
Den danske Pilgrimsrute
Østfyn
Davinde - Odense 2 - 6
 
Afstande: Davinde - Odense 21 km.

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.

Odense Domkirke

Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme



SEVÆRDIGHEDER 

Sanderumgård. Der er en gammel hovedgård, nævnes 
første gang i 1468. Den blev i 1793 erhvervet af gehej-
meråd Johan Bülow, som anlagde en stor romantisk have 
med kanaler, mindestøtter og lysthuse.
I dag ejes herregården af slægten Vind, der satte sig for 
at genetablere Den romantiske Have. Det lykkedes via 
fondsmidler fra Realdania, der ønskede at være med til at 
bevare den kulturhistoriske have. Efter 200 år i dvale blev 
haven genåbnet i 2010 med bl.a. Dronning Margrethe. 
Den romantiske Have ligger tæt ved vandreruten.

   ► Fra Naturskolen i Davinde, følges afmærkningen 
        igennem naturområdet.
   ► Nordpå, krydser landevejen og forlader 
        Davinde området.
   ► Ruten fører frem til byen Fraugde.

Fraugde er blevet en satellitby til Odense med ca.1800 
indbyggere og ligger i Odense Kommune. 

Fraugde Kirke er bygget i 12. århundrede. Måske blev 
der bygget en kirke af træ tidligere, men da der ikke er 
foretaget arkæologiske udgravning ved vi intet derom. 
Sikkert er det, at kirken allerede i den tidligere middelal-
der var en ualmindelig stor og statelig landsbykirke. Sal-
medigteren Thomas Kingo blev udnævnt til biskop over 
Fyens Stift i 1677. 
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Kingo var meget glad for at prædike i Fraugde Kirke og 
foretog ikke sjældent præste-ordinationer i kirken. Sin 
kærlighed til Fraugde viste Kingo ved sit ønske om at bli-
ve begravet her.
Forfatteren Morten Koch, der er født i sognet, er også be-
gravet her. Morten Koch, der var elsket af folket og ”ha-
det” af kultureliten.

   ► Følg ruteafmærkningen over motorvejsbroen, 
        videre af Krogslundsvej,
   ► der har et skarpt sving for derefter at fortsætte 
        ad Harekærvej,
   ► indtil du kommer ind i det store villakvarter 
       ’Væbnerhatten’.
   ► Videre under jernbanesporet ad Krogslundvej 
        frem til Åsum.
   ► Herfra følger pilgrimsruten Odense Å/Åstien 5 km 
        ind til Odense Centrum.

Åsum. Tilbage i tiden var her et vadested med forskellige 
handelspladser. I dag er strækningen her et yndet fiskested 
efter havørred. 

Odense Å løber ud i Odense Fjord. Det er ved Åsum at hav-
ørrederne første gang støder på varierede strømforhold og 
lavvandede partier. Det betyder at opgangs fisken stopper 
her for lige at se de nye forhold lidt ekstra an, og det er når 
havørreden stopper for at finde standpladser i åen, at den 
kan fanges. Odense Å er omkring 60 kilometer lang og løber 
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gennem Odense. Åen er Fyns længste vandløb. Den har sit 
udspring i Arreskov Sø nordøst for Faaborg.

Sejle op ad åen, fællessang, der ofte bruges, når danskere 
er samlet i festligt lag. Sangen blev digtet i 1895 af Lauritz 
Stephan til melodi af Emilius Wilhelm og sunget på det net-
op åbnede sommerteater nær ved det sted i Munke Mose, 
hvorfra sejlturen op ad Odense Å tog sin begyndelse.

Odense Åfart
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Vollsmose er med sine ca. 10.000 indbyggere en af Oden-
ses største bydele - og den er uden sammenligning den 
mest multikulturelle. Her lever borgere af mere end 80 
forskellige nationaliteter side om side.

   ► Pilgrimsruten slutter ved ”Pilgrimstræet & 
        Pilgrimsbænken/ -stammen” i Eventyrhaven.

Odense er en af Danmarks ældste byer, og nævnes før-
ste gang på skrift i år 988. Under Odense ligger resterne 
af en af de seks kendte trelleborge, ”Nonnebakken”. Nav-
net Odense stammer også fra vikingetiden. Odense har 
siden sin grundlæggelse været en af Danmarks førende 
byer, og var indtil slutningen af 1800-tallet den andenstør-
ste efter København. Byens ældste kvarter rummer man-
ge gamle bindingsværkshuse. 

Odense Domkirke, Skt. Knuds Kirke, rummer fire konge-
grave: Knud den Hellige efter hvem kirken er opkaldt, Erik 
3. Lam –  overført fra den nedrevne Gråbrødrekirke, Kong 
Hans og Christian 2. Domkirken er fra 1499 og ligger tæt 
på den gamle trækirke Sankt Albani Kirke, hvor Knud den 
Hellige blev myrdet i 1086. Kirken er 63 meter høj og der-
med en af Odenses højeste bygningsværker. 

H.C. Andersen er født i 1805 i Odense og opvokset i byen. 

Eventyrhaven, også kaldet H. C. Andersen-haven, ligger 
nedenfor domkirken ud til Odense Å - er en offentlig park. 
I forbindelse med Foreningen af Danske Santiagopilgrim-
mes 10 års jubilæum i 2009, blev der her plantet et 
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pilgrimstræ (ægte kastanje). Siden kom en pilgrimbænk 
til, idet i 2012 markerede Foreningen Fynsk Pilgrimsvan-
dring sit 10 års jubilæum med at få skåret en flot pilgrims-
bænk. Det bliver for omfattende på dette sted at beskrive 
en del af Odenses seværdigheder, her henvises til: VisitO-
dense (turistbureauet) beliggende i gågaden på Rådhuset.

Pilgrimsbænken under Pilgrimstræet
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OVERNATNINGSMULIGHEDER               
                                                                                            
⌂  Odense. Her er mange forskellige muligheder 
     fra private værelser, B&B til vandrehjem. 
     Kontakt VisitOdense, Vestergade 2, 5000 Odense C, 
     tlf. 63 75 75 20. Mail: otb@visitodense.com.

INDKØBSMULIGHEDER                                                                                                                     
Fraugde. Lokalbrugsen, Stat-Ene-Vej 24, 
Fraugde, 5220 Odense SØ, tlf. 65 97 23 49.

Odense: Der er mange muligheder.      
                                                                                                
Bemærk: Der er så godt som ingen indkøbsmuligheder 
efter Odense, de næste mange kilometer mod Middelfart!

TRANSPORTMULIGHEDER                
                                                                                                
FynBus. Trafikinformationen er i stueetagen 
på Banegårdscentret. Tlf. 63 11 22 00.         
                          
Tog: DSB - mellem Odense og Middelfart, rejsetid: 25 min.                       

Taxi: Odense Taxi tlf. 66 15 44 15.

TURISTKONTOR                                                                                                                                
VisitOdense, Vestergade 2, 5000 Odense C, 
tlf. 63 75 75 20. Mail: otb@visitodense.com.
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Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019

Søerne i grusgraven


