
Fig. 1. Søren Læssøe Lange: Prospekt af Odense set fra øst 1805. Farvelagt radering. Nationalmuseet. - Søren 
Læssøe Lange: View of Odense, seen from the east 1805. Colour print. 

KIRKERNE I ODENSE BY 
ved Anne Riising og Birgitte Bøggild Johannsen 

NOTER s. 73 

Indledning. Navnet Odense kommer antagelig af 
»Odins vi«, og i så fald må der have været et 
kultsted for Odin, høvdingeguden, og en frem-
trædende høvding på stedet i den hedenske tid.1 

Byen Odense er opstået i den brede smelte-
vandsdal, der dannedes efter den sidste istid med 
Odense Å som største afløb fra den store is-
randsmur henover Sydfyn. Landskabet omkring 
åen ved udmundingen i Odense Fjord er op-
bygget af moræneler, smeltevandssand og ud-
strakte ferskvandsaflejringer.2 Terrænet er for-
holdsvist jævnt, og et moderne terrænkort viser 

kote 5 ved selve åen, stigende op til kote 14 nord 
for og kote 11 syd for åen ved Nonnebakken. 
Åskrænterne har været stærkt gennemtrukket af 
vand og er næppe blevet udnyttet til bebyggelse 
før tidligst i højmiddelalderen. Andre vådom-
råder har på samme måde begrænset mulighe-
derne, bl.a. sydøst for det senere Gråbrødre klo-
sters jorder og syd for Odense adelige j omf ru -
kloster og Nedergade. En række af vådområ-
derne er blevet afvandet af Byens Bæk, en - for-
mentlig kunstig anlagt - vandvej, der løb i en 
bue nord om byområdets bakkedrag. 

D a n m a r k s Ki rker , O d e n s e 5 
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De tidligste spor af bebyggelse på stedet er 
påvist syd for åen ved Højme og Killerup (bo-
pladser fra yngre jernalder og vikingetid), samt 
på Nonnebakken (rester af en ringborg fra vi-
kingetiden). Borgen - Nonneborg - var i funk-
tion i sidste fjerdedel af 900rne og lå strategisk 
placeret på åens sydlige bred, ca. 5 km fra vade-
stedet ved Åsum, et vidnesbyrd om kongemag-
tens tilstedeværelse i området. Det lader sig dog 
ikke afgøre med sikkerhed, hvorvidt dens an-
vendelse i første række har været af defensiv el-
ler af offensiv karakter.3 Men alene ringborgens 
eksistens fortæller om betydelig aktivitet i om-
rådet i denne tid. 

Netop fra samme periode stammer det ældste 
skriftlige vidnesbyrd om kirken i Odense, den 
tyske kejser Ot to IIIs brev af 18. marts 988.4 

Heri nævnes kirkerne og bisperne i Slesvig, 
Ribe, Århus og Odense, sidstnævnte for første 
gang. At byen nu har faet status af bispesæde, 
forudsætter et vist omfang og politisk betyd-
ning. Det falder ganske i tråd med Adam af Bre-
mens omtale af Odense o. 1070 som civitas på 
linje med Slesvig, Ribe, Århus, Viborg, Ålborg 
og Roskilde. Betegnelsen skal nok forstås, ikke 
alene som by, men også som bispeby.5 Navne på 
biskopper forekommer fra 1000-årene, nemlig 
Reginbert, hentet fra England af Knud den 
Store, og Eilbert, indsat af ærkebisp Adalbert.6 

Drabet på Knud den Hellige i Odense 10. juli 
1086 var en begivenhed af skelsættende betyd-
ning, både for det kirkelige liv og for bysam-
fundets fremtidige udvikling. De ældste kilder 
herom, nedfældet inden for de nærmeste årtier 
efter kongemordet, giver samtidig betydnings-
fulde oplysninger om eksisterende lokaliteter i 
byen: Kongsgården, der belejredes af de oprør-
ske styrker, og den nærliggende trækirke, viet 
j omf ru Maria og S. Alban (S. Albani), hvor dra-
bet fandt sted. Endvidere syd herfor den ufuld-
førte kirke af kvaderstensmur, senere indviet i 
kongens navn (S. Knud), i hvis krypt de jordi-
ske levninger midlertidig anbragtes 1095 før den 
endelige skrinlæggelse på højaltret 1100.7 

Mens det ikke af arkæologisk vej er lykkedes 
at fastslå Kongsgårdens placering, har nyere ud-
gravninger kastet lys over både S. Albanis og S. 

Knuds ældste historie. Mindst én, måske to træ-
kirker er blevet påvist under S. Albani sten-
kirke, der antagelig er opført i første del af 
llOOrne.8 For trækirken, der var stenbygningens 
umiddelbare forgænger, markeres en tidsgrænse 
ved Svend Estridsens regering (1047-1074/76) 
gennem et møntfund i et stolpehul. Et lerlag 
med frådstens- og mørtelsmuld under kirkegul-
vet kan dog tolkes både som planering af denne 
trækirke og som reparation af en ældre bygning. 

Under alle omstændigheder knytter det an-
tagelig byggeriet sammen med aktiviteterne på 
den nærliggende byggeplads ved frådstenskir-
ken, der senere viedes til S. Knud. Som udgrav-
ningerne her har bekræftet, havde forgængeren 
for den nuværende teglstenskirke en krypt un-
der koret i øst, hvor kongens sarkofag blev ned-
sat 1095, en tidsgrænse for afslutningen af denne 
- formentlig ældste - del af frådstensbygningen. 
Begyndelsestidspunktet for kirken, der teoretisk 
set kan have haft en forgænger af træ, lader sig 
ikke afgøre på det forhåndenværende grundlag.9 

Derfor må det også forblive et ubesvaret spørgs-
mål, om S. Albani 1086 var byens eneste kirke 
og tillige fungerede som privatkapel for kongs-
gården, sognekirke for det nærliggende byom-
råde, samt hovedsæde for biskoppen og det un-
der Svend Estridsen reorganiserede Odense 
stift. Eller forudsætter alle disse funktioner -
hvilket er mere sandsynligt - eksistensen af 
mindst endnu en kirke, måske den under op-
førelse værende frådstenskirke (eller en eventuel 
forgænger af træ)? 

Som en understregning af frådstenskirkens 
fremtidige status som kultcenter for den konge-
lige martyr hidkaldtes kort før 1100 benedikti-
nermunke fra det engelske kloster Evesham i 
Worcestershire. Det nyoprettede datterkloster, 
der endnu de næste 100 år holdt forbindelsen 
ved lige med sit mødrende ophav, blev lagt syd 
for S. Knud på et område ned mod åen, som kan 
have hørt under Kongsgården.10 Talrige dona-
tioner og privilegier vidner allerede fra llOOrne 
om kongernes velvilje overfor klostret, der 1117 
fik status af domkapitel (jfr. s. 76). En nærmere 
redegørelse for klosterkomplekset vil følge un-
der domkirkens beskrivelse. 
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førelsen af endnu en sognekirke, Vor Frue. Den 
eksisterende teglstensbygning stammer antage-
lig fra 1200rnes midte, men omfatter ældre gra-
nitkvadre, måske fra en tidligere kirke på stedet. 
Endnu et argument for Vor Frue kirkes formo-
dede høje alder er omtalen o. 1140 af en provst, 
der i hvert fald i senmiddelalderen vides at være 
særligt knyttet til denne kirke (jfr. desuden 
s. 78). 

1200rne betegner her som andetsteds en eks-
pansionstid for kirkelivet. Antallet af kirkelige 

5* 

Fig. 2. Kort over Odense fra Peder Hansen Resen, Atlas Danicus, Kbh. 1677. S. Knuds kirke ses som nr. 1, 
Gråbrødre kirke nr. 2, S. Hans kirke nr. 3 og Vor Frue kirke nr. 4. Sortebrødre kirkegård ved det på den tid 
nedlagte kloster er nr. 5, mens S. Jørgensgårdens tidligere beliggenhed har været ved nr. 13 og 14. Dalum kloster 
ses nederst til højre. Nord vender nedad på planen. - Map of Odense in Peder Hansen Resen's »Atlas Danicus«, 
Copenhagen 1677. i. St. Knud's Church. 2. Greyfriars Church. 3. St. Hans's Church. 4. Vor Frue Church 5. Blackfriars 
cemetary by the already demolished monastery. The former site of St. Jørgensgård was between Nos. 13 and 14. Dalum 
Priory is shown bottom right. North is below on the map. 

Bortset fra et benediktinernonnekloster, som 
stiftedes i biskop Simons tid (1157-86) og en 
kort tid var placeret på Nonnebakken før ud-
flytningen til Dalum, var byens kirkelige insti-
tutioner allerede i llOOrne koncentreret nord for 
åen. 

Det er også her de ældste, mere sammenhæn-
gende spor af bebyggelse tegner sig omkring 
den senere hovedfærdselsåre i øst-vestgående 
retning, Overgade-Vestergade. Byens øgede 
vækst mod øst kan være baggrunden for op-
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institutioner øgedes i denne periode med ikke 
mindre end tre klostre og et spedalskhedshospi-
tal, alle lagt i byområdets nordre periferi. Sorte-
brødreordenen holdt 1252 for første gang pro-
vinskapitel i byen, hvilket turde forudsætte, at 
et kloster allerede eksisterede på det tidspunkt. I 
byens nordvestlige del stiftedes Gråbrødre klo-
ster 1279. Desuden etableredes mod nord mel-
lem byens to afgrænsninger et johanitterkloster, 
tidligst nævnt 1280, ved den formentlig allerede 
eksisterende, ældre sognekirke, S. Hans (oprin-
delig viet S. Mikael). I anden halvdel af 1200rne 
anlagdes et spedalskhedshospital, S. Jørgensgår-
den (omtalt første gang 1291) ved byens østlige 
udfartsvej. Endelig skal det nævnes, at den gen-
nemgribende ombygning af den gamle fråd-
stenskatedral tog sin begyndelse i århundredets 
sidste årtier. 

Grundlæggelsen af nye kirkelige institutioner 
i byen skete i en væsentlig langsommere takt 
senere i middelalderen. 1437 afløstes byens ældre 
sygehus af et Helligåndshospital på østsiden af 
Fisketorvet. 1507 er nævnt endnu et Helligånds-
hus med tilhørende kapel på S. Hans kirkegård, 
som dronning Christine betænkte med almisser. 
Dronningen gav også bidrag til et S. Gertruds 
kapel, måske beliggende vest for byen. Kronen 
på værket af dronningens kirkelige velgørenhed 
var stiftelsen 1519 af S. Clara kloster sydvest for 
S. Knuds kloster i en gård, der ejedes af Chri-
stian II. En detaljeret redegørelse for samtlige 
middelalderlige kirker og kapeller følger efter 
domkirkens beskrivelse. 

I tilknytning til kirker og klostre opførtes 
også fornemme embedsboliger, først og frem-
mest Bispegården, hvoraf en del efter reforma-
tionen blev inkorporeret i Odense Adelige Jom-
frukloster. Den magtfulde Odenseprovst har 
haft en imposant Provstegård, og dertil kom et 
biskoppeligt Kancellihus på Flakhaven, boliger 
til alterpræster og endelig tre skoler. 

Opførelsen af de talrige kirkelige bygninger 
repræsenterer en vældig indsats. Man kender 
ikke tal på byens indbyggere, men så sent som i 
1570rne anslås folketallet til ca. 3000.11 Klostrene 
havde lægbrødre, hvoraf nogle var håndværkere 
og arbejdede med, men alene til materialerne må 

der have flydt bidrag fra mange andre end Fyns 
befolkning. Alligevel er det ikke mærkeligt, at 
det kunne tage mere end 100 år at bygge en stor 
kirke eller et kloster, og bybilledet må have væ-
ret præget af store byggepladser med teglværk 
og klokkestøberi. Offerviljen var stor og givet-
vis udsprunget af en fast tro på, at en gave til en 
kirke eller et kloster var en gudvelbehagelig ger-
ning. Men gaverne flød nok mere rigeligt til de 
kirker, der havde opnået afladsbreve - og her 
var det domkirken, som fik de fleste. Mindre 
gunstigt stillet i den henseende synes S. Albani 
at have været. Ved reformationen var kirken så-
ledes helt forfalden. 

Man ville i grunden også gerne vide, hvordan 
alle disse præster og munke kom ud af det med 
hinanden. Allerede i llOOrne havde benedikti-
nerne fået pavelig tilladelse til at virke som sog-
nepræster, døbe, prædike, begrave m.m. (jfr. 
s. 78), og både gråbrødre og sortebrødre, der 
havde prædiken som et af deres væsentligste for-
mål, fik 1316 tillige ret til at høre skriftemål, 
give aflad og holde gudstjeneste i S. Knud.12. De 
to tiggermunkeordener skulle også samle almis-
ser både i byen og på landet, så måske havde de 
delt områderne mellem sig. Johannitterne gav 
sig ikke af med at tigge, men fra 1308 brugte 
paven dem til korstogsprædiken, dvs. endnu en 
form for indsamling, forbundet med afladshan-
del. I 1400rne blev afladshandelen kommerciali-
seret og vakte stor harme over hele Europa. I 
Danmark noterede Povl Helgesen, karmeliter-
munk i Helsingør, at en vis doktor Herman 1502 
kom fra S. Hans kloster for at prædike korstog, 
og at hans prædiken - og afladshandel - opmun-
trede folk til frejdigt at synde.13 Et afladsbrev til 
domkirken eller andre lokale institutioner synes 
ikke at have vakt nogen modsigelse, men dér 
kunne man jo også se, hvad pengene gik til, 
mens korstogspengene forsvandt ud af landet. 
Fra Odense berettes, at billedskæreren Claus 
Bergs søn, Frands Berg, nærede en så lidenska-
belig afsky for afladshandel, at han, når aflads-
breve blev slået op på kirkedørene om dagen, 
rev dem ned om natten.14 
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Fig. 3. Plan af Odense by, tegnet af MN 1990 på grundlag af V. F. A. Berggreens og J. Henrichsens kort 1887, 
med angivelse af de eksisterende (1-3) og de forsvundne middelalderlige kirker, klostre og kapeller (A-G). -
1. S. Knuds kirke. 2. Vor Frue kirke. 3. S. Hans kirke og kloster. A. †S. Albani kirke. B. †Sortebrødrekloster. C. 
†Gråbrødrekloster. D. †S. Jørgensgården. E. †Helligåndshus. F. †S. Clara kloster. G. †S. Gertruds kloster. -Map 
of Odense drawn in 1990 on the basis of V. F. A., Berggreen's and J. Henrichsen's map of 1887, showing existing medieval 
churches (1-3), and demolished churches, monasteries, nunneries and chapels (A-G). 1. St. Knud's Church. 2. Vor Frue 
Church. 3. St. Hans's Church and Priory. A. †St. Alban's Church. B. †Blackfriars Priory. C. †Greyfriars Priory. D. 
†St. Jørgensgård. E. †Helligåndshus. F. †St. Clara's Priory. G. †St. Gertrude's Priory. 

MIDDELALDERLIGE SOGNEGRÆNSER 
I ODENSE BY 

Til trods for de mange kirkelige institutioner 
fandtes middelalderen igennem kun tre sogne-
kirker i Odense, S. Albani, Vor Frue og S. 
Hans. Skal man forsøge at rekonstruere de mid-
delalderlige sognegrænser på grundlag af de be-
varede kilder fra samtiden, er der kun få sikre 
holdepunkter.13 Hvis man derimod antager, at 
grænserne næppe er blevet forandret før de tid-
ligst kendte sognekort fra 1800rne, tegner bille-
det sig med langt flere detaljer.16 S. Albani, der 
vist nok allerede fra o. 1140 havde status som 
sognekirke (jfr. s. 77), betjente beboerne i den 

centrale del af byen mellem den sydligste gren af 
Byens Bæk i nord og Odense Å i syd, undtaget 
dog S. Knudsklostrets og Bispegårdens områ-
de. 

Mod øst stødte sognet op til Vor Frue sogn i 
et omtrent nord-sydgående forløb fra bækken 
via Påskestræde mod åen. I sognet, der også fra 
middelalderens slutning omfattede Hunderup 
by, husedes byens velstående borgerskab. Vor 
Frue sogn, som kan være udskilt fra Albani 
sogn, lå østligst i Odense og omfattede endda 
1477 en gård ved S. Jørgensgården uden for by-
ens afgrænsning. Antagelig husede området al-
lerede dengang byens mindrebemidlede. En ka-
rakteristik, ganske vist fra 1618, beskrev således 
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Fig. 4. Prospekt af Odense, set fra syd. Kobberstik af Alexia de Lode, fra Erich Pontoppidan og Hans de 
Hofman, Den danske Atlas, III, Kbh. 1767. - View of Odense, seen from the south. Print by Alexia de Lode from Erich 
Pontoppidan and Hans de Hofman, "Den danske Atlas", III, Copenhagen 1767. 

sognets beboere som ganske uformuende; her 
var næsten ikke andet end bønder fra de tre 
landsbyer, der - i hvert fald på dette tidspunkt -
fulgte kirken (Kullerup, Ejby og Biskorup), for-
uden S. Jørgensgårdens bønder.17 Nordligst i 
byen lå S. Hans' (S. Mikaels) sogn, der socialt 
prægedes af de adelige besiddelser i Nørregade-
kvarteret. Sognets grænse mod øst har været 
dikteret af vådområderne ved den senere Pjente-
dam. 

KIRKELIGE INSTITUTIONER 
EFTER REFORMATIONEN 

Ved reformationen forsvandt en del af de kirke-
lige institutioner, mens andre omdannedes og 
fik nye funktioner. I forbindelse med sækulari-
seringen af byens klostre oprettedes 1539 et al-
mindeligt hospital for hele Fyn i Gråbrødre klo-

ster, der yderligere fik tillagt Helligåndshospita-
let, Sortebrødre kloster og S. Jørgensgården. 
Kirkegårdene ved de to sidstnævnte institutio-
ner vedblev dog endnu en tid med at blive be-
nyttet. Samtidig kom en ny kirke til, idet Grå-
brødre Hospitals sygestue for de kronisk senge-
liggende også indrettedes til kapel. S. Clara klo-
ster blev overladt som bolig for den lutherske 
superintendent og en række kirkelige embeds-
mænd. S. Hans og S. Knuds klostre omdanne-
des til kongelige len for henholdsvis stiftsiens-
manden og kongens kansler, mens rigens kans-
ler fik provstiet som embedslen. De to gamle 
sognekirker, S. Hans og Vor Frue overlevede 
reformationen, mens den tredje, S. Albani blev 
nedrevet og menigheden for en tid overflyttet til 
Gråbrødre kirke. 1618 blev dette sogn imidlertid 
tillagt S. Knud (jfr. s. 81). 

Selv efter nedrivningerne har de gejstlige in-
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stitutioner stadig domineret bybilledet, også 
selvom S. Hans kloster og Gråbrødre kloster nu 
havde verdslige funktioner. Udover kirkerne 
var det kun Rådhuset, der kunne rumme større 
menneskemængder. Ved stændermødet 1657 
mødtes de gejstlige således i S. Knud, de bor-
gerlige i Gråbrødre kirke og adelen på Rådhu-
set.18 Indtil midten af 1700rne var der gudstjen-
ste hver dag i en eller anden kirke, men gradvis 
afskaffedes visse helligdage, og en del af hver-
dagsgudstjenesterne, samt ottesang og tolvsang 
på helligdage forsvandt. 

I begyndelsen af 1800rne var bybilledet ved at 
blive anderledes. 1817-19 blev Gråbrødre kirke 
nedrevet og en del af stenene brugt til et tårn 
med udpræget verdslig anvendelse, »Gråbrød-
relille« eller »Hempels tårn«, hvorfra der dels 
blev foretaget astronomiske observationer, dels 

hejst flag, når Skovforeningen skulle på udflugt 
til Fruens Bøge. 

Befolkningen fulgte dog stadig interesseret 
med, når der var arbejder på kirkerne, især når 
det gjaldt tårnene. Det var et farefuldt arbejde at 
tække et kirkespir; men det blev til gengæld af-
sluttet med manér. Når alt var færdigt, klatrede 
bly- eller kobbertækkeren op til toppen, blæste 
en fanfare og udbragte en skål for kongen,19 og 
der var også musik og bægerklang nede på jor-
den. Skikken med at klatre op på spiret er vist-
nok gået af brug for godt 100 år siden, men 
endnu 1842, da domkirkens spir skulle tækkes, 
standsede al trafik, og forbipasserende blev an-
modet om at gå ind i kirken og forene sig i bøn 
for kobbertækkerens liv.20 

De gudelige vækkelser i første halvdel af 
1800rne gjorde sig også gældende i Odense, 

Fig. 5. Udsnit af kort over Odense by med omliggende jorder 1717. S. Knuds kirke, Vor Frue, S. Hans og 
Gråbrødre kirker er vist i fugleperspektiv. Landsarkivet for Fyn. - Detail of a map of Odense and surrounding 
countryside 1717, with a bird's eye view of the churches of St. Knud, Vor Frue, St. Hans and Greyfriars. 
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Fig. 6. Kort over Odense, tegnet af MN 1990 på grundlag af Odense Kommunes gadenavnekort 1985, Odense 
bys historie, 12, tvl. 10. De af Danmarks Kirker beskrevne kirker er markerede med tallene 1-14. 1. S. Knuds 
kirke. 2. Vor Frue kirke. 3. S. Hans kirke. 4. Gråbrødre klosterkirke. 5. Valgmenighedskirken. 6. S. Ansgar 
kirke. 7. Vor Frelsers kirke. 8. S. Albani. 9. Fredens kirke. 10. Thomas Kingos kirke. 11. Hans Tavsens kirke. 
12. Bolbro kirke. 13. Munkebjerg kirke. 14. Vollsmose kirke. - Map of Odense drawn in 1990, based on Odense 
Municipal Council's street map of 1985, published in "Odense bys historie", 12, pl. 10. The churches described in 
"Danmarks Kirker" are numbered from 1-14. 1. St. Knud's. 2. Vor Frue. 3. St. Hans's. 4. Greyfriars priory church. 5. The 

free church (Valgmenighedskirken). 6. St. Ansgar's. 7. Vor Frelsers Church (Our Saviour's). 8. St. Alban's. 9. Fredens 
Church (of Peace). 10. Thomas Kingo's. 11. Hans Tavsen's. 12. Bolbro. 13. Munkebjerg. 14. Vollsmose. 

men vandt ikke den store tilslutning. Efter år-
hundredets midte kom både den grundtvigske 
og den indremissionske bevægelse til byen, og 
begge retninger tegnede sig for et betydeligt 
byggeri, ikke mindst af sociale institutioner. Fra 
1857 dannedes en grundtvigsk kreds ved Grå-
brødre Hospitalsmenighed, men en gruppe 
brød ud og etablerede en valgmenighed, som 
1886 fik egen kirke. 

Efter 1849, da Grundloven havde sikret reli-
gionsfriheden, opstod et antal frikirker. Der 
havde til stadighed været enkelte repræsentanter 
fra det reformerte og det katolske trossamfund i 
byen, men de var, som helhed uden vanskelig-

heder, blevet betjent af egne præster fra Frederi-
cia. Den romersk-katolske menighed, der op-
rettedes 1867, fik 1870 eget kapel (S. Maria 
kirke), afløst 1906-08 af S. Albani kirke. Den 
katolsk-apostolske menighed fik 1897 egen kir-
kesal, mens metodisterne 1889 lod opføre S. Ja-
kobs kirke og 1900 Emmauskirken. Disse kirker 
vil dog ikke, lige så lidt som baptisternes, ad-
ventisternes og mormonernes kirkebyggeri fra 
dette århundrede, blive gjort til genstand for be-
handling i Danmarks Kirkers oversigt. 

I løbet af 1800rne voksede folketallet stærkt, 
og landsognene blev bebygget, så der blev be-
hov for nye kirker. Af kirkebygninger, opført i 
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vort århundredes første årtier, skal nævnes S. 
Ansgar kirke, Vor Frelsers kirke, Fredens kirke 
og Thomas Kingos kirke. Efter 1945 ses påny et 
betydeligt kirkebyggeri, både i form af udvidel-
ser og ombygninger af eksisterende kirker og 
regulære nybygninger. Til de sidste hører Hans 
Tavsens kirke og Bolbro, Munkebjerg og Volls-
mose. Nyere kirker, udskilt af ældre landsogne, 
vil blive behandlet under disse (således Hjallese 
under Dalum og Dyrup under Sanderum). 

EFTERMIDDELALDERLIGE SOGNE 

I de første årtier efter reformationen foregik en 
ret kaotisk annektering og omannektering af 
bysognene og de omkringliggende landsogne, 
men dette ændrede ikke de gamle sognes græn-
ser og skete ikke mindst, fordi der skulle skaffes 
levebrød til de nye gifte sognepræster og kapel-
laner. Vigtigste indgreb i byens sognestruktur 
var henlæggelsen af det gamle S. Albani sogn til 
S. Knud 1618, efter at sognet en kort tid havde 
hørt under Gråbrødre kirke.21 

I de følgende knap 300 år havde byen frem-
deles tre sogne, domsognet, Vor Frue sogn og 
S. Hans sogn, hver især med et tilhørende land-
sogn. Til S. Knuds sogn var lagt Hunderup og 
Bolbro, til Vor Frue Ejby, Killerup og Bisko-
rup. Indtil 1739 var Seden anneks til kapellaniet. 
Til S. Hans lå Skibhusene, mens Højby indtil 
1805 var annekteret kapellaniet her. Der var dog 
adskillige besynderlige undtagelser fra sogne-
grænserne. 1566 tillagdes Gråbrødre hospitals-
kirke Pårup sogn som anneks, indtil Pårup 1816 
blev annekteret S. Hans og 1819 udskiltes som 
selvstændigt pastorat. 1816 blev Hospitalskir-
ken, hvortil alene hørte lemmerne og stedets an-
satte, filialkirke under S. Knud og betjentes her-
efter af den residerende kapellan, ligesom kapel-
let i Odense Tugthus.22 Hospitalet var 1787 an-
ført under Odense herred, men henregnedes 
1801 under Odense by.23 

Kirkeritualet 1685 bestemte, at Katedralsko-
lens lærere uanset deres bopæl altid hørte til 
domsognet, og de gjorde det fremdeles 1957.24 

Fra 1722 blev S. Hans kirke garnisonskirke med 
tyske gudstjenester for de mange tysksprogede 

soldater.25 Efterhånden ophørte denne funktion, 
men endnu 1917 lå den tidligere rytterkaserne i 
Pjentedamsgade under S. Hans sogn, skønt den 
1913 var blevet solgt til private, og hele resten af 
gaden hørte til Vor Frue sogn.26 

Fra slutningen af 1800rne blev landsognene ef-
terhånden indlemmet i kommunen. S. Knuds 
landsogn blev stykvist indlemmet 1877-1909, S. 
Hans landsogn 1932 og Vor Frue 1936. 1966 blev 
i alt 13 landsogne lagt under Odense kommune, 
et antal, der i dag (1990) er mere end fordoblet. 
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