
Fig. 1. Udsnit af Brauns og Hogenbergs kort over Odense 1593 med S. Albani kirke (sml. s. 79 fig. 8). - Detail 
from Braun and Hogenberg: Odense map 1593, with St. Albans church (cf. p. 19 fig. 8). 

†S. ALBANI KIRKE 
NOTER s. 1743 

Som ramme om drabet på kong Knud (II) og hans 
mænd 10. juli 1086 er S. Albani kirke allerede tidligt 
nævnt i de skriftlige kilder. Mordet på kongen og 
hans kanonisering godt en halv snes år senere fik skel-
sættende betydning både for det kirkelige liv i Fyns 
stift i almindelighed og for selve bysamfundets ud-
vikling i særdeleshed (jfr. herom s. 66, 69, 77, 172f. 
og 425f f ) . Som anført i »Tabula Othiniensis« fra o. 
1095 (s. 438) og i den omtrent samtidige »Passio 
Sancti Kanuti regis et martyris« havde kirken allerede 
da en særlig status, idet den kort før den dramatiske 
begivenhed var blevet udstyret med relikvier af den 
engelske helgen, S. Alban (†senest 305), som kongen 
selv havde hidført , og »som var ham kær f remfor alle 
andre«.1 I denne anledning må kirken have modtaget 
sin indvielse til S. Alban, der også nævnes i den en-
gelske munk Ælnoths Krønike (o. 1120).2 Kongen 
har antagelig ved samme lejlighed skænket relikvier 

af en anden engelsk helgen, S. Osvald (†642, j f r . 
ndf.), selvom denne dog ikke ses f remhævet som 
navnehelgen. Som anført i »Passio (...) « var også 
J o m f r u Maria nævnt som kirkens værnehelgen, og 
indvielsen til denne kan meget vel have været af ældre 
dato.3 

Hverken »Passio« eller Ælnoths Krønike er dog 
særlig meddelsomme mht . kirkebygningens ud fo rm-
ning. Begge understregede kirkens nærhed til Kongs-
gården, jfr . også ndf.4 Ælnoth nævnede endvidere i 
sin beretning kirkens trævægge, som blev angrebet 
både af fjendernes våben og med ild. Mens slaget ra-
sede ved kirkens hoveddør, var kongen søgt til hel-
l igdommens østdel, hvor han knælede foran alteret 
(sandsynligvis højalteret). Et angreb på vægbjælker 
og poster i denne del af bygningen førte til, at alterets 
prydelser, de to relikvieskrin (»capsulas«) med S. Al-
bans og S. Osvalds levn, samt alterkorset væltede ned 
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fra bordet .5 Det var på dette sted, kongen fik sit bane-
sår, mens hans bror, Benedikt, faldt uden for kirken. 
Efter ugerningen plyndredes kirkens altre for skatte. 
Det gjaldt både de rige gaver af sølv og guld, som 
kongen og hans fæller havde udstyret altrene med 
umiddelbart før kampen, og en række genstande, der 
var skænket på et tidligere t idspunkt.6 Da tumulterne 
var stilnet af, gravlagdes kongen og hans bror i kir-
ken, hvor de havde kæmpet , hver på sit sted, dvs. 
kongen antagelig foran højalteret, mens de ledsa-
gende h i rdmænd fandt hvile i forhallen (»in atrio«) i 
det vestlige og nordlige hjørne.7 1095 optoges kong 
Knuds ben af det stampede lergulv og overførtes til 
en ny kirke, opfør t af kvaderstensmur syd for den 
gamle,8 således som det udførl igt er omtalt under be-
skrivelsen af S. Knuds kirkes bygninghistorie s. 131ff. 
(Se også redegørelsen for helgenkongens begravelse 
og skrin s. 425ff.). 

S. Albani kirkes nærhed til kongens bolig og den-
nes særlige begunstigelse af sin kirke, som det blev 
understreget med rige donationer, er vidnesbyrd om 
kirkens ophøjede status på drabstidspunktet. Som an-
ført i en senere helgenkrønike, »Den yngre Passio« 
fra o. 1200, var S. Albani kirke eller kloster dengang 
endvidere bispesæde (»in quo tunc temporis sedes 
erat episcopalis«).9 Overførs len af bispesædet fra 
S. Albani kirke til den nyopfør te stenkatedral sydvest 
herfor kunne, som det er omtalt s. 172-73, forklares i 
lyset af et bevidst ønske fra både kongemagtens og 
gejstlighedens side om at udnyt te mordet 1086 til en 
styrkelse af det kristne kongeriges position. Det er 
også værd at nævne, at den nye domkirke havde både 
J o m f r u Maria og S. Alban som værnehelgener ved 
siden af Kristus og S. Knud, måske endnu et udtryk 
for en overdragelse af myndighed fra en ældre institu-
tion til en yngre (s. 76). S. Knuds kirke besad desuden 
relikvier af den engelske helgen, utvivlsomt overført 
sammesteds fra (s. 458). Lokaliseringen af stiftets 
ældste bispekirke i en eventuel forgænger (af træ?) til 
S. Knuds kirke og ikke S. Albani kirke er dog også 
blevet nævnt som en mulighed i den nyere forskning 
(refereret s. 154 og 172f.), omend uden inddragelse af 
»Den yngre Passio«'s udsagn. Ingen af teorierne har 
dog hidtil kunnet underbygges arkæologisk. 

Af et mandat fra Erik Lam (mellem 1137 og 1146) 
fremgår, at S. Albani på daværende tidspunkt havde 
været undergivet S. Knuds kloster, men nu ved en 
overenskomst og m o d en økonomisk kompensat ion 
blev frigjort fra dette overherredømme. I sagen op-
trådte provst Livo på vegne af hele sognefolket ved 
S. Albani kirke, j f r . også s. 77 og 1014.10 Kirken har 
således allerede dengang og muligvis også tidligere 
haft status af sognekirke.11 Samtidig synes S. Albani 
kirke ligesom Vor Frue kirke, S. Laurentius kirke i 
Fraugde (Odense hrd.) og byens pogeskole at have 
stået under Odenseprovstens særlige myndighed, 

som det i det mindste er bevidnet senere i middelal-
deren.12 Om sognets grænser, der kun kan tegnes i 
hovedtræk for middelalderens vedkommende , se 
også s. 69f. 

1157 var kirken ifølge Saxo r amme om et møde 
mellem Svend Grathe og Valdemar (den Store).13 

Mødet kan have fundet sted i den nyopfør te sten-
kirke, der hen imod midten af 1100'erne antages at 
have erstattet en ældre trækirke. Denne blev tilsyne-
ladende - at d ø m m e efter brandlag - ødelagt ved 
brand ligesom en mulig forgænger (s. 1736). Langt 
senere, 1497, findes også vidnesbyrd om et kongeligt 
retterting her (jfr. desuden Sortebrødre kloster og 
Helligåndshusets kirke s. 1755 og 1886).14 Om S. Al-
banis indtægter vides ikke meget. Kirken har haft 
indkomster fra Bolbro og Hunderup (præstetiende), 
hvilket efter reformationen overførtes til †Gråbrødre 
klosterkirke, j f r . ndf. og s. 1769.15 Private donationer 
er der kun enkelte efterretninger om, tidligst Niels 
Hamundsens testamentariske gave på 2 mk. fra 1295 
og domprovs t Hans Urnes tilsvarende ydelse på seks 
ør tug korn og 10 sider flæsk fra 1503.16 Til gengæld 
har sognekirken haft en central plads inden for byens 
borgerskab. H e r o m vidner navnlig en række gildes-
eller lavsaltre for købmændene, smedene, Elende lav 
og Maria psalters broderskab, foruden - muligvis -
præstekalentet (jfr. ndf.). Eksistensen af en skole for 
sognet, vel en elementærskole under domkapitlet , 
f remgår tidligst 1447;17 denne har muligvis været pla-
ceret på kirkegården eller inden for S. Knuds klosters 
område (jfr. også s. 125). 

I de urolige reformationsår nævnes kirken to gange 
som skueplads for dramatiske begivenheder, dels 
1534, da bispegården under en folkelig opstand blev 
beskudt, bl.a. fra S. Albani kirke (vel fra tårnet), dels 
1536, da stiftets sidste katolske biskop, Knud Gylden-
stjerne, blev fængslet, netop som han forlod kirken.18 

Som et led i den gennemgribende reorganisering af 
byens kirkelige forhold fik S. Albani kirkes sogne-
præst, den luthersk sindede Jacob Frost (jfr. s. 1830) 
1538 sammen med kapellanen m.fl . overladt det net-
op nedlagte S. Clare kloster som bolig (s. 1898).19 Det 
følgende år fandt den store omlægning af byens klo-
stergods sted, der nu samledes under det nyopret tede 
almindelige hospital i Gråbrødre kloster (s. 1559 og 
1772). Umiddelbar t forinden fik 'borgmestre, råd-
mænd og de menige sognemænd til S. Albani kirke' 
overladt franciskanernes klosterkirke, og dermed var 
S. Albani kirkes skæbne beseglet.20 Kirkens navn, 
gods og dele af inventaret overgik til †Gråbrødre klo-
sterkirke (jfr. *døbefont, †stormklokke og s. 1808, 
1824), og kort efter må selve nedrivningen af den nu 
funktionsløse kirke være påbegyndt. En synlig erin-
dring fra bygningens sidste tid er et primitivt p ro-
spekt af kirkens sydfacade, indridset på predellaen af 
Claus Bergs høj altertavle fra †Gråbrødre klosterkirke 
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Fig. 2. S. Albani kirke med kirkegårdsafgrænsning i senmiddelalderen tillige med S. Knuds kirke og kloster og 
andre middeladerlige bebyggelser øst herfor. Det nuværende gadenet er angivet med rød farve. 1. S. Albani 
kirke. 2. S. Knuds kirke og kloster (s. 118f., 275 f ) . 3. Badstue(?) (s. 119). 4. Bulhus fra 1290'erne (s. 94). 5. 
Stenhus fra 1500'erne. 6. Åbrinkssikring fra 1456. 7. Bispegården (s. 94, 124). 1:1.750. Tegnet af MN 1994, 
suppleret 2000, på grundlag af højdekurvekort og gadeplan fra Magistratens 2. afd. De enkelte bygninger er 
tegnet med udgangspunkt i planer ved Aage H. Mathiesen (1894), A.J. Mark-Nielsen og Palle Møller (1929-35), 
Charles Christensen (1936), Svend Larsen(?) (1943), C. G. Schultz (1946), Erling Albrectsen (1955-56), Eigil 
Hansen (1966), Eskil Arentoft og Jørgen Nielsen (1983) samt Kjeld Borch Vesth (1987). - St. Alban's church with 
the late medieval churchyard limits beside the Cathedral, St. Knud's monastery and other medieval buildings east of the 
Cathedral, 1. St. Alban's church. 2. St. Knud's cathedral and monastery. 3. Bath-house 4. Timbered house from the 1290s. 
5. Stone building from the 1500s. 6. Bulwark against the river. 7. Bishop's palace. 

(fig. 385, s. 506) og betegnet »S. Albani«. Kirken er 
her vist med et kor af samme højde som skibet og 
med et vesttårn, kronet af et højt spir. 

I første instans blev kirkebygningen, 'der nu er 
ødelagt' , 1541 overladt til S. Knuds kloster for at 
kunne danne r amme om en almindelig skole i stedet 
for den gamle, der var for lille.21 Klosterets prior for-
pligtedes samtidig til at bygge og forbedre den ny 
skolebygning med lofter, tag, vinduer og vægge 
m . m . Planen blev dog snart efter opgivet, for allerede 

et halvt år efter, maj 1542, fik den tidligere d o m -
provst i Viborg, Christiern Pedersen ejendomsbrev 
på kirkens kor med sakristiet og den tilhørende 
grund, alt praktisk beliggende umiddelbart i nærhe-
den af hans egen bolig.22 Beslutningen nuanceredes 
dog, da ikke bare kirken 'med tømmer , sten, kalk og 
anden bygning ' godt halvanden måned senere blev 
overladt til byens magistrat og menige borgere, men 
også koret og hele kirkegården. Hensigten var at lade 
opføre renteboder på kirkens område og anlægge et 
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almindeligt torv på det øvrige areal, idet et (øst-vest-
gående) stræde skulle indhegnes fra skolen (vel den 
senere Latinskole) ned gennem domkirkens kirke-
gård og ud m o d Johan Valkendorfs, Jørgen Gylden-
stjernes og Christiern Pedersens gårde ved kirkegår-
den (her S. Albani kirkegård), j f r . også s. 97f. og ndf. 
Stenene fra koret ønskede kongen til sit eget behov, 
mens kirkens tårn i første række friholdtes til op-
hængning af byens s tormklokke.2 3 Også mht . det 
sidste punkt k o m der siden hen kontraordre, da Chri -
stian III 1558 befalede Knudsklosterets prior, Christi-
ern Povlsen at nedrive tårnet og i stedet anvende ma-
terialerne til fuldendelsen af domkirkens eget tårn (s. 
283).24 Beslutningen om på dette t idspunkt at priori-
tere og f remhæve stiftsbyens hovedkirke kan måske 
hænge sammen med kongens personlige ønske om at 
indrette sin begravelse her, hvor han da også få måne-
der senere skulle k o m m e til at hvile (jfr. s. 283 og 
712). 

Rydningen af kirketomten og udparcelleringen af 
denne og af kirkegården fortsatte de følgende årtier. 
1562 og 1573 nævnes grunde på kirkegården i stor-
købmanden Oluf Bagers besiddelse, dels en grund 
'sønden på S. Albani kirkegård' , som blev overladt 
kongen, dog med den klausul at førstnævnte selv 
måtte nedbryde og genanvende et (eksisterende) hus 
derpå, dels et jords tykke smst. , nord for den abild-
have, han havde i leje af Knudsklosteret.2 5 Grunden 
måtte bebygges med 'en god købstadsbygning' . I 
forbindelse med lenshyldningsfesten maj 1580 (jfr. s. 
96f.) udvidedes torveområdet ved ekspropriering af 
til dels ældre e jendomme, der havde ligget nord, øst 
og syd for den gamle kirkegård.2 6 Oluf Bagers før -
nævnte jords tykke i hjørnet ved domkirken blev ud-
set til grund for festtribunen (s. 96f.). Umiddelbar t 
efter, 1581, blev torvet (på ny) overladt til byen.2 7 

Storkøbmanden opfør te samme år en stor ejendom 
på stedet (senere Brohms gård, nedrevet 1835-36) og 
muligvis tillige naboe jendommen (Albani Torv 1, 
nedrevet 1955, j f r . s. 97), der begge synes at være 
anlagt hen over fundamenterne af den gamle kirke (se 
ndf.). Brauns og Hogenbergs prospekt 1593 (fig. 1) 
gengiver torvet (»Forum Regium sive novum«) med 
den omgivende bebyggelse, herunder en anselig ejen-
dom, prydet med småspir i endegavlene, øst for 
domkirkens kirkegårdsmur; dette skal dog næppe 
tolkes som et 'pos thumt ' billede af den gamle, tårn-
løse S. Albani kirke, »som er faldet sammen af ælde«, 
således som det læses langs rygningen af den omtalte 
bygning, men må snarere opfattes som en markering 
af den gamle kirkes placering og af en senere bebyg-
gelse på stedet. 

Fund af begravelser på den gamle kirkegård og af 
f ragmenter fra kirkegårdsmuren er lejlighedsvis 
nævnt af senere meddelere, heriblandt af Thomas 
Bircherod, der o. 1690 omtalte den sidste synlige rest 

af kirkegårdsmuren, og 1730 af Jacob Bircherod, som 
omtalte fund af talrige knogler ('så mange, at to kister 
blev fyldt dermed') ved opførelsen af grev Podebusks 
gård (Albani Torv 4-5).28 

Den første arkæologiske undersøgelse gennemførtes 
1886 - i 800-året for Knud den Helliges død - af 
Henry Petersen, Nationalmuseet.2 9 Ved denne under-
søgelse lykkedes det endelig at lokalisere stenkirken. 
En række spredte iagttagelser i forbindelse med jo rd -
arbejder i området blev gjort i årene før - og ikke 
mindst efter - af skolebestyrer Hans Rasmussen, der 
viderebragte dem i indberetninger og avisartikler.30 

De store arbejder på Albani Torv 1955-56, da der an-
lagdes underjordisk parkeringskælder og påbegynd-
tes fjernelse af de omkringliggende bygninger (bl.a. 
den tidligere Læseforenings ejendom, Albani Torv 1), 
blev fulgt af Erling Albrectsen, Odense Bys Museer, 
der dog kun i begrænset omfang fik mulighed for 
egentlige arkæologiske undersøgelser.31 Det lykkedes 
herved at lokalisere kirkegårdens afgrænsning m o d 
nord og delvis m o d øst, mens kirken ikke berørtes. I 
årene 1980-83, forud for en næsten fuldstændig for -
nyelse af bygningerne langs torvets sydside, gennem-
førte Møntergården en større arkæologisk undersø-
gelse, hvorved der afdækkedes rester af stenkirken og 
dens forgænger(e) af træ samt dele af kirkegården.3 2 

Yderligere en del af denne blotlagdes ved en udgrav-
ning 1998.33 

Møntfund. Ved de arkæologiske undersøgelser 
1980-83 blev der fundet 18 mønter, hvoraf de 17 
kunne bestemmes som værende middelalderlige.34 

En af mønterne, slået af Sven Estridsen (1047-74/76), 
har betydning for dateringen af den yngre trækirke 
(jfr. s. 66 og 1736 f.). 

Et sagn, tidligst nævnt 1730 af Jacob Bircherod, 
omtaler en af kirkens klokker, der engang under ring-
ningen skulle være kommet i heftig svingning og af 
sig selv være faret ud af tårnets lydhul og ned i åen på 
det sted, som herefter kaldtes »Klokkedybet«. Derfra 
skulle siden høres dens ulykkesvarslende klagesang 
om den træske klokkestøber: 

»Kobber og messing k o m i mig; 
Sølvet, som skulde været deri, 

stjal mester Eskild med lumske Svig, 
derfor tabte jeg min lyd.«35 

Et tilsvarende sagn fortælles om S. Klemens kirkes 
klokke (jfr. DK Bornholm 276). 

ALTRE O G K A P E L L E R 

Som allerede nævnt (s. 87 og 1015) er hovedkilderne 
til viden om kirkens middelalderlige altre de to for-
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tegneiser, som udarbejdedes hhv. 1541 (lensmand 
Erik Krummediges fundats) og 1560 (prior Christiern 
Povlsens fortegnelse) over altergods og vikarier, til 
hvilke der syntes at have hersket uvished omkring de 
rette ejermænd.3 6 Hertil k o m m e r oplysninger om så-
vel altre som kapeller, hvis stiftere, vikarer eller til-
hørende gods har været omtalt i forskellige retsakter. 
Vedrørende de anførte kapeller skal det bemærkes, 
som allerede omtalt s. 86, at disse ikke nødvendigvis 
skal opfattes som særlige tilbygninger, men også kan 
referere til et afskærmet areal inde i kirken. 

S. Albani kirke har været rig på altre. Således kan -
med forbehold for navnesammenfald - opregnes i alt 
16 eksempler, hvoraf tre dog er behæftet med usik-
kerhed (jfr. 12 (13) altre i domkirken (s. 87 f f ) , 14 i 
Vor Frue kirke (s. 1015ff.) og 10 i S. Hans kirke (s. 
1223ff.)). Heraf var ikke mindre end fire, måske fem 
altre særligt knyttet til gilder eller lav, broderskaber 
eller andre sammenslutninger i byen (Elende lav, 
Købmands-(Trefoldigheds-) gildet, J o m f r u Maria 
psalters broderskab og smedelavet samt muligvis 
præstekalentet). En eftermiddelalderlig alterliste, 
overleveret i afskrifter fra 1700'erne, opregner i alt 
fem altre i †Gråbrødre klosterkirke (Trefoldigheds-
alter, S. Laurids' alter, S. Jakobs alter, Kalentealter og 
S. Anne alter).37 Ud fra navne- og brugersammenfald 
med to altre, der med sikkerhed kan knyttes til S. Al-
bani kirke (Trefoldighedsalter og S. Anne alter) er det 
i det følgende antaget, at samtlige altre har hørt 
h j emme i denne, hvis navn, sogn og e jendomme 1539 
blev overført til den gamle klosterkirke, j f r . ovf. og s. 
1769, og de omtales derfor alle i det følgende: 

S. Anne alter. Tidligst nævnt 1465, da biskop M o -
gens Krafse overlod Niels Skinkel alterets vikarie.38 

Efter alt at d ø m m e besad Fyns biskop patronatsretten 
hertil og fordelte også siden hen vikariet.39 Altervi-
karen havde en særlig residens (senere Albani Torv 
15) på S. Albani kirkegård, nord for domkirkens kir-
kegård og i nærheden af såvel en række andre præste-
og vikarieresidenser som af de store lavshuse for 
smede- og skomagerlavet samt for Elende lav (jfr. s. 
94ff., 97f.).40 1530 mageskiftedes et stykke jo rd i 
S. Albani Stræde (Skomagerstræde) op til residensen 
med skomagerlavet.4 1 1542 nævntes residensen 
('de(n) gård(e) ved kirkegården, som mester Johan 
Valkendorf (...) nu ibo') i forbindelse med anlægget 
af et stræde fra skolen gennem S. Knuds kirkegård 
(jfr. s. 97f.).42 Da sognepræst Rasmus Eriksen til Bel-
linge og Brændekilde efter Johan Valkendorfs død 
1545 overtog vikariets gods, valgte han dog 1549 at 
overlade e jendommen med tilhørende indbo til 
Knudsklosterets prior Chr. Povlsen, omend med den 
klausul, at godset efter dennes død k o m tilbage til 
ham selv.43 Denne bestemmelse ændredes 1568 ved et 
kongebrev, der fastslog, at skolemesteren (ved Latin-
skolen) efter priorens død skulle have alterresidensen 

på S. Albani kirkegård 'øst for Mourids Podebusks 
gård' (senere Albani Torv 16).44 S. Anne alter ejede 
desuden gods på Vestergade, vel den jord , tilhørende 
S. Anne alter 'uden vestre murede por t ' (Vesterport), 
som Anne Marsvin 1562 fik livsbrev på, og som 
Chr. Povlsen blot to år senere, 1564, vandt til kronen, 
antagelig efter ejerens død (s. 1150).45 Af godset 
skulle der ifølge en bestemmelse 1568 svares 18 mk. 
årligt til skolemesteren. 1569 mageskiftede Eskil 
Gøye sig til e jendommen med den tilhørende for-
pligtelse, men allerede 1572 løsnedes han herfra, da 
lensmanden i S. Knuds kloster (endnu på daværende 
tidspunkt Chr. Povlsen) herefter fik besked på at be-
tale læsemesteren af klosterets egen beholdning.4 6 

S. Antonius' alter(?). I dronning Christines hofhold-
ningsregnskaber omtales et offer, givet 1505 til 
»sancti Anthonii prest« i S. Albani kirke.47 Dette kan 
hentyde enten til et præsteviet medlem af antoniter-
ordenen eller til en præst, der gjorde tjeneste ved et 
S. Antonius ' alter i kirken. Et alter med denne be-
tegnelse er i øvrigt ikke kendt. 

Elende lavs (Vor Frues) alter. 1435 stadfæstedes 
Elende lavs skrå (1471 betegnet Vor Frue gilde)48, 
hvori som et hovedformål anførtes, at der skulle op-
retholdes en evig daglig messe, 'Gud til lov og (Jom-
fru) Maria, hans velsignede m o r til ære' ved et alter i 
nordsiden i det nye kapel (jfr. dette). Alteret, beteg-
net »unser leuen vrouwen altare«, skulle ved sjæle-
messer for afdøde lavsmedlemmer smykkes med fire 
gode lys eller seks tilsvarende i lysekronen ovenover. 
Ifølge lavets statutter skulle præsten ved alteret, som 
Elende lav formentl ig selv havde patronatsret til, bo 
ved kirken.4 9 1471 omtales alteret (»Vor Frue Alter 
(...) i det Nør r e Capell«) i forbindelse med en ejen-
domshandel, hvor lavets eller gildets oldermand, 
Niels Jensen, handlede på vegne af dette og af al-
teret.50 Alterets gods blev 1541 overladt til byens sko-
lemester.51 1560 gav godset stadig det betragtelige af-
kast af 83 mk. og 4 sk., hvoraf skolemesteren fik 50 
mk. , mens byens magistrat oppebar det øvrige. Hvad 
der blev af disse penge, vidste meddeleren, 
Chr. Povlsen, dog ikke(!).52 

5. Erasmus' og Trefoldigheds alter eller Købmandsalteret 
(1496 benævnt »the helge trefallighedz oc sancti 
Erasmi altære, som nw kalles køpmantz altære«).53 

Tidligst omtalt 1461 (»altaris s. Erasmi«) i en strids-
sag, der berørte såvel alteret, dets præst (Anders Star 
fra Fangel) som medlemmerne af Trefoldighedsgildet 
(»sodalicii s. trinitatis«).54 Fra første færd var det 
knyttet til Trefoldigheds- eller Købmandsgildet .5 5 

1466 udstedte biskop Mogens Krafse sammen med 
rigets øvrige bisper et brev på 40 dages aflad for an-
dagtssøgende til »altare sancti Erasmi et sancte trini-
tatis« og for de, der 'af de midler, Gud har skænket 
dem, forbedre(r) og forøge(r) de hellige kar, alterbø-
gerne og messeklæderne'.5 6 Alteret, benævnt »sancti 
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Erasmi altære« var som angivet i lavsskråen fra 1476 
placeret bag den søndre kirkedør og skulle ved sjæle-
messer smykkes med fire gode lys samt af det til-
oversblevne voks hædres med endnu et stort lys i 
lysekronen ovenover. Ved alteret skulle derudover 
holdes messer for S. Anna, S. Erasmus, Kristi le-
geme, Kristi fem vunder samt for J o m f r u Maria.57 

Alterpræsten skulle bo ved kirken, j f r . også Elende 
lavs alter ovf.5 8 Placeringen af alteret specificeredes 
yderligere 1504 i et gavebrev fra Lauritz Olufsen til 
alteret som værende i »Kiöbmands Capellet« (s.d.).59 

I Erik Krummediges fundats 1541 tildeltes kapellanen 
ved S. Albani kirke (på daværende tidspunkt Grå-
brødre klosterkirke) 17 mk. fra renterne af alterets 
gods. Den samme sum opretholdtes endnu 1560, idet 
de tilhørende gårde i byen da administreredes af Ma-
gistraten.60 Se også Kristi legems alter ndf. 

S. Gertruds alter. Tidligst omtalt o. 31. marts 1510, 
da dronning Christine skænkede det en offergave, vel 
en forsinket tribut i anledning af helgenindens festdag 
(17. marts).61 Altergodset er ikke registreret i konfi-
skationslisten 1541, men nævnes 1560 blandt de ejen-
domme, der lå under borgmester og råd.62 

Helligtrekongers alter. 1530 omtales et antal jorder 
ved S. Albani Stræde, tilhørende Helligtrekongers al-
ter. Hermed kan refereres enten til dette alter eller til 
et af altrene af samme navn i domkirken (s. 88f.) og i 
S. Hans kirke (s. 1226).63 Selve alteret er tidligst 
nævnt 1543, da Severin (Søren) glarmester fik stad-
fæstelse på to pergamentsbreve, udstedt af Jørgen 
Marsvin (†1524), patron for »the Hellige 3 Kongers 
alther« og af hr. Mattis Laurissen (Mathias Laurit-
zen), alterets vikar. 1560 var altergodset inddraget af 
patronens datter og arving, Anne Marsvin.6 4 

S.Jakobs alter(?). Omta l t i den ovf. nævnte alterliste 
fra Gråbrødre klosterkirke. Et alter af samme navn 
og vel ikke identisk med dette(?) fandtes i Vor Frue 
kirke (s. 1016).65 

Alter for Jomfru Marias psalters broderskab. 8. sept. 
(1491), på førstedagen af (festen for) J o m f r u Marias 
fødsel, indviede biskop Carl R ø n n o w et alter for 
J o m f r u Marias psalters broderskab til ære for denne, 
ærkeenglen Michael og de 10.000 riddere i et kapel i 
nordsiden af kirken (jfr. s. 1738). 24. april 1492 fik 
besøgende til det nyligt etablerede alter (»noviter 
erectum«) tillagt 40 dages aflad, og 19. maj samme år 
føjedes yderligere en tilsvarende afladssum til.66 En 
vidisse (bevidnet kopi) af de to afladsbevillinger, der 
også nævner alterets indvielsesdag, fremlagdes 
14. nov. 1493 omkr ing kl. 9 om formiddagen foran 
alteret i nærværelse bl.a. af Thomas Eggertsen, evig 
vikar ved S. Katharinas alter (s.d.) og kirkens præst, 
Michael Nielsen, utvivlsomt identisk med den navn-
kundige hr. Michael (†senest 1514, j f r . s. 787), der på 
dronning Christines opfordr ing 1496 fordanskede 
Alanus de Rupes skrift om J o m f r u Marias psalter eller 

rosenkrans.67 Selve broderskabets statutter stadfæste-
des samme år med en opfordr ing til at bidrage til 
gudstjenestens forbedring ved alteret med ornamen-
ter og andet.68 

Kalentealter(?). Den omstændighed, at alterlisten 
fra Gråbrødre klosterkirke nævner et Kalentealter 
(jfr. ovf.) kunne tolkes således, at et alter for kirkens 
præster har eksisteret i S. Albani kirke i lighed med 
domkirkens Helligkorsalter (s. 88) og Vor Frue kirkes 
J o m f r u Maria alter (s. 1016). Det kunne da være det-
tes alters gods og ikke domkirkens Kalentealters (jfr. 
s. 88), hvis renter (16 mk.) 1541 henlagdes til sogne-
præsten ved S. Albani (Gråbrødre klosterkirke). 
Godset var da i hr. Søren Bruns (vel altervikarens) 
besiddelse.69 

S. Katharinas (Karine) alter. 1493 omtales Thomas 
Eggardi (Eggertsen) som evig vikar ved S. Kathari-
nas alter.70 1520 fik Joachim Knudsen, klerk og skri-
ver ved dronning Christines hof, pavelig stadfæstelse 
på vikariet, der da var ledigt efter Bertold Haardh's 
(Hård) død.71 Umiddelbar t efter opstod der imidler-
tid uenighed om denne sag, hvorfor dronningen ap-
pellerede til sin søn, Christian II, om at bistå hendes 
trofaste medarbejder og måske endda tage ham i sin 
tjeneste.72 Alteret omtaltes 1537 sammen med 
S. Mortens alter i Vor Frue kirke (s. 1016f.) i forbin-
delse med en strid om det tilhørende altergods mel-
lem Peder Lauridsen N o r d b y på den ene side og j o m -
fru Anne Marsvin samt altervikaren, Verner Al-
brechtsen Grotte (Grote) på den anden.7 3 Sidstnævnte 
havde solgt det omtalte gods, hvortil Per Lauridsen 
N o r d b y hævdede at være medarving, til Anne Mar -
svin. Altergodset var yderligere genstand for retssa-
ger 1538, 1539, 1540 og 1542.74 1560 nævnes Verner 
Grote endnu som vikar og Anne Marsvin som inde-
haver af vikariets ejendom.7 5 

S. Knuds alter. 1474 stiftede Jens Eggertsen Satzleff, 
bispens official i Odense, sognepræst i L u m b y og se-
nere kannik, en evig messe for sin familie og sig selv, 
Gud, J o m f r u Maria, S. Knud, S. Katharina og alle 
helgener til lov ved S. Knuds alter. Stiftelsen finansi-
eredes af en gård og grund i Nørregade, som han 
havde overtaget efter sin moster, Johanne Jensdatter, 
rådmand Jep Haysens enke.76 3. maj 1499 - på dagen 
for fundet af det Hellige Kors - konsoliderede den 
fore tagsomme person, der yderligere havde skænket 
sin fædrene gård til domkirkens Helligkorsalter (s. 
88), alterstiftelsen med en ejendom i Påskestræde.77 

Alteret nævntes da som placeret midt i koret (»in me-
dio chori«). Efter reformationen gav sidstnævnte 
ejendom anledning til en langvarig disput mellem 
Hans Brun og hans familie på den ene side og Jens 
Eggertsen Satzleffs nevø og arving, Christiern Lau-
ridsen på den anden. Sagen, der i årene mellem 
1528-43, behandledes af flere instanser, afgjordes 1543 
ved det kongelige retterting i Christiern Lauridsens 
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favør, idet Hans Brun ikke kunne bevise sin og fami-
liens påståede hævdvundne ejendomsret til den ovf. 
nævnte gård.78 

Kristi legemes alter. Nævnt 1454 (»altare corporis 
Christi quod est in Albani basilica«) i forbindelse med 
en omtale af alterets præst (»capellanus sacrificulus«), 
Anders Star, sognepræst i Fangel og senere anført 
som vikar ved S. Erasmus' og Trefoldigheds alter 
(s.d.).79 

Købmandskapellet. Nævnt 1504. Antagelig som det 
tilhørende alter (s.d.) placeret i kirkens sydside (1476 
omtalt »bagh then søndre kirkedør«) som en del heraf 
eller som en selvstændig bygningsdel (jfr. s. 1739).37 

S. Laurids' alter(?). Omtal t i den ovf. nævnte alterli-
ste fra Gråbrødre klosterkirke. Et alter af samme 
navn og vel ikke identisk(?) med dette fandtes i Vor 
Frue kirke (s. 1016). 

Det nye, nordre kapel. Nævnt 1435 som nyt i for-
bindelse med en omtale af Elende lavs alter (s.d.), 
placeret »in der norder siden in der nigen capelien«80 

og atter 1471 (»i det Nørre Capell«).50 Kapellet kan 
som købmandskapellet, nævnt ovf., have været en 
selvstændig bygningsdel på kirkens nordside eller 
blot have udgjort et afsondret område i kirkens nord-
side. 

Det nordre kapel. Et kapel ved kirkens nordside 
(»Capella a parte aqvilonari«), hvor Jomfru Maria 
psalters broderskabs alter (s.d.) var placeret, er nævnt 
1492. Om kapellets eventuelle udformning og pla-
cering, se ovf. 

S. Olavs alter nævnes kun i dronning Christines 
hofholdningsregnskaber i forbindelse med en offer-
gave 9. eller 10. maj i anledning af alterets indvielses-
dag.81 

Vor Frue og S. Albans alter (højalteret), sandsynlig-
vis indviet til kirkens værnehelgener, Jomfru Maria 
og den engelske S. Alban (s. 1729). Det var efter alt at 
dømme foran dette alter i kirkens østlige del (dvs. 
koret), kong Knud 1086 holdt sin andagt og siden hen 
blev dræbt som nævnt i »Passio« (»foran den hellige 
martyr Albans alter«).82 Alteret var på dette tids-
punkt udstyret med relikvieskrin for både S. Alban 
og S. Osvald (s. 1729). Antagelig har kongen også 
fundet sin midlertidige grav foran alterbordet (s. 
1730). 

Vor Frue alter. Stiftet 1347 af Jens Marsvin og Ro-
bert Robertson og tillagt to gårde.83 Alteret var knyt-
tet til smedelavet. Dette fremgår af Jep Ugles gave-
brev 1487 på en gård i Gråbrødre Stræde til gengæld 
for sjælemesser for ham selv, familien og alle kristne, 
herunder - ifølge en sekundær overleveret optegnelse 
- for alle gildesøskende i smedelavet.84 Et afladsbrev 
1513 til Vor Frue alter i S. Albani kirke kan referere 
hertil eller til et af kirkens øvrige altre med samme 
betegnelse.85 1521 stadfæstede dronning Christine 
lavsartiklerne imod et løfte om evige messer for »wo-

res forelderne siæle oc wor kiære søn (dvs. Christian 
II)« ved alteret.86 Samme år stadfæstede Christian II 
Jørgen Marsvins patronatsret til alteret under hen-
visning til skødebrevet, udstedt af de førstnævnte 
stiftere.87 

Vor Frue alter, se Elende lavs alter. 
Vor Frue, S.Michaels og de 10.000 ridderes alter, se 

alter for Jomfru Marias psalters broderskab. 

Beliggenhed og kirkegård. K i r k e n m e d t i l hø rende 
k i r k e g å r d er lokal iseret til den centra le del af det 
midde la lde r l ige O d e n s e - den s ø n d r e del af det 
n u v æ r e n d e A lban i T o r v - på den s y d v e n d t e 
sk rån ing n ed m o d O d e n s e Å . B y g n i n g e r n e s 
o r i en te r ing , m e d e n afvigelse m o d n o r d , a fspe j -
ler u d e n tvivl de t o p o g r a f i s k e f o r h o l d på d e n n e 
sk rån ing (fig. 2). 

I vest g r æ n s e d e k i r k e g å r d e n op til S. K n u d s 
k i rke og k i r k e g å r d (jfr. s . 94ff) . I s enmidde la l -
de ren lå g r æ n s e n m o d syd ud til e t s t ræde, der 
f o r b a n d t S . K n u d s k i r k e m e d b ispegården; 8 8 e t 
par m u l i g e , æ ld re v e j f o r l ø b b lev 1982 påvis t a r -
kæo log i sk , m e n k a n ikke være ident i ske m e d 
de t te s t ræde . 8 9 K i r k e g å r d e n afs lu t tedes m o d øst 
a f e t n o r d - s y d g å e n d e s t ræde vest fo r b i spegå r -
den , der va r den n o r d l i g e a d g a n g s v e j til d e n n e -
o m t r e n t sva r ende til den n u v æ r e n d e A l b a n i -
gade, o g m o d n o r d a f r a n d b e b y g g e l s e n p å s y d -
s iden a f s t rædet , der d a n n e d e Algades ( n u v æ -
r e n d e Ade lgade ) ves t l ige for længelse . U d s t r æ k -
n i n g e n a f det v ed a rkæo log i ske unde r søge l se r 
påvis te b e g r a v e l s e s o m r å d e b e k r æ f t e r d e n n e af -
g r æ n s n i n g . 9 0 E f t e r k i rkens ned lægge l se 1542 u d -
lagdes k i r k e g å r d e n s n o r d r e ha lvde l s o m t o r v -
Alban i Torv , m e n s den s ø n d r e del b e b y g g e d e s 
(sml. s . 96ff . ) ; dele af d e n n e bebygge l se , A lban i 
T o r v 1-2, d æ k k e d e h o v e d p a r t e n a f k i rke ru inen . 
Ved sane r ingen 1955 f j e rnedes Læse fo ren ingens 
b y g n i n g , og der anlagdes en u n d e r j o r d i s k p a r -
k e r i n g s k æ l d e r p å t o rve t u m i d d e l b a r t n o r d fo r 
k i r k e t o m t e n . I 1980 'erne f j e rnedes h o v e d p a r t e n 
af den res te rende del af den ældre b e b y g g e l s e i 
de t te o m r å d e , og i s tedet o p f ø r t e s K r e d i t f o r e -
n i n g e n D a n m a r k s n y e f y n s k e h o v e d s æ d e . 

K i r k e g å r d e n s hegn er k u n sporad i sk påvis t 
ve d unde r søge l se r i o m r å d e t , m e n e n d n u 1690 
sås angive l ig t syn l ige res ter af dens » r i n g m u r « , 
j f r . ovf . 9 1 B i s k o p E n g e l s t o f t nævne r , a t der 
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1770-77 var blevet afdækket rester af den nordre 
mur ; dette blev ikke bekræftet ved udgravnin-
gen 1955.92 En kor t øst-vestgående murs t ræk-
ning, der 1887 afdækkedes under bagbygningen 
til Albani Torv 2, blev tolket som en del af kir-
kegårdens søndre hegnsmur . 9 3 Ved en undersø-
gelse 1998 konstateredes et f undamen t fra en 
nordnordves t - sydsydøs t gående m u r på græn-
sen mel lem S. Knuds kirkegård og S. Albani 
kirkegård. Det dateres af udgraveren som sen-
middelalderligt eller muligvis ef termiddelalder-
ligt. Den registrerede k i rkegårdsmur har således 
enten dannet skel mel lem de to kirkegårde eller 
er eventuelt opfør t som afgrænsning m o d øst af 
S. Knuds kirkegård efter nedlæggelsen af S. Al-
bani.9 4 Kirkegårdens indgange kendes ikke. 

T R Æ K I R K E ( R ) 

Ved de arkæologiske undersøgelser 1980-83 afdække-
des spor af bygninger, ældre end stenkirken, i form af 
stolpehuller, væggrøfter, gulvlag m.m. Disse tolke-
des af udgraveren som hørende til to på hinanden 
følgende trækirker. Der må nødvendigvis knytte sig 
en del usikkerhed til de fremførte tolkninger, da det 
af undersøgelsen berørte område kun omfattede en 
begrænset del af de nævnte kirkers areal. Oriente-
ringen havde - så vidt det kan bedømmes - nogen 
afvigelse mod nord. 

Den ældre trækirke, antagelig 1000'ernes første 
halvdel (jfr. s. 1737). Af denne bygning er kun 
påvist to væggrøf ter , der for løb øst-vest, mens 
der ikke påvistes sikre spor af vægplanker eller 
-stolper.9 5 Den søndre grøf t registreredes over 
en s t rækning af ca. 5 m, mens der knyt ter sig 
nogen usikkerhed med hensyn til den nordre , 
der kun afdækkedes i en længde af ca. 2 m. Der 
er ikke konstateret andre bygningsspor , der med 
sikkerhed kan knyttes til denne bygning . U n d e r 
forudsætning af, at væggene har været placeret 
omt ren t midt i grøf terne, angiver disse en b y g -
ningsbredde af ca. 7 m. Et gulvlag i f o r m af 
s tampet j o r d og et overlejrende 'brandlag ' af 
trækul og aske blev af udgraveren tolket som 
hørende til den ældre trækirke.9 6 På det fo rhån-
denværende grundlag er en rekonst rukt ion af 
kirkens plan ikke mulig. Som nedenfor f r e m -
ført , må denne kirke tolkes som den kirke, 

hvori S. K n u d blev dræbt; de af Ælnoth nævnte 
bygningsdele (sml. historisk indledning) er ikke 
påvist arkæologisk. 

Klokkestøbningsgruhe, sandsynligvis 1000'erne 
(jfr. s. 1737). I den ældre trækirke, nær no rd -
væggen, blev fundet en grube, der har t jent til 
s tøbning af en kirkeklokke. Det f r emgår ikke 
klart, hvorvid t gruben var anlagt før eller efter 
bygningens opførelse; sidstnævnte f o r e k o m m e r 
dog mest sandsynligt. Unde r alle oms tænd ig -
heder var gruben anlagt og atter opfy ld t før af-
lejringen af ovennævnte brandlag. Gruben inde-
holdt adskillige formdele fra s tøbning af en 
k lokke (se s. 1741). 

Den yngre trækirke, antagelig efter 1086 (jfr. s. 
1737). Til denne bygn ing er med sikkerhed 
knyt te t en række på seks stolpehuller, i hvilke 
der sås klare spor af stolpen i de fire. Stolperne, 
der tydeligvis var nedgravede i søndre væggrøf t 
fra den ældre trækirke, har været opstillet med 
en indbyrdes afstand af ca. 2 m. Stolperækken er 
tolket som den søndre række af indre, tagbæ-
rende stolper i en ' treskibet ' trækirke, sandsyn-
ligvis i skibet. En tilsvarende nordre række er -
o m e n d med stor usikkerhed - kun repræsenteret 
af et enkelt stolpehul med stolpespor.9 7 Det er 
bemærkelsesværdigt , at den klare fagdeling i 

Fig. 3. Søndre væggrøft fra den ældre trækirke (s. 
1736) og stolpehul fra den yngre trækirke (s. 1736). 
Nord opad(?). Møntergården fot. 1983. - Southern 
wall trench from the earlier church and posthole from the 
later church. 
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Fig. 4. Rekonstrueret plan af den yngre trækirke. 1:300. Tegnet af MN 2000 på grundlag af opmålinger ved Lars 
P. Pedersen og Eskil Arentoft m.fl. (1981-83). - Reconstructed plan of the timber church. 

søndre stolperække ikke respekteres af dette 
nordre stolpehul. Et enkelt stolpehul, ca. 8,5 m 
øst for den søndre stolperække, lå omtrent i 
dennes flugt, men respekterede heller ikke den 
af de øvrige stolper antydede fagdeling; den har 
derfor næppe tilhørt samme konstruktion, men 
kan have været placeret i den yngre trækirkes 
kor.98 Af de til kirken hørende vægforløb er kun 
knyttet to stolpehuller, der må henføres til ski-
bets sydvæg. Det vestligste lå i en afstand af ca. 
2,5 m syd for søndre stolperække og korrespon-
derer med dennes fagdeling. Det østre indeholdt 
spor af flere stolper, der i en vis udstrækning må 
være resultat af en eller flere reparationer; en en-
kelt - noget utydelig - stolpe kan dog have ind-
gået i vægforløbet. I t i lknytning til den yngre 
trækirke er registreret et lergulv, overlejret af et 
brandlag. Kirkens plan kan kun rekonstrueres i 
grove træk. Hvis nordre stolperække er lokali-
seret (jvf. ovf.), har bygningen haft et ca. 7 m 
bredt midtpart i og 2,5 m brede 'sideskibe'; om 
længden kan kun g isnes ." 

Dateringen af de to bygninger er vanskelig. 
Fra den i t i lknytning til den ældre trækirke af-
dækkede klokkestøbningsgrube foreligger en 
termoluminescensdatering til 1030 e. Kr. ± 60 år, 
hvilket tillige angiver det tidligst mulige tids-
punkt for den ældre trækirkes ødelæggelse.100 

I et stolpehul fra den yngre trækirke er fundet 
en mønt , slået i Sven Estridsens regeringstid 
(1047-74/76); 1047 er således det tidligst mulige 
t idspunkt for denne kirkes grundlæggelse. Til-
stedeværelsen af frådstenssmuld og -stykker i 
den yngre trækirkes stolpehuller og i plane-
ringslaget, der blev udlagt forud for dens op-
førelse, er af udgraveren tolket som indicium 
for, at kirken blev påbegyndt senere end den 
nærliggende - antagelig efter 1086 påbegyndte -
S. Knuds frådstenskirke (jfr. s. 173);101 det vil 
sige sandsynligvis senere end drabet på S. Knud. 
På dette, noget usikre, grundlag, må den ældre 
trækirke opfattes som den bygning, hvori 
S. Knud blev dræbt, mens den yngre trækirke 
nok er rejst på tomten af den ødelagte kirke. 
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S T E N K I R K E N 

Den 1542 nedrevne kirke, der formodes opført hen 
imod 1100'ernes midte, havde afløst én eller muligvis 
to trækirker. Den bestod oprindelig af kor, med ret 
afslutning mod øst, og skib. Hertil var senere i mid-
delalderen føjet et sakristi ved korets nordside og et 
våbenhus ved skibets sydside, ligesom et tårn i vest 
sandsynligvis var senmiddelalderligt. Kapel(ler?) ved 
kirkens nordside, omtalt 1435 og 1471 samt 1492 (s. 
1733, 1735) er ikke påvist arkæologisk. Kirkens orien-
tering havde nogen afvigelse mod nord, lidt større 
end forgængernes. 

Ved de arkæologiske undersøgelser afdækkedes 
fundamentsres ter af korets n o r d - og øs tmur 
samt den vestre del af skibets sydmur . Skibets 
nordside er omtrent l ig t lokaliseret i f o r m af en 
fundamen t sg rø f t eller en 'p lyndr ingsgrøf t ' (dvs. 

en fundamentsgrøf t , t ø m t for sit indhold af sten 
mv.). 
Kirkens plan lader sig på det forel iggende 

grundlag kun rekonstruere i store træk. Af de 
f remdragne fundamente r synes at f remgå , at 
kirkens kor havde ret østafslutning. Korets ud -
strækning m o d vest er ikke fastslået. Skibet kan 
- med nogen usikkerhed - antages på traditionel 
vis at have været omt ren t to mur tykkelser bre-
dere end koret og at have haft en længde på godt 
det dobbel te af bredden. Ved undersøgelserne 
1980 blev skibets sydvesthjørne lokaliseret. 

Materialer og teknik. Fundamenterne var op -
bygget af større og mindre kampesten, lagt 
uden bindemiddel . Korets fundamente r er kun 
undersøgt over kor te s trækninger og bestod her 
fortrinsvis af store kampesten. Fundamente t for 
skibets sydmur var opbygge t af såvel små som 
store kampesten, hvis me l l emrum udfyldtes af 
ituslået flint. For disse fundamente r gælder ge-
nerelt, at der ikke er konstateret tegl mel lem ste-
nene. Kirkens m u r e har uden tvivl været op -
bygget af granit; i en vis uds t rækning har denne 
forment l ig haft f o r m af kvadre, men det kan 
ikke udelukkes, at murene delvis har været op -
før t af rå kamp. En del kvadre og bygn ings -
detaljer af granit, der dels er registreret i flere af 
bygningerne omkr ing Albani Torv, dels f r e m -
k o m m e t ved de arkæologiske undersøgelser, 
kan hidrøre fra k i rke tomten. Til disse hører bl.a. 
en *hjørnesokkelkvader102 med en svag hulkel, der 
1983 afdækkedes i en hus tomt syd for kirken.1 0 3 

Placeringen af kirkens døre og vinduer kendes 
ikke, dog kan skibets syddør sandsynligvis sted-
fæstes ved hjælp af kirkens søndre t i lbygning 
(jfr. ndf.) . Fem stykker af *granitsøjler,104 der 
1890 f r e m k o m i ovennævnte hus tomt , kan hid-
røre fra en søjleportal.105 Stykkernes d imensio-
ner sandsynliggør, at de ikke er bevaret i fuld 
længde; et par »runelignende Tegn« er snarest 
pasmærker.1 0 6 Ligeledes fra en dør hidrør te et, 
nu forsvundet , †tympanon, der 1886 registreredes 
i en tærskel ved »Klubben«'s lokale i O v e r -
gade.107 En nu b o r t k o m m e t †vinduesoverligger af 
granit, der blev fundet s ammen med oven-
nævnte søjlestykker, har ti lhørt en smiget v in-
duesåbning med en ydre bredde af ca. 50 cm.108 

Fig. 5. Plan af Henry Petersens udgravning af sakri-
stiet m.m. 1886 (s. 1739). 1:200. Syd opad. Målt og 
tegnet af Vilhelm Petersen 1886. - Plan of Henry Pe-
tersen's excavations 1886. 
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Fig. 6. Plan af stenkirkens fremgravede fundamenter. 1:300. Kirkens grundplan rekonstrueret med rød farve. 
Tegnet af MN 2000 på grundlag af opmålinger ved Vilhelm Petersen (1886), Jørgen Nielsen (1980), Lars P. 
Pedersen og Eskil Arentoft m.fl. (1981-83). - Plan of the stone-church foundations. Reconstructions signified in red. 

Ændringer og tilføjelser. Til kirken føjedes en 
række tilbygninger, hvis eksakte datering og 
indbyrdes rækkefølge ikke kan fastlægges; de 
nedennævnte tilbygninger er dog sandsynligvis 
alle senmiddelalderlige. Ved korets nordside op-
førtes et sakristi,109 af hvilket er f remdraget ho-
vedparten af fundamenterne under nord- og øst-
muren samt dele af det vestre; alle var lagt af 
kampesten uden bindemiddel.110 Af opgående 
murværk var bevaret indersiden af nord- og øst-
muren i et par skifters højde, opført af tegl i 
munkeskif te (fig. 5). Af yderfacaden var blot be-
varet aftryk af f jernede bygningssten - fo rment -
lig granitkvadre - der dog sandsynligvis kun har 
fundet anvendelse som sokkel nederst i en i øv-
rigt af tegl opfør t mur. Få meter øst for kirken -
ud for sammenbygningen mellem kor og sakri-
sti - afdækkedes et sammenhængende stykke 
murværk af munkesten i munkeskifte.1 0 8 Frag-
mentet , der af udgraveren tolkedes som hørende 
til en stræbepille,111 kan dog lige så vel hidrøre 
fra den sydligste del af sakristiets østmur. Af en 

bevaret halvstens pille i rummets nordøsthjørne 
fremgik, at dette fra opførelsen var disponeret 
for hvælv. 

En fundamentss tump af kamp vestligt ved 
skibets sydside har sandsynligvis tilhørt et søndre 
våbenhus eller evt. en anden tilbygning (s. 
1735).112 Det er usikkert, hvorvidt fundamentet 
har båret tilbygningens østre eller vestre flanke-
mur, sandsynligheden taler dog for sidstnævnte. 

Kirkens tårn, der (jfr. ovf.) omtales 1542 og 
1558, er muligvis repræsenteret ved en funda-
mentsstrækning i forlængelse m o d vest af ski-
bets sydmur. Fundamentet , der - som kirkens 
øvrige - var lagt af kampesten uden bindemid-
del, er kun afdækket i en længde af ca. 4,5 m. 
Det kan ikke afgøres, hvorvidt den tilhørende 
bygningsdel var jævnbred med skibet eller 
eventuelt var en smule smallere.113 Af det f r em-
dragne synes at fremgå, at bygningen var en til-
føjelse til skibet, idet karakteren af de to funda-
mentsdele var klart forskellige. Den lokaliserede 
bygningsdel er sandsynligvis identisk med kir-
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Fig. 7. Formsten. a-b. Hvælvribber (s. 1740). c. Vin-
duesstavværk, lodpost (s. 1740). 1:10. Målt og tegnet 
af Mogens Vedsø 2000. - Diverse moulded bricks. 

kens tårn, o m e n d det ikke kan udelukkes, at den 
kan være en vestforlængelse af skibet.114 Tårnet 
kan (jfr. s. 1731) have haft et spir. 

Fund af profi lerede *ribbesten (fig. 7) viser, at 
kirken på et t idspunkt i middelalderen blev u d -
styret med hvælv.115 En kor t f undamen t s s tump i 
skibets nordside blev af udgraveren tolket som 
hørende til en hvælvpille,116 l igesom Henry Pe-
tersen afdækkede sammenhængende dele af »en 
firsidet Hvælvingspil le«. Det afdækkede funda-
ment var ti lsyneladende beliggende noget vest 
for murens midte, hvilket antyder en fagdeling 
af skibet med et omt ren t kvadratisk hvælv i vest 
og to lidt kor tere i øst. Der er fundet *profilribber 
af to typer (fig. 7), der dog ikke kan knyt tes til 
nogen bestemt del af kirken; begge må dateres 
til 1300'ernes slutning eller 1400'ernes første 
halvdel.117 

En sortglaseret *profilsokkel af tegl, der kan 
have prydet en af ovennævnte t i lbygninger, er 
repræsenteret af en enkelt fo rmsten (fig. 7).118 

Gulve. I den vestlige del af skibet er fundet 
afretningslag for tre gulve; herover rester af et 
gulv af diagonaltstillede, uglaserede teglfliser og 
øverst et af munkes ten , lagt i siksak. 

Til profilerede, stavværksdelte vinduer må 
henføres en række *profilsten (fig. 7),119 der fo r -
trinsvis er fundet i udgravningsområde ts syd-
ligste del. I hvilken uds t rækning disse har ind-
gået i en ændring af kirkens vinduer, er usikkert . 

Tagbeklædning. Fund af tagtegl af typen ' m u n -
ke og nonner ' angiver at kirken - i hvert fald 
delvis - har været tækket m e d sådanne. 

Glasmalerier. Rudeglas er kun sparsomt re-
præsenteret i det arkæologiske materiale; enkelte 
viste spor af maleri.108 

Kalkmalerier. Adskillige af ovennævnte hvælv-
ribbesten bærer rester af kalket puds med røde 
og gule farvespor.1 0 8 

I N V E N T A R 

Kirkens inventar må i forbindelse med dens nedlæg-
gelse være blevet spredt. Enkelte dele fandt genan-
vendelse i sognets nye kirke, †Gråbrødre klosterkirke 
(jfr. døbefont (s. 1808) og stormklokkke (s. 1824)). 

Ifølge Ælnoth stod på alteret to †relikvieskrin eller 
-gemmer, »capsulas (...) rel iqviarum«, hvor i lå 
levn af S. Alban og S. Osvald, samt et mel lem 
skrinene stående helligt †alterkors (jfr. historisk 
indledning). 

Lys til †alters tager nævnes i forbindelse med to 
af kirkens altre, Elende lavs alter og S. Erasmus ' 
og Trefoldigheds alter (s.d.). 

Et †graduale testamenteredes 1504 af Hans 
U r n e til kirken. Ligeledes m o d t o g dens biblio-

Fig. 8. Beslag til ophængning af røgelseskar (s. 1741). 
Møntergården fot. - Part of censer. 
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tek Astesanus' »Summa de Casibus« (o. 1317), 
et hovedværk inden for middelalderens bodsli t-
teratur.120 

(†)Røgelseskar. Inde i kirken er fundet et *op-
hængningsbeslag til et røgelseskar med fire kæ-
der (fig. 8).121 

En senromansk *døbefont af gotlandsk kalk-
sten,122 som nu befinder sig i S .Jørgens kirke i 
Svendborg,1 2 3 er fo rmodent l ig identisk med den 
font , der efter at være overfør t til den nye sog-
nekirke for S. Albani menighed, †Gråbrødre 
klosterkirke, 1590 blev solgt herfra til Anne 
R ø n n o w , Erik Hardenbergs hust ru (jfr. s . 
1808).124 

†Lysekroner nævnes i forbindelse med to af 
kirkens altre, Elende lavs alter og S. Erasmus ' 
og Trefoldigheds alter (jfr. s. 1733f.). 

†Klokker. 1) 1030 ± 60 år, j f r . k lokkes tøb-
n ingsgrube i den ældre t rækirke (s. 1736 og 
1737). Den kan på grundlag af fundne formdele 
rekonstrueres som kube fo rme t med et tvm. på 
ca. 40 cm. Hø jden må anslås til maksimal t 55 
cm, svarende til grubens dybde, og nogle f o r m -
stykker viste, at k lokken havde haft et eller flere 
skarpkantede profi lbånd over slagringen.125 

2) Byens s tormklokke . Senest o. 1560 over-
før t til †Gråbrødre klosterkirke (jfr. s. 628-29 
samt s. 1824). 

Se også sagn (s. 1732). 

G R A V M I N D E R 

Ifølge Ælno ths beskrivelse af hændelserne o m -
kr ing drabet på k o n g Knud , hans bror Benedikt 
samt hans h i rdmænd begravedes de ef terføl-
gende i kirken og dens forhal (jfr. historisk ind-
ledning). 

Ved de skif tende jordarbe jder og arkæologi-
ske undersøgelser i område t er hyppig t påtruffet 
begravelser, der kan henføres til såvel kirken 
som kirkegården. De ældre fund er kun sjældent 
nøjere registreret, mens der fra de seneste ud -
gravninger er registreret i alt o. 170 begravel-
ser,126 hvilket forment l ig kun udgør en begræn-
set del af de på kirkegården begravede.1 2 7 

Grave ældre end stenkirken. N o g l e få af de 
1980-83 registrerede grave regnedes af udgrave-

Fig. 9. a-b. Seglstamper (s. 1742). a. 13-1400'erne, ui-
dentificeret. b. 1400'erne, muligvis tilhørende Verner 
Pedersen af Skovgård. Møntergården fot. 1983. - a-b. 
Seals. a. 14th or 15th century, unidentified, b. 15th cen-
tury, probably belonging to Verner Pedersen of Skovgård. 

ren for at være samtidige med trækirkerne, heraf 
to sandsynligvis ældre end den yngre trækirke 
(s.d.).128 

Murede grave. 1) 11-1200'erne. Trapezformet 
*grav af f rådstenskvadre med afrundet hoved-
rum, der er udhugge t i én stenblok.1 2 9 Fodenden 
var kun delvis bevaret og blev tilsyneladende 
ikke optaget . Indvendige mål er anslået til o. 
170x43 cm. Bunden dækkedes af et t o m m e t y k t 
lag af grusblandet kalk. Dele af skelettet var in-
takt. Graven, der var placeret omtren t i mid tak-
sen af stenkirkens skib - noget øst for midten, 
afdækkedes 1917 ved gravearbejde i Læsefore-
ningens por t m o d Albani Torv.130 

2) 11-1200'erne. Trapezformet grav med ho -
vedrum. Udvend ig længde 215 cm. O p m u r e t af 
to skifter munkes ten , heraf det nederste kantstil-
let. Skelettet noget forstyrret . Fundet ved Al-
bani Torvs afgravning 1955 på kirkegården 
nordøst for kirken.131 

3) 11-1200'erne. Trapezformet grav med h o -
vedrum. Grav og skelet stærkt forstyrret af se-
nere begravelser, bl.a. mure t grav nr. 4; kun 
nordre langside var bevaret. O p m u r e t af to skif-
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ter munkes ten i mørtel , heraf det nederste kant -
stillet. Fundet 1983 på kirkegården øst for kir-
kens østgavl.132 

4) 11-1200'erne. Trapezformet grav med h o -
vedrum. Graven, der var opmure t af munkes ten 
i mørtel , var yngre end grav nr. 3 og skelettet 
stærkt fors tyrret af senere begravelser. Fundet 
1983 på kirkegården øst for kirkens østgavl.133 

5) 11-1200'erne. Trapezformet grav med ho -
ved rum. Udvend ig længde 220 cm. O p m u r e t af 
munkes ten . Skelettet noget fors tyrret . Fundet 
ved Albani Torvs afgravning 1955 på kirkegår-
den no rd for kirkens sakristi.134 

6) 11-1200'erne. Trapezformet grav med ho -
vedrum. K u n h o v e d r u m og fodende a f m u n k e -
sten var bevaret, l igesom blot dele af skelettet 
forefandtes. Fundet ved Albani Torvs afgrav-
ning 1955 på kirkegården nord for kirkens sa-
kristi.135 

7) 11-1200'erne. Trapezformet grav af m u n k e -
sten, hvoraf kun fodenden var bevaret, indehol-
dende fors tyrrede skeletdele. Fundet 1886 ved 
H e n r y Petersens udgravning af kirkens sakristi 

m.m. 
8) 11-1200'erne. Trapezformet grav af m u n k e -

sten m e d h o v e d r u m . Det meste af nordsiden 
manglede, mens vestenden m e d det udsparede 
h o v e d r u m var bevaret. Fundet ved Albani Torvs 
afgravning 1955 på kirkegården nord for kirkens 
vestlige del.136 

9) 11-1200'erne. Trapezformet grav med h o -
vedrum. Udvend ig længde 219 cm. O p m u r e t af 
tre skifter munkes ten . Graven overlejredes af et 
9 cm tykt lag af puds, der må have dækket et 
trælåg.137 Fundet ved Albani Torvs afgravning 
1955 på kirkegården no rd for kirkens vestlige 
del.138 

10) 11-1200'erne. Trapezformet grav af m u n -
kesten. Hovedenden bor tgravet ; skelettet delvis 
bevaret på plads i den østre ende. Fundet ved 
Albani Torvs afgravning 1955 på kirkegården 
nord for kirkens vestlige del.139 

11-15) 11-1200'erne(?). Trapezformede med 
hoved rum; opmurede af tegl i to skifters højde, 
heraf det nederste på kant. Registreret 1998 i den 
nordves t re del af kirkegården.1 4 0 

16-21) Desuden registreredes 1983 en grav 

med sten, opstillet ved ligets hoved. Fundet øst 
for korets østgavl.141 Fem grave m e d sten ved 
enderne og evt. midten udgravedes 1998.140 

Kistebegravelser. I en række grave ses de døde 
at være lagt i trækister; disse havde både trapez-
oid og rektangulær fo rm. Kistebegravelser synes 
forholdsmæssigt at f o r e k o m m e talrigest inde i 
kirken.1 2 6 Én grav adskilte sig fra de øvrige ved 
at være placeret i en affaldsgrube syd for kirke-
gården. Kisten, der r u m m e d e liget af et 6-7 årigt 
barn, var tilsyneladende delvis fremstillet af 
genanvendt tømmer. 1 4 2 

Gravfund. Ved udgravningen 1983 blev der 
fundet to * segls tamp er. 1) 13-1400'erne. Cirkel-
fo rmet s tampe (fig. 9a), t vm. 2,4 cm, af bronze 
med omskr i f t i majuskler »S(igillum) Hinric 
Pucteis (...)« og et bomærke . Fundet i grav i 
skibets sydside.143 2) 1400'ernes sidste halvdel. 
Ci rke l formet s tampe (fig. 9b), t vm. 2,6 cm, af 
bronze med utydelig omskr i f t i minuskier. Del-
vis dækkende indskrif tsbåndet ses et skjold med 
en pil, hvorover er en hje lm med nedhængende 
hje lmklæde og to korslagte pile, der tillige an-
giver indskrif tens begyndelse. Løsfund fra ski-
bets sydside.144 Kan have tilhørt r ådmand Peder 
Nielsen eller sønnen, Verner Pedersen af Skov-
gård.145 Ved udgravningen 1998 blev i k i rkegår-
dens nordvest re h jørne fundet en *rosenkrans 
med perler af blåt glas, kobber og muligvis 
rav.146 I en kistegrav i kirkens sydside blev 1983 
fundet et *armbånd (*rosenkrans?), bestående af 
41 små bronzeperler med tvm. 3,5 m m , på af-
dødes venstre arm.1 4 7 Ved førnævnte udgrav -
ning 1998 f r e m k o m to *pilgrimstegn i f o r m af 
Ibsskaller.146 En m ø n t i en grav på kirkegården 
kan muligvis, på g rund af sin placering under 
kraniets nakke, tolkes som en Karonsmønt.148 

Ved udgravningen 1883 til kælder under vest-
fløjen af Læseforeningens bygning opsamledes 
en *blyplade med runeindskrif t . Den må opr in-
delig have været nedlagt i en grav på S. Albani 
kirkegård, idet fundstedet , der angives at være 
25 alen nordøs t for S. Knuds kirkes nordøs t -
hjørne, har ligget blot fa meter fra S. Albani 's 
vestende. Den 7 ,2x3,3 cm store plades otte lin-
jer lange indskrif t indeholder en besværgelses-
formel.1 4 9 
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K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Nationalmuseet. Indberetninger: Henry Petersen 1886. 

Møntergården, Odense. Indberetninger: Erling Al-
brectsen 1956. - Lars P.Pedersen 1982 (AT 82). -
Eskil Arentof t 1983 (AT 83). - Vagn Mejdahl 1984, 
1985 (Nordisk Laboratorium for Termoluminescens-
datering, Risø). 

Tegninger. Nationalmuseet: Plan 1886 ved Vilh. Peter-
sen (sakristi). - Møntergården: Jørgen Nielsen 1980 
(fundament af del af kirkens sydside). 

Litteratur. Henry Petersen, »St. Albans Relikvier i 
Odense«, ÅrbOldkHist 1886, 369-402. - Erling Al-
brectsen, »Albani Torv«, FyMi 1956, 203-19 (Albrect-
sen). - Eskil Arentoft , »Kongemordets kirke«, Skalk 
5, 1985, 8-12. - Eskil Arentoft , Vibeke Brandt og 
Finn Grandt-Nielsen, Albani Kirke & Torv, Odense 
1985 (Albani Kirke & Torv). - Jakob Tue Christensen, 
»Døden skiller - om kirkegårdsskel og -skik under 
Skt. Knuds Plads«, FyMi 1999, 83-92. 

Historisk indledning samt †middelalderlige altre og 
kapeller ved Birgitte Bøggild Johannsen med bidrag 
af Anne Riising. Beskrivelse ved Kirstin Eliasen med 
bidrag af Mogens Vedsø (bygning) og Birgitte Bøg-
gild Johannsen (inventar). Redaktionssekretær Anne-
lise Olesen. Redaktionen afsluttet juni 2000. 
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1430, jfr . LAFyn. Odense Magistrats ark. Arkivforteg-
nelser nr. 438 - her refereret efter Christensen, Mid-
delalderbyen 103 og note 36. 
12 Troels Dahlerup, Det danske sysselprovsti i middelal-
deren, Kbh. 1968, 206, 217-19. 
13 J. Olrik og H. Ræder (udg.), Gesta Danorum I, 
Kbh. 1931, 401f. (XIV. bog, XVI,10). Forud for m ø -
det trådte Svend Grathe ind i »saecellum«, hvilket her 
meget vel kan henvise til selve kirken ( 'helligdom-
men') og ikke til et særligt rum herinde, j f r . for den 
sidste tolkning af ordet dog s. 88 (»kapel« eller »rum 
med alter«), Anders Sørensen Vedel, Den danske Krø-
nike (1575), Kbh. 1851, CCCXLIII (»sakristiet«) og 
Saxos Danmarks historie I, oversat af Peter Zeeberg, 
Kbh. 2000, 225 (»koret«), 
14 Repert II,5, nr. 8422, 25. juni 1497. 
15 Engelstoft, Sognehistorie 50; præstetiende fra H u n -
derup blev efter kongelig befaling 1532 bestemt til 
Hjallese kirke (under Dalum kloster), så snart den 
daværende indehaver heraf, provst Anders Glob, var 
død, j f r . Frederik I.s Registranter 12. jan 1532. 1571 kla-
gede sognepræsten ved S. Albani sogn dog over, at 
Hunderup by, der »fra Arilds Tid« har ligget under 
sognet, for nogen tid siden var blevet lagt til Dalum 
kloster, j fr . KancBrevb 6. juni 1571. 
16 DiplDan II,4, nr. 163, 1. april 1295; DaMag I,1, 294. 
17 Odense Katedralskoles historie 17. 
18 Arild Huitfeldt, Danmarks Riges Krønike. Christian 
Ill's Historie (1595), Kbh. 1976, K II, CC IIv. 
19 DaKirkelove I, 17-19. 
20 DaKancReg 11. maj 1539. 
21 DaKancReg 12. nov. 1541; ÆldDaArkReg V, l , 212. 
22 DaKancReg 5. maj 1542. 
23 DaKancReg 24. juni 1542. 
24 KancBrevb. 
25 KancBrevb 30. april 1562; 7. nov. 1573. 
2 6 Heriblandt var m o d nord og nordøst Elende lavs 
hus og naboejendommen »Krageborg«, delvis opfør t 
på en parcel af S. Albani kirkegård; endvidere Jørgen 
Marsvins gård på torvets sydvestlige side, j f r . Engels-
toft , Byhistorie 144ff., 191ff.; Christensen, Middelal-
derbyen 143; Albani Kirke & Torv 80f. 
27 KancBrevb 15. dec. 1581. 
28 SRD III, 366; Jacob Bircherod. 
29 Jfr. indb. ved Henry Petersen; endvidere Henry Pe-
tersen, »St. Albans Relikvier i Odense«, ÅrbOldkHist 
1886, 369-402. 
30 H. Rasmussen, »Albanitorvets tre Kirker«, Fyens 
Avis, 17. maj 1890; H. Rasmussen, »Omkr ing Albani 
Torv«, Fyens Tidende, julen 1908; H. Rasmussen, »Fra 
det gamle Odense«, Fyens Stiftstidende, 5. sept. 1917; 
H. Rasmussens korresp. med Henry Petersen, i N M . 
31 Jfr. indb. ved Erling Albrectsen samt Albrectsen. 
32 Jfr. indb. ved Lars P.Pedersen og Eskil Arentof t 
samt Albani Kirke & Torv. 
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33 Jakob Tue Christensen, »Døden skiller - om kirke-
gårdsskel og -skik under Skt. Knuds Plads«, FyMi 
1999, 83-92. 
3 4 N M . FP 4077. Den sidste kunne ikke med sikker-
hed bestemmes som en mønt . 

35 Jacob Bircherod; Vedel Simonsen I,1, 63; Thiele, Dan-
marks Folkesagn I, 207. Med udgangspunkt heri og i 
sin bedstemors beretning forfattede H. C. Andersen 
eventyret »Klokkedybet« ( N y e Eventyr og Historier, 
I,2, Kbh. 1858). Lokaliteten »Klokkedybet« betegner, 

som anført på Resens kort 1677 (jfr. fig. 16, s. 99, nr. 
24), også det nord-sydgående stræde mellem Albani 
Torv og Odense Å, øst for domkirken. 
36 DaKirkelove I, 173-76; H. F. Rørdam, »Vicarier ved 
Kirkerne i Odense. Optegnelser fra 1560«, Kirkehist-
Saml V,5, 1909-11, 202-06. Hvor det styrende princip 
bag registreringen 1541 netop synes at have været en 
opregning af altre og vikarier, hvortil der ikke kunne 
anføres adelige arvinger, medtager 1560-listen flere 
eksempler, hvis gods allerede var annekteret af efter-
kommere til de oprindelige adelige stiftere. Til gen-
gæld savnes i den sidstnævnte liste enkelte altre, der 
er kendt andetsteds fra, hvad enten det skyldes en 
forglemmelse (jfr. s. 1015) eller et bevidst fravalg ef-
ter nogle - ikke umiddelbart gennemskuelige - prin-
cipper. 
37 KglBibl. NyKglSaml 729, 4°, Jacob Bircherods Sup-
plementer til Pontoppidans Theatrum Daniæ; NyKglSaml 
646c, 4°; Relationes Speciales om Danmark. Chorogra-
phisk-Statistisk Beskrivelse over Riget efter Steder og Her-
reder, Da Atlas VI, 590. 
38 Repert II,1, nr. 1965, 23. nov. 1465. 
39 Således 1485 til kannik Ivar og 1487 til kannik Hans 
Hansen, j f r . Repert II,3, nr. 5762, 11. nov. 1485, og nr. 
6038, februar 1487. O.1530 var vikaren Johan Val-
kendorf, kannik og senere provst i Roskilde, j f r . Vedel 
Simonsen II,1, 182 og 816. Han efterfulgtes af Rasmus 
Eriksen, sognepræst i Bellinge og Brændekilde, j f r . 
ndf. 
40 Jfr. Albani Kirke & Torv 69ff. 
41 RA. Permagamentssaml. Byark. Odense skomager-
lavs ark., 29. april 1530, her citeret efter Christensen, 
Middelalderbyen 144. Allerede 1517 havde skomagerla-
vet erhvervet et stykke jord , ligeledes i S. Albani 
Stræde 'op til S. Anne alters gård og jord , som hr. 
Kynnecke (antagelig den daværende altervikar) boer 
på', j f r . LAFyn. Pergamentssaml. Odense skomager-
lavs ark., her citeret efter Christensen, Middelalder-
byen 143f. 
42 DaKancReg 24. juni 1542. 
43 Vedel Simonsen II,2, 69; ÆldDaArkReg V, l , 179. 
Rasmus Eriksen er endnu nævnt som vikar 1560, jfr . 
Rørdam (note 36) 204. 
44 KancBrevb 9. sept. 1568. Gården var efter Chr. 
Povlsens død 1575 og f rem til 1726 bolig for Latin-
skolens rektor, j f r . Albani Kirke & Torv 72. 

45 KancBrevb 31. jan. 1562; 23. juni 1564. 
46 KancBrevb 9. sept. 1568; 3. jan. 1569; 18. nov. 1572. 
47 Dronning Christine 120. 
48 Vedel Simonsen I,2, 174f. 
49 C. N y r o p (udg.), Danmarks Gilde- og Lavsskraaerfra 
Middelalderen I, nr. 24, Kbh. 1899. Alterpræsten har 
måske haft bolig i lavshuset, der tidligst er nævnt 
1480 og antagelig lå på kirkegården nord for kirken, 
dvs. tæt ved det udvalgte kapel, nærmere betegnet 
ved Hærstræde, som forløb øst for og parallelt med 
S. Albani Stræde (Skomagerstræde), j f r . FyAktst I, 68 
(nr. 40). Rester heraf blev muligvis påvist ved ud-
gravninger i Albani Torvs nordøsthjørne 1895 og 
1956, j f r . Christensen, Middelalderbyen 76. Se også 
Anemette S. Christensen, »Middelalderlige stenhuse i 
Odense«, hikuin 13, 1987, 88-91; Albani Kirke & Torv 
57, 64, 67, 80. E jendommen blev 1569 skænket til 
landstings- og domhus; 1578 overlodes den til super-
intendenten, men er muligvis snart efter blevet sløjfet 
ved Torvegades anlæggelse, j f r . KancBrevb 21. juni 
1569; 2 . juni 1578; Christensen, »Middelalderlige 
stenhuse« 91. Om lavets patronatsret, understreget 
ved alterets benævnelse som »Elende altere og law«, 
j f r . også Lars Bisgaard, De glemte altre. Gildernes religi-
øse rolle i senmiddelalderens Danmark. U t ryk t ph.d . -af-
handling, 1998, 101. 
50 Bloch I, 593. Jfr. også Repert II,2, nr. 2918, 16. marts 
1471. Et genbrev til dokumentet er anført i ÆldDa-
ArkReg V, l , 618. 
51 DaKirkelove I, 173f. 
52 Rørdam (note 36) 203f. 
53 Nyrop (note 49) I, 763. Om alteret, j f r . også Bis-
gaard (note 49) 103ff. 
54 Repert II,1, nr. 1311, 13. maj 1461; nr. 1325, 18. juni 
1462. Anders Star var også medlem af et gilde, tradi-
tionelt, men antagelig ukorrekt henført under Elende 
lav, j f r . Nyrop (note 49) I, 188. For en diskussion af 
listens tilhørsforhold, j f r . Lars Bisgaard, »Guild and 
Power: A List Commemora t ing the Dead in 
Odense«, Medieval Spirituality in Scandinavia and Eu-
rope (...), Odense 2001, 245-63. 
55 Gildets ældst kendte skrå fra 1462 er kun bevaret i 
udtog, j f r . LAFyn. Odense Magistratsark. Dokumenter 
til Rådstueprotokollen - her refereret efter Christen-
sen, Middelalderbyen 128. 
56 Repert II,1, nr. 2098, 28. juni 1466. Afladsbrevets 
tekst med en dansk oversættelse findes i Holbeck 
114-16. 
57 Nyrop (note 49) I, 738. 
58 Nyrop (note 49) nr. 105 (9. juni 1476) med revisio-
ner nr. 113-15 (6. og 17. marts 1496, 25. jan. 1497). 
59 Repert II,5, 1504 (ukendt dag); j f r . også LAFyn. 
Odense Magistratsark. Arkivfortegnelse 1583-1867. 
60 DaKirkelove I, 174; Rørdam (note 36) 204. 
61 Dronning Christine 369. 
62 Rørdam (note 36) 204. Omtalen 1528 af S. Gertruds 
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alter i S. Albani kirke i Hans Bruns retssag, j f r . Fre-
derik I.s Registranter 23. juli 1528, er en fejlskrivning 
for S. Knuds alter (s.d.) 
63 Jfr. RA. Pergamentssaml. Byark. Odense (29. april 
1530), her citeret efter Christensen, Middelalderbyen 
144. 
64 Troels Dahlerup (udg.), Det Kgl. Rettertings Domme 
og Rigens Forfølgninger fra Christian III's Tid I, Kbh. 
1959, 644; Rørdam (note 36) 204. 
65 Det er det sidstnævnte alter og ikke det oven-
nævnte, hvoraf indtægterne af godset 1541 tillagdes 
sognepræsten ved S. Hans, mens Knud Mikkelsen 
(Akeleye) nævntes som ejermand hertil. 1560 var 
godset tilsyneladende helt konfiskeret af Akeleyefa-
milien (arvingerne efter Mikkel Pedersen Akeleye) 
(jfr. s. 1016.). 
66 Jfr. Vedel Simonsen I, 2, 36f; FyAktst I, 74-75. 
67 Jfr. Vedel Simonsen I, 2, 36f.; FyAktst I, 74-75. Vi-
dissen er aftrykt i Aarsberetning fra Det Store Kongelige 
Bibliotek I, Kbh. 1870, 223ff. Præsten i Odense Herr 
Michaels tre danske Rimværker fra Ao. 1496, udg. Chr i -
stian Molbech, Kbh. 1836, 124. 
68 Nyrop (note 49) I, nr. 67, 13. marts 1496. 
69 DaKirkelove I, 175. 
70 Aarsberetning (note 67) 223f. 
71 ActaPont VI, nr. 4764, 21. marts 1520. 
72 RA. DaKanc B 38. Indlæg til registranterne samt 
henlagte sager, 21. april 1520. 
73 KirkehistSaml II,5, 503-04. 
74 Rettertings Domme (note 64) 642, 374ff., 652. 
75 Rørdam (note 36) 204. 
76 Repert II,2, nr. 3523, 10. okt. 1474. Jfr. om ejen-
d o m m e n også Repert II,2, nr. 2391, 24. marts 1468 og 
2910, 4. marts 1471, begge tidligere i S. Albani kirkes 
arkiv; endvidere Christensen, Middelalderbyen 152f. 
77 Repert II,2, nr. 8802, 3. maj 1499; nr. 12841 (før 
3. maj 1499). Om ejendommen, j f r . Christensen, 
Middelalderbyen 162. 
78 Rettertings Domme (note 64) II, 156ff., 12. juni 1543 
med et referat af sagsforløbet. Sagen var behandlet 
1528, jfr . Frederik I.s Registranter, 23. juli 1528 (her 
med fejlagtig angivelse af alteret som S. Gertruds al-
ter (s.d.)); 15. april og 8. juni 1539, jfr . DaKancReg og 
Rettertings Domme I, 540-42. Sagen er også nævnt i 
forbindelse med en trætte om godset til Helligkorsal-
teret i domkirken, j f r . s. 88 og KirkehistSaml II,6, 257, 
24. nov. 1546. Endelig i et efterspil 1547, da kannik 
Niels Friis anerkendtes som medarving til godset ef-
ter sin farmor, der var søster til Jens Eggertsen Satz-
leff, j f r . DaDomme I, nr. 134, 30. april 1547. 
79 Repert II,1, nr. 353, 12. maj 1454. 
80 Nyrop (note 49) II, nr. 43. 
81 Dronning Christine 235. 
82 Gertz (note 1) 20-21. 
83 SuhmSaml II,2, 49f. Vedel Simonsen I,2, 39f. knytter 
forsøgsvis alteret sammen med Elende lavs alter af 

samme navn. Der er dog intet grundlag for at antage, 
at dette gilde allerede eksisterede 1347. 
84 Nyrop (note 49) II, nr. 43. Det originale perga-
mentsbrev, der nu synes tabt, fandtes i Odense sme-
delavs arkiv. Tilføjelsen er anført i en afskrift fra o. 
1700, j f r . Nyrop samt Vedel Simonsen II,1, 25. 
85 Vedel Simonsen II,1, 130. 
86 Nyrop (note 49) II, nr. 86, 11. maj 1521. 
87 SuhmSaml II,2, 49f. 
88 Christensen, Middelalderbyen 65. 
89 Albani Kirke & Torv 56. 
90 Albrectsen 203-19 og Albani Kirke & Torv 48f. 
91 LAFyn. Topografica 85. Biskop C. Th . Engelstofts 
Collectanea vedr. Odense. Nota t 27. april 1886 med 
henvisning til SRD III, 366, note k. 
92 Engelstoft , Byhistorie 146 og 192; Albrectsen 210. 
93 Noti ts i Berlingske Tidende 28. nov. 1888. 
94 Jakob Tue Christensen, »Døden skiller - om kirke-
gårdsskel og -skik under Skt. Knuds Plads«, FyMi 
1999, 86f. 
95 Det kan på det forhåndenværende grundlag ikke 
helt udelukkes, at disse grøfter kan være en konstruk-
tiv detalje i den 'yngre ' trækirke; i så fald er der selv-
sagt kun tale om én S. Albani trækirke. 
96 Albani Kirke & Torv 15f. Dette ses ikke klart af do-
kumentationsmaterialet. Gulvlag m . m . overlejrer 
delvis væggrøften i nord og kan derfor ikke med sik-
kerhed henføres til en ældre trækirke. 
97 Dette stolpehul var klart yngre end den ældre træ-
kirke, men det kan ikke udelukkes, at det også kunne 
være senere end den yngre. Stolpehullet var gravet 
ned i den til den ældre trækirke hørende nordre væg-
grøft . 
98 Henfør ing af denne stolpe til den yngre trækirke er 
sket ud fra en sammenligning med kirkens søndre 
stolperække, idet kun den nedre del af stolpehullet 
var bevaret, og det derfor ikke kunne afgøres, fra 
hvilket niveau det var gravet. 
9 9 En fornyet gennemgang af udgravningens opmå-
lingstegninger har på flere punkter foranlediget en 
ændring af kirkens rekonstruktion i forhold til den i 
Albani Kirke & Torv 17 fremførte . Vedrørende kirkens 
størrelse, sml. S. Maria Minor og S. Drot ten i Lund, 
der målte hhv. o. 24x10 m og 26x11,20 m, j fr . Anders 
W. Mårtensson, »Stavkyrkor i Lund«, hikuin 9, 1983, 
147-62. 
100 Rapporter ved Vagn Mejdahl, Nordisk Laborato-
rium for Termoluminescens-datering, Risø, af hhv. 
7. sept. 1984 og 8. okt. 1985. Iflg. den første gav de to 
prøver hhv. dateringerne 1090 og 1110 ± 70 år. Yder-
ligere målinger gav imidlertid den lidt ældre datering, 
der er meddelt i den senere rapport . 
101 Albani Kirke & Torv 35 og 37. 
102 Mål: 72x34x40 cm. Møntergården, inv.nr. AT 83-
Sg1-K1a. 
103 Jørgen Nielsen og Eskil Arentoft , »Et stenhus fra 

Danmarks Kirker, Odense amt 111 
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1500-aarene i Odense«, Bygningsarkæologiske Studier 
1984, 64 og Albani Kirke & Torv 42 og 56-57. 
104 Mål: tvm. : 24 cm, højder: hhv. 21, 22, 24 og 26 
cm, Møntergården, inv.nr. 2/1956. H. Rasmussen, 
»Albanitorvets tre Kirker«, Fyens Avis 17. maj 1890. 

1 0 5 Det kan dog, j f r . søjlestykkernes tvm. ikke ude-
lukkes, at den (de) har indgået i et overhvælvet (klo-
ster?)rum. Sml. et par søjlebaser uden proveniens (s. 
1906). 
106 Sml. C. M. Smidt, Roskilde Domkirkes middelalder-
lige Bygningshistorie, Kbh. 1949, 38 og fig. 21. 
107 Jfr. Henry Petersen 1886. 
108 Rasmussen (note 105) og Albani Kirke & Torv 39-48. 
109 At kirken har haft et sådant, f remgår af et ejen-
domsbrev af 5. maj 1542, j f r . DaKancReg og ovf. Til-
bygningen benævnes af Henry Petersen 1886 som ka-
pel, idet han antog, at den var knyttet til skibets nord-
side; denne benævnelse er fejlagtigt også anvendt i 
Albani Kirke & Torv 39ff. 
110 Iflg. Henry Petersen lå sakristiets fundamenter »i et 

1 Al. højere Niveau end Grundstenene til selve Kirke-
bygningen«. 
111 En sådan nævnes dog hverken i beretning eller pu-
blikation. En ansamling af kampesten - af fo rm som 
fundamentet til en stræbepille i t i lknytning til den 
sydlige del af sakristiets østmur, der registreredes 
1886 af Vilh. Petersen (jfr. fig. 5), - fo rekommer se-
kundær i forhold til sakristiets nedrivning. 
112 Fundamentets overside lå væsentligt lavere end 
ved det tilstødende fundament fra skibets sydmur; 
dette var formentl ig forårsaget af terrænets fald mod 
syd - ned m o d åen. Det kan på det foreliggende 
grundlag ikke helt udelukkes, at fundamentet ikke 
hidrørte fra en tilbygning, men i stedet havde båret 
en støttepille. 
113 Fundamentets sydside var forstyrret ved opførel-
sen af Læseforeningens bygning i midten af 1800'erne. 
114 Dette fo rekommer dog ikke sandsynligt, idet et 
tårn vest for en eventuel vestforlængelse ville ligge 
meget tæt på S. Knuds kirkes nordøsthjørne. 
115 Møntergården, inv.nr. AT.82.CA-1, AT.82. 
løsf.-5, AT.83-C-2, AT.83-CA-1, AT.83-CA-5, 
AT.83-C-CA-5, AT.83-C-CA-14, AT.83-C-CA-18, 
AT. 83-C-CA-22, AT.83-løsf.-5. 
116 N o r d herfor kunne iflg. samme ses en plyndrings-
grøft fra skibets nordfundament . 
117 Den ene type (fig. 7) kendes tillige fra krypten un-
der koret i S. Knuds kirke, der dateres til tiden hen 
imod 1430 (s. 246 og 260 samt fig. 273v), og fra †Sor-
tebrødre klosterkirke (s. 1760 og fig. 6). 
118 Møntergården, inv.nr. AT.83-løsf.-3. Samme type 
sten kendes fra S. Knuds kirke, antagelig hørende til 
det o. 1300 af biskop Gisico opfør te vestafsnit (s. 360 
og fig. 273m). 
119 Nogle af profilstenene kan have indgået i andre 
åbninger, f. eks. døre. Møntergården, inv.nr. AT.82-

BA-1, AT.82-BA-26, AT.82-BA-76, AT.82-BA-77, 
AT.82-BEE-1, AT.82-BEE-2, AT.82-BBO-1, AT.83-
løsf.-6, AT.83-H-løsf.-15, AT.83-H-løsf.-16, AT.83-
H-løsf.-18. 
120 DaMag 1,1, 297. 
121 No te 108, Møntergården, inv.nr. AT.83-CO-3. 
122 Mackeprang, Døbefonte 388, note 1. 
123 Den fo rnemme font vil blive udførligt beskrevet 
under sin nuværende placering. 
124 C. Th. Engelstoft, » O m Albani Kirkes Døbefun t i 
St. Jørgensgaards Kirke«, FySaml 8, 1881, 127-32. 
125 Albani Kirke & Torv 20-25 og Jens Vellev, »Et mid-
delalderligt bronzestøberi i Odense - og noget om 
middelalderens klokker og gryder«, FyMi 1984, 41-94. 
126 Ved gravundersøgelserne 1980-83 registreredes li-
genes armstilling, der tillægges kronologisk betyd-
ning, j f r . Jakob Kieffer-Olsen, Grav og gravskik i det 
middelalderlige Danmark, Århus 1993. Armstilling A, 
dvs. med armene langs siden, der regnes for den æld-
ste, havde klar overvægt i materialet. 
127 Albani Kirke & Torv 48-53. 
128 No te 127. De nævnte tolkninger er behæftet med 
nogen usikkerhed. 
129 Kvadrene er kraftigt restaurerede med gips. 
130 No te 127 og H. Rasmussen, »Fra det gamle 
Odense«, Fyens Stiftstidende 5. sept. 1917. Nu i M ø n -
tergården, inv.nr. M G O nr. 79/1917. 
131 Albrectsen, grav 3. 
132 AT.83. grav 105. 
133 AT.83. grav 123. 
134 Albrectsen, grav 2. 
135 Albrectsen, grav 1. 
136 Albrectsen, grav 5. 
137 En beslægtet kombinat ion af mørtel og trælåg er 
registreret ved en grav på Fruering kirkegård (DK 
Århus 3000). 
138 Albrectsen, grav 6. 
139 Albrectsen, grav 4. 
140 Tue Christensen (note 94) 89. 
141 AT.83. grav 127. 
142 AT.83. grav 102. No te 127. 
143 AT.83. grav 40. Møntergården, inv.nr. AT.83-G 
40-1. Note 127. 
144 Møntergården, inv.nr. AT.83-CO-4. Note 127. 
Stampen må som nr. 1 have været nedlagt i en grav. 
145 Identifikationen er behæftet med nogen usikker-
hed; seglet er næppe identisk med kendte aftryk af 
segl fra de nævnte personer, sml. A. Thiset, Danske 
Adelige Sigiller fra det XV, XVI. og XVII. Aarhun-
drede, Kbh. 1905, H VIII, 5-8. Knud Prange takkes for 
bistand med tolkningen. 
146 Tue Christensen (note 94) 90. 
147 AT.83. grav 23. No te 127. 
148 AT.83. gravnr. ikke oplyst i beretningen, ligesom 
det ikke fremgår af gravlisterne. No te 127. 
149 Møntergården, inv.nr. 844-1956; George Stephens, 
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»Det ældste, hidtil kjendte D o k u m e n t paa Dansk«, 
ÅrbOldkHist 1885, 1-14; Erik Moltke, »Medieval 

†ST. ALBAN'S CHURCH 

E N G L I S H S U M M A R Y 

H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D . T h e church 
is ment ioned for the first t ime in descriptions of 
the assassination of King Canute II on 10. July 
1086 when he was killed by rebels before the 
high altar together wi th his brother Benedict 
and some of his men, and buried in the church 
immediately af terwards. In 1095 the king 's m o r -
tal remains were transferred to the crypt of the 
St. Knud ' s (St. Canute 's) Church , the building 
of which in calcareous tufa, south-west of St. 
Alban's Church , had jus t commenced (cf. p. 
968), and six years later they were laid to rest in 
a shrine on the high altar. 

T h e t w o preceding churches on the St. Al-
ban's site were t imber-bui l t and bo th evidently 
burn t down . T h e latter was superseded towards 
the mid 12th century by a stone-built church 
which remained standing until after the Refor -
mat ion. Abou t 1140, and possibly earlier, St. 
Alban's held the status of parish church under 
the authori ty of the rural dean of Odense as re-
corded in later medieval sources. 

In 1539 the parishioners were transferred to 
†Greyfriars Monas te ry Church , and in the pe-
riod after 1542 the church itself was pulled 
down . Its tower, however , was still standing in 
1558 but the king ordered it to be demolished 
and building material salvaged f r o m it used in 
the erection of the cathedral tower, viz. the 
tower of St. Knud ' s . 

Already in 1542 the recommenda t ion was put 
fo rward that the site of St. Alban's Church and 
cemetery should be turned into a marke t square, 
a l though the decision to clear the area does not 
seem to have been seriously b rough t into effect 
until festivities were held in 1580 to celebrate the 
ceremony of the provinces swearing feudal loy-
alty to the king. Af ter this the square was 

(again) left in municipal care and parcels of land 
to the south and west were developed. 

Archaeological investigations were carried 
out in 1886, 1955, 1980-83 and 1998. 

MEDIEVAL ALTARS A N D CHAPELS. St. Al-
ban's Church was enriched by m a n y altars. 
Thus (with reservations for different names 
which might have been given to one and the 
same altar) 16 altars are recorded, about three of 
which there is some uncertainty (cf. 12 (13) al-
tars in the Cathedral (p. 87ff.), 14 in Vor Frue 
Church (p. 1015ff.) and 10 in St. Hans ' Church 
(p. 1223ff.)). Of these no fewer than four, pos-
sibly five altars were specially attached to 
guilds, fraternities and other societies in Odense 
(the Elende Guild, the Merchants' Guild (the Holy 
Trinity Guild), the Brotherhood of the Virgin 
Mary's Psalter, and the Blacksmiths' Guild, pos-
sibly also the Fraternity of Priests). 

T h e high altar was presumably dedicated to 
O u r Lady and St. Alban. In addition there were 
altars dedicated to St. Anne, St. A n t h o n y (?), St. 
Erasmus and the Ho ly Trinity, St. Gertrude, the 
Three Magi, St. James, St. Catherine, St. Ca-
nute, Corpus Christi , St. Lawrence (?), St. Olav 
and O u r Lady specially associated wi th the 
Elende Guild and the Bro the rhood of the Virgin 
Mary ' s Psalter, and lastly an altar apparently 
dedicated to the Fraternity of Priests. In addition 
to these were the chapels on the nor th and south 
walls, ment ioned as the setting for the t w o last-
ment ioned altars and the altar of St. Erasmus as 
well as that of the Ho ly Trinity (the altar of the 
Merchants ' Guild). 

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 church and its churchyard were situated in 

111* 

rune-amulets in Denmark«, Acta Ethnologica III, 1938 
Moltke, Runerne 395. 
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the centre of medieval Odense , i.e. the southern 
part of wha t is n o w St. Alban 's Square (fig. 2). 
T h e churchyard bounda ry has only sporadically 
come to light over a short distance to the south. 

B U I L D I N G . Wooden churches. Archaeological 
excavations in 1980-83 revealed post-holes, wall 
trenches, f loor levels, etc., (fig. 4), all of which 
were building traces pre-dat ing the stone-built 
church. 

The earlier wooden church (?). Of this building 
all that has been identified wi thou t doubt are 
t w o wall trenches running east/west , but no 
firm evidence of wall planks or post-holes. T h e 
wall trenches indicate a building about 7 metres 
wide. A f loor level was interpreted as belonging 
to w o o d e n church 1. 

Bell-founding pit. A pit used in the process of 
casting a bell came to light inside the church. 

The later wooden church. A r o w of six post -
holes was undoubted ly part of this building. 
T h e post-holes were identified as the south r o w 
of inner, roof-bear ing posts in a ' three-aisled' 
w o o d e n church. A corresponding nor th r o w 
was represented by one solitary post-hole. 
Whereas the wall lines of the church were only 
indicated in the south wall of the nave by t w o 
post-holes, and the chancel by jus t a single post -
hole. T h e plan of the church can be roughly re-
constructed as compris ing a central space c. 7m 
wide, and 'side aisles' 2,5 m wide; the length of 
the church is guesswork. 

Dating the t w o buildings is difficult. A ther-
moluminescent dating of the first w o o d e n 
church gives AD 1030 p lus /minus 60 years as 
the earliest possible date of its destruction. A 
coin found in the second w o o d e n church was 
struck in the reign of Svend Estridsen (1047-74/ 
76), indicating the earliest possible span of t ime 
in which the church was built. There are also 
indications that this church was begun later than 
St. Knud ' s church of calcareous tufa, viz. later 
than the mid 1080s. 

T h e stone church pulled d o w n 1542ff. (fig. 1) is 
assumed to have been built towards the middle 
of the 12th century. Original ly it consisted of a 
chancel, wi th rectilinear terminat ion to the east, 

and a nave. Later in the Middle Ages a sacristy 
was added to the nor th wall of the chancel, a 
porch to the south wall of the nave; a tower to 
the west was also probably late medieval. 

T h e walls of the church were undoub ted ly of 
granite whereas the additions were mos t likely 
brick-built . Finds of moulded *ribs (fig. 7) re-
veal that the church was given vaults somet ime 
in the Middle Ages. 

FITTINGS. T h e f i t t ings of the church were pre-
sumably scattered far and wide w h e n the church 
was dismantled, a l though some of them may 
have been transferred to the n e w parish church, 
Greyfriars Monas te ry Church , for example a 
late Romanesque *font of Got land l imestone (cf. 
p. 1808), n o w in St. George 's Church in Svend-
borg, and the tocsin recast 1597, and h u n g in the 
cathedral after 1618 (cf. p. 1824). 

All that is preserved apart f r o m this is the sus-
pension fitting for a (†) *censer wi th four chains 
(fig. 8). 

According to Ælno th , there were t w o reli-
quaries or "capsulas (...) re l iqviarum" on the 
high altar containing the relics of St. Alban and 
St. Oswald . Between the reliquaries s tood a 
cross. Candles for altar candlesticks and chande-
liers are ment ioned in connection wi th t w o of 
the church's altars, viz. the altar of the Elende 
Guild, and the altar consecrated to St. Erasmus 
the Ho ly Trinity (cf. heading 'medieval altars 
and chapels'). In 1504 Hans U r n e bequeathed a 
graduale to the church. Likewise its l ibrary re-
ceived Astesanus' " S u m m a de Casibus" (c. 
1317), a ma jo r w o r k in the penitential literature 
of the Middle Ages. 

BURIALS. Abou t 170 burials in all are re-
corded. This mus t surely only be a l imited n u m -
ber f r o m the total in the churchyard. A handful 
of graves recorded in 1980-83 were j u d g e d by 
the excavator to be con temporary wi th the 
w o o d e n churches, t w o of these graves were 
probably older than the later w o o d e n church. 
Ten grave cists were found, one was built of 
calcareous tufa, the rest were of brick. *Seals 
recovered f r o m t w o graves (fig. 9). 


