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Wydarzeniem , które odcisnęło wyraźne piętno na historii miasta, 
było zamordowanie Kanuta, króla Danii (późniejszego świętego)  
w 1086 roku. Król został zabity wraz ze swoim bratem Benedyk-
tem i 17 towarzyszącymi mu osobami przed ołtarzem ówczesne-
go kościoła św. Albana.
Istnieją informacje, że Ludwig Schneider  wybudował w Danii trzy 
kościoły. Na pewno jeden z nich, ten w Odense jest jego autor-
stwa. Nie udało się ustalić - o ile w ogóle były - pozostałych.
Kościół pw. św. Albana jest trzynawowy, bez transeptu, neogotyc-
ki ale z neoromańskim portalem, sklepienia krzyżowe i kolebko-
we. Prezbiterium prostokątne, bez absydy. Wysoka wieża z ostro-
słupowym hełmem, na kalenicy wieża na sygnaturkę, fasada fron-
towa schodkowa. Kościół wzniesiona na miejscu dawnego kościo-
ła  romańskiego, być może portal z figurą św. Knuda ma to przy-
pominać. 
Ołtarz główny ze sceną koronacji Matki Boskiej i figurami św. 
Knuda i św. Albana.  
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Kościół pod wezwaniem św. Albana wybudowano 
w latach 1906-1908.

Dwa zdania o parafii

Pierwsza wspólnota kato-
licka w Odense od czasu re-

formacji została założona 
w 1867 r. i składała sięz 12 

osób dorosłych i 7 dzieci.  
W 1869 roku parafia wyku-

piła część klasztoru w Oden-
se i założyła w niej kościół 

Mariacki, szkołę dla dziew-
cząt i miejsce zamieszka-

nia dla sióstr św. Józefa. Po-
wstał także budynek, w któ-

rym była szkoła dla chłop-
ców i mieszkania dla księży.

Nowy kościół wybudowa-
li przybyli z Austrii redemp-

toryści  – został poświęcony 
Matce Bożej, św. Albanowi 

 i św. Kanutowi. 

Kilka słów o miejscowości
Odense, trzecie pod względem wielkości miasto w Danii, położone 
na wyspie Fionia. Zamieszkałe przez ok. 159 000 osób. Jest to jedno  
z najstarszych miast Danii, w 1988 r. obchodziło tysięczną roczni-
cę powstania. W Odense urodził się Hans Christian Andersen. Jest tu 
jego muzeum biograficzne. W czasach przed chrystianizacją Danii ist-
niało tutaj miejsce kultu Odyna, od którego miasto wzięło swą nazwę.
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Nawy i prezbiterium kościoła św. 
Albana.

Świątynia w Odense, widok lewej  
fasady

Ozdobny portal kościoła w Odense.


