideskib -
er registreret et rektangulært fundamen t af k a m -
pesten (fig. 8),74 der næppe kan tænkes at være 
andet end underbygningen for en gravsten, som 
har hævet sig op over kirkens gulv. Den ca. 
2 ,7x2,2 m store kons t rukt ion synes at have væ-
ret samtidig med en kistebegravelse,7 5 der var 
anbragt i dens midte, således at kisten var o m -
givet - men ikke overlejret - af kampesten. 7 6 

Konst rukt ionen respekteredes tydeligvis m o d 
vest af en bevaret gulvflade, der ydermere af-
sluttedes op m o d den af et skifte af kantstillede 
munkesten . Kampestenene havde overflade i 
s a m m e eller lidt højere niveau end gulvet. H e r -
over må, som nævnt , have ligget en gravsten, 
der har været hævet mindst stenens egen tyk -
kelse over gulvet. 

Murede grave. 1) 1200'erne. På kirkegården øst 
for østfløjen. Trapezformet med hovedrum; m u -
ret af ubrændt tegl.77 

2) 1200'erne. På kirkegården øst for kirken. 
M e d hovedrum. Mure t af tegl i to skifters 
højde, hvoraf det nederste var kantstillet. K u n 
hovedenden bevaret.7 8 

3) 1200'erne. På kirkegården øst for kirken. 
Trapezformet(?) med hoved rum. Mure t af dels 
brændt , dels ubrændt tegl i to skifters højde, 
heraf det nederste kantstillet.79 

4) (Fig. 9), 1200'erne. På kirkegården, syd for 
den oprindelige kirkes kor.8 0 Trapezformet med 

Fig. 8. Grav med kampestensfundament for †grav-
sten(?) (s. 1763). Møntergården fot. 1981. - Grave 
with fieldstone foundation for †tombstone(?). 

Fig. 9. Muret grav nr. 4 (s. 1763) på kirkegården syd 
for kirken. Møntergården fot. 1981. - Brickbuilt cist 
no. 4 in the cemetery south of the church. 

hoved rum. Mure t af tegl i to skifters højde, 
heraf det nederste kantstillet. K u n søndre og 
østre del af nordre langside bevaret.81 

5) 1200'erne. På kirkegården, syd for den op-
rindelige kirkes kor.8 0 Trapezformet med ho-
vedrum. Mure t af tegl. K u n søndre langside -
og en enkelt sten af nordre - bevaret.8 2 

6-7) 1200'erne. På kirkegården syd for kir-
ken.8 3 

8-11) 1200'erne(?). På kirkegården øst for øst-
fløjen.8 4 

12) 1200'erne(?). I vestenden af den opr inde-
lige kirke, nær sydmuren . 8 5 

Øvrige begravelser. Af de undersøgte grave in-
deholdt, som ovenfor nævnt , omkr ing to t red-
jedele spor af trækister; en enkelt af disse synes 
at have været en tremmekiste.86 To kistegrave i 
kirkens søndre t i lbygning indeholdt gravsværd 
(jfr. ndf.) . I otte grave var afdøde lagt med ho -
vedet i øst. En grube i den udvidede kirkes ve-
stre del indeholdt genbegravede skeletdele af 
mindst 300 individer.8 7 

Gravfund. Af fire *seglstamper er tre fundet i 
grave og én som løsfund. 1) Sandsynligvis fra 
1300'erne. Fragment af cirkulær s tampe af 
bronze.8 8 Indskrift med majuskler: »+S(igil lum) 
H . . . rnsvn«. Af mot ive t ses dele af et skjold. 
Opr indel ig placering ukendt ; fundet i e f te rmid-
delalderlig grav i hovedskibets vestende. 2) 
Sandsynligvis fra 1300'erne. Cirkulær s tampe af 
bronze, tvm. 3 cm. 8 9 O m s k r i f t med majuskler: 
»+ S(igillum) Io. .n(?)n.. Biør.«. Mot ive t er et 
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Fig. 10. Gravsværd nr. 1 og 2 fra grave i søndre side-
skib (s. 1764). 1:50. Tegnet af David Bruuse, Mønter-
gården. - Two funereal swords from graves inside the 
church. 

skjold med en s v ø m m e f u g l over bølger.9 0 S tam-
pen er makuleret ved delvis bortf i lning af o m -
skriften. Løsfund. 3) 1300'erne(?). Fragment af 
cirkulær s tampe af bronze.9 1 Af omskr i f ten i 
majuskler er blot bevaret første og sidste b o g -
stav: »* S(igillum) ... S«. Af seglets mot iv ses 
det øverste af en fransk lilje. Fra grav på kirke-
gården syd for den oprindelige kirke. 4) Frag-
men t af cirkulær s tampe af bronze.9 2 Fra grav i 
kirkens søndre udvidelse. 

To grave indeholdt *gravsværd. 1) 1400'erne 
(fig. 10, tv.). Fra en kistegrav i nordsiden af søn-

dre sideskibs østende.9 3 Længde ca. 135 cm, 
heraf klingen ca. 102 cm. Parérstang kun delvis 
bevaret. Hæf t e af træ m e d sekssidet tværsnit 
med f remspr ingende vulster på hjørnerne; tre 
beviklinger af metaltråd. Rester af t ræskede med 
læderbeklædning. 2) 1400'erne (fig. 10, th.). Fra 
en kistegrav omtren t midt i søndre sideskib.94 

Længde ca. 148 cm, heraf klingen ca. 108 cm. 
Parérstang bevaret, længde 19 cm. Hæf t e af træ 
med ottesidet tværsnit med fem beviklinger af 
kobber t råd og facetteret knap. Rester af t ræ-
skede med læderbeklædning og p r y d s ø m af 
kobber . 

*Pilgrimsmærker. 1) (Fig. 11a), mærke af en tin/ 
bly legering.9 5 Mot ive t er to eller flere personer 
under en arkadebue, der krones af to (oprinde-
ligt tre?) tårne, hvoraf det ene - ved mærkets 
midte - er korsprydet . Fra en grav ved kirkens 
sydside. 2) (Fig. 11b), mærke forestillende en 
stående bisp.96 Løsfund. 

*Karonsmønter(?). I alt tre møn te r fra de ar-
kæologiske undersøgelser kunne ud fra deres 
fundomstændigheder opfattes som d ø d e m ø n -
ter.97 
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1968, 197f. Desuden Poul Nør lund, Gyldne Altre 
(1926), Århus 1968, 7f. 
70 DiplDan II,11, nr. 127, o. 10. maj 1334. 
71 DaMag I,1, 294. 
72 Det er i langfra alle tilfælde muligt at afgøre, hvor-
vidt en grav hidrører fra tiden før eller efter reforma-
tionen. 
73 Jacob Bircherod. 
74 Fundamentet lå ca. 23 m fra indersiden af kirkens 
østgavl og helt eller næsten helt op til kirkens sydmur. 
75 Gravnr. SBT81-G616. 
7 6 Udgraveren regnede graven for yngre end kon-
struktionen. Graven og stenfundamentet havde sam-
me bundniveau, ligesom stenene synes lagt omkr ing 
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kisten, idet det friholdte - eller sekundært tømte - hul 
i konstruktionen var af en størrelse, der kun vanske-
ligt tillod efterfølgende nedsættelse af en kiste. 
77 Gravnr. SBT81-G12. 
78 Gravnr. SBT81-G598. 
79 Gravnr. SBT81-G607. 
80 Umiddelbar t syd for kormuren; på området, ind-
draget til kirkens udvidelse m o d syd. 
81 Gravnr. SBT81-G563. 
82 Gravnr. SBT81-G622. 
83 Gravnr. SBT79-G30 og SBT79-G31. 
84 Gravnr. SBT81-G50, SBT81-G66, SBT81-G73 og 
SBT81-G177. 
85 Gravnr. SBT81-G463. 
86 Gravnr. SBT81-G637. 
87 Nr . SBT81-K41. Dateringen af gruben er usikker; 
der angives at være fundet et stjertpotteskår i gruben, 
hvilket antyder, at den kan være omtrent samtidig 
med kirkens nedrivning. 1981 f r emkom yderligere 
to, om end mindre gruber med skeletdele. 

88 Møntergården, inv.nr. SBT81-G382-1 
89 Møntergården, inv.nr. SBT81-GF-1. 
90 Seglet er i Odense bys historie 1, 222 forsøgsvis iden-
tificeret med en Johannes Bjørnsen, muligvis af slæg-
ten Laxmand; dette er, j f r . meddelelse ved Knud 
Prange, næppe sandsynligt. Ligeledes synes seglet 
ikke at være identisk med Henry Petersen, Danske 
Adelige Sigiller fra det XIII og XIV Aarhundrede, Kbh. 
1897, nr. 236, idet den her nævnte Johannes Bjørn-
sen tilsyneladende bærer en takket murkrone i sit 
skjold. 
91 Møntergården, inv.nr. SBT79-E8-G29-1. 
92 Møntergården, inv.nr. SBT81-G644. 
93 Møntergården, inv.nr. SBT81-G618. 
94 Møntergården, inv.nr. SBT81-C4-G621. 
95 Møntergården, inv.nr. SBT79-K22-G20-1. 
96 Møntergården, inv.nr. SBT81-208906, 
90/107433,52. 
97 Keld Grinder-Hansen, »Dødemønter fra danske 
kirker og kirkegårde«, hikuin 17, 1990, 150. 

†BLACKFRIARS MONASTERY CHURCH 

ENGLISH S U M M A R Y 

HISTORICAL B A C K G R O U N D . The provin-
cial chapter was held by the Dominican order in 
1252 in Odense. This is the first mention of the 
Blackfriars in Odense, and it must presuppose 
that the order was at the time firmly established 
although the founding date of the monastery is 
not known precisely. The monastery was pre-
sumably consecrated to St. Peter; in any event 
St. Peter's cemetery is mentioned in 1478. 

From 1291 onwards innumerable bequests 
and other gifts are on record. In 1316 the D o -
minicans together with the Franciscans in 
Odense were granted permission to hear confes-
sion, hold divine service and sell indulgences in 
St. Knud's Church: circumstances which must 
have increased their chances of making an in-
come. The Dominican monastery received a let-
ter of indulgence in 1400. The priory buildings 
must have been of some size, since in 1375 court 
proceedings were held in the house belonging to 
the preaching friars, and in 1426 in the sacristy 
of the church. However , this is unlikely to have 

been so in the case of many conventions and 
court proceedings held in the Dominican cham-
bers during the 15th and beginning of the 16th 
century. The fact that both the diocesan confer-
ence - and in 1501 the assembly - took place at 
the monastery is testimony to its prominence. It 
is mentioned in 1504 that King Hans passed nu-
merous judgements in his council chamber at 
the Dominican monastery in Odense. 

The monastery was dissolved upon the Re-
formation, and handed over to Greyfriars hospi-
tal in 1540. The church was to be demolished 
and the other buildings were to serve as living 
accommodation. In 1555 the burghers of 
Odense were granted permission to use the 
Blackfriars cemetery for interments. For h o w 
long it remained in use is not known, but it 
appears f rom a letter patent in 1607 to be no 
longer in use. In this instruction the King gives 
permission for an old stone-built house in the 
cemetery to be demolished. A record in 1788 
mentions a mortuary in the Blackfriars ceme-
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tery, but the question remains whether there 
was still at that t ime a cemetery in part of the 
area. 

Impressions of a convent and a pr iory seal 
have survived. 

In the course of archaeological investigations 
1972-91 the remains of bo th the pr iory church 
and monas te ry were excavated. A number of 
graves were recorded within the church and 
outside it. 

ALTARS. Ext remely little is k n o w n about the 
altars. As already ment ioned it is p resumed that 
the church was dedicated to St. Peter. However , 
j u d g i n g f r o m the pr iory seal i t may also have 
had St. Nicholas as its pa t ron saint. T h e n u m e -
rous e n d o w m e n t s to celebrate masses for the 
souls of the dead suggest that there were p rob-
ably several m o r e altars. A Holy Cross altar is 
k n o w n th rough a donat ion in 1441. 

S U R R O U N D I N G S A N D C H U R C H Y A R D . 
T h e site of the monas te ry covered what is n o w 
Sor tebrødre Torv (Blackfriars Square) wi th ou t -
buildings on the periphery, as well as the area 
directly nor th of this which was the nor th-east -
ern part of the medieval t own . 

T h e only evidence of the cemetery 's b o u n d -
ary walls and entrances was in Overs t ræde, 
where the foundat ions of wha t appeared to be 
either a ga teway or gatehouse came to light. 

B U I L D I N G . T h e monas te ry church comprised 
the south wing of the extensive four -winged 
complex and had presumably been begun 
short ly after the found ing of the monastery, i.e. 
in the mid 13th century. According to the D o -
minican cus tom the original church was p rob -
ably a single-aisled building, considerably en-
larged to the south in late medieval times. 

T h e foundat ions of the church at the west end 
consisted of trenches c. 2.2 m wide filled wi th 

coarse gravel, small fieldstones and brick rub-
ble; noth ing of the walls remained but they were 
undoubted ly of bricks, found in large quantities 
in the rubble s t ra tum f r o m the demoli t ion of the 
church. 

T h e east wing of the monas te ry had been built 
in the same period as the east end of the church. 
Three chambers came to light in the south end 
of the wing, these have accommodated the sac-
risty of the church, the monast ic library and 
chapter hall. T h e walls of the east w ing were 
brickbuilt . 

FITTINGS. According to an inventory (prob-
ably a pos t - reformat ion list of confiscation) the 
monas te ry church owned a "golden altar", an 
altar-piece, probably adorned by gilt copper 
plates and dating f r o m the 13th century. 

BURIALS. T h e archaeological excavation of the 
church and cemetery yielded c. 800 graves, 
twelve of which were brickbuilt cists. Traces of 
w o o d e n coffins were found in about two- th i rds 
of the remaining graves. 

†*Tombstone. Abou t 1459. Hans Mule, m a y o r 
of Odense, d. 1459, and his wife. Recorded by 
the family as having been transferred f r o m 
†Blackfriars monas te ry church to Vor Frue 
church (p. 1162 fig. 177). 

Foundation for †tombstone(?). Late medieval. In 
the church's extension to the south - the south 
side aisle - a rectangular foundat ion of boulders 
was recorded (fig. 8) which in all l ikelihood 
fo rmed the base of a † tombstone raised above 
floor level. It appears to be con temporary wi th a 
coffin interred at its centre. 

Inside the church were excavated t w o graves 
wi th funeral swords, three graves held f ragments 
of seal stamps, and one had a pilgrim's badge. 

*Charon coins(?). Three coins were excavated 
which may, j udg ing f r o m their f inding places, 
have represented coins for Charon . 


