Byvandring
1. Flakhaven og Odense som navn
Navnet Odense optræder første gang i et dokument, udstedt af kejser Otto 3. i 988. Dokumentet var
grunden til, at Odense i 1988 fejrede byens 1000 års jubilæum.
Folk, der forsker i sprog mener, at ordet Odense består af to dele, og at oprindelsen er Odins-vi. Selve
ordet ”vi” er et gammelt ord for en helligdom, og derfor er Odense et sted, hvor man dyrke guden Odin.
Odenses navn stammer altså fra før kristendommen kom til Danmark. Navnet tyder på, at byen har været
et centrum for dyrkelsen af Odin. Arkæologerne har dog aldrig fundet beviser på, at byen har haft en
helligdom for Odin.
Flakhaven er et mærkeligt navn. Det er ældgammelt. Flakhaven er en af ældste pladser. Navnet rækker
langt tilbage og menes at betyde en flad (flak), indhegnet mark eller have – i tidernes morgen har heste
og stude muligvis græsset her. Der har også været gisninger om, at Flakhaven var kultsted for guden
Odin, og altså grunden til, at vor by har navnet Odense (Odins vi), men det er usikkert.
Navnet Flakhaven optræder første gang i de skriftlige kilder 1496, hvor den nævnes blandt byens
torvepladser. Pladsen er dog langt ældre. Udgravninger har vist brolægning, der kunne dateres tilbage til
1200-tallet. Den første omtale af Flakhaven handler om handel, og på torvepladsen blev der handlet med
tømmer, lerkar, træsko, kurve og lignende. Flakhaven var i de følgende århundreder hjemsted for en livlig
torvehandel, og blev et af Danmarks største handelstorve.
Det var også på Flakhaven, at byens magt havde – og har – et hjemsted. Byens rådhus har med sikkerhed
ligget ved Flakhaven siden 1480 – måske endda tidligere.
Under Bøfhus Hereford findes sporene efter Odenses ældste kendte hus fra 1000-tallet.

2. ”Korsgade”
Odense ligger centralt nogenlunde midt på Fyn, og byen groede frem som et vigtigt handelsknudep unkt.
Byen lå på den vigtige vej tværs over Fyn, og det ældgamle centrum lå ved skæringen mellem Albani Torv,
Fisketorvet, Overgade og Vestergade – og stedet hed tidligere Korsgade.
Overgade og Vestergade var byens vigtigste handelsområde – se hvordan Overgade-Vestergade-akse er
tegnet på Braunius’ kort fra 1593 (se nederst Odense Å). Her lå i de store købmandsgårde. Udgravning har
vist, at strøget var vigtig for handel helt tilbage til 1100-tallet. Arkæologiske udgravninger har vist, at
Overgade ved Korsgade i 1100-tallet var så bred, at der både var plads til trafikken og til en lang række
faste

handelsboder bygget af træ, kendt under navnet Sildeboderne. I middelalderen må man forestille sig at
næsten hele strækningen fra Skjolden, hvor Overgade møder Nedergade, og hen til Flakhaven har været en
lang markedsgade.

3.
Skt. Albani Kirke
På Albani Torv - tæt ved domkirken - Skt. Albani Kirke. Det var her, at Knud den Hellige blev dræbt i
1086. Kirken er for længst revet ned, men flere arkæologiske udgravninger har gennem tiden afsløret
spor efter stenkirken – og de to trækirker, der stod på stedet før man byggede kirken op i sten. Det var
sandsynligvis i den anden af to trækirker, at kong Knud blev dræbt.
Odense var fra tidernes morgen er religiøst centrum. Det ganske typisk, at navnet Odense første gang
bruges i forbindelse med et dokument fra 988, og her omtales Odense som en bispeby. Det er den tyske
kejser Otto 3., der udsteder dokumentet, der sommetider kaldes Odenses dåbsattest. Dokumentet er tegn
på, at den tyske indflydelse i det tidligste Odense var stor.
Kortet viser, hvordan Odense Domkirke, Skt. Knuds Kloster og Skt. Albani Kirke var placeret omkring
1500. Det nuværende gadenet er markeret med røde streger.
1. Domkirken og klostret
2. en middelalderlig bygning, muligvis en badstue
3. Skt. Albani Kirke (se en animationsfilm her: https://youtu.be/AZeKyDARldg )
4. bygning fra 1290’erne
5. stenhus fra 1500’erne
6. sikring af åen
7. Bispegården

4.
Vikingeborgen Nonnebakken
I vikingetiden lå der ved Odense en ringborg af samme type som vikingeborgene Aggersborg ved
Limfjorden, Fyrkat ved Hobro og Trelleborg ved Slagelse. Ringeborgene var de ældste kendte kongelige
borge i Danmark og menes at være anlagt af Harald Blåtand i tiden omkring 980. Borgene var kun i brug
i nogle få år - hvis overhovedet. Det er uvist, hvad meningen med dem var. Måske var de et led i samlinge n
af riget, måske skulle de beskytte mod ydre fjender, eller måske var der tale om samlingssteder forud for
krigstogter mod fremmede lande. Undersøgelser peger dog på, at der kan have ligget en borg her – eller
måske spor af en helligdom viet til Odin - allerede før Harald Blåtands tid
Det er desværre meget lidt, vi ved om vikingeborgen på Nonnebakken, da alt for meget er forsvundet.
Nyere arkæologiske udgravninger på stedet har dog afsløret rester af selve voldkonstruktionen, ligeso m
der gennem tiden er gjort flere skattefund af sølvsmykker og mønter alle fra 900-tallets slutning. Ved
afgravningen i 1909 blev fundet nogle jernøkser på stedet, som muligvis stammer fra vikingetiden.
Navnet Nonnebakken kommer af, at der i slutningen af 1100-tallet lå et kloster på stedet for søstre af
benediktinerordenen. Klostret omtales i et dokument fra 1193, da kong Knud 6. bekræftede privilegier ne
for Skt. Knuds Kloster. I dokumentet omtales nonnerne på Burg eller Borg - altså på den gamle
borgbanke. Senere flyttede nonnerne til et kloster i Dalum.
Se en film af volden på Nonnebakken her: https://youtu.be/82-OJiZaUfM

5.
Odense Å
Når Odense er placeret, hvor den er, skyldes det til dels Odense Å. Den har givet indbyggerne vand og
mulighed for lidt fiskeri. Derimod er det tvivlsomt, om der har kunne sejlet andet end pramme på åen ind
til Odense. Der har næppe kunnet sejle vikingeskibe ind til borgen på Nonnebakken og når middelaldere ns
købmænd modtog varer med skib måtte de fragte dem det sidste stykke vej over landjorden fra
Skibhusene, Åsum eller helt fra Kerteminde. Først i 1796 begyndte man at grave en kanal fra Odense
fjord ind til byen og i 1804 kunne det første skib lægge til med varer i Odense.
Åen dannede i mange år byens grænse mod syd (se Braunius’ kort fra 1593), og på den måde gav den
også lidt beskyttelse til byen. Tidligere var der betydeligt mere vand i åen, end der er i dag, og det at
komme over den var lidt af en udfordring.

6.

Møntergårdens udstilling
På Møntergården kan I besøge udstillingen Byens Liv, der handler om byens tidlige historie. Ved
indgangen kan I se det første kort over Odense fra 1593 – kendt som Braunius kort. Prøv at kigge på
kortet og se om I kan genkende nogle af stederne og bygningerne. Hvordan har byen forandret sig fra
dengang og til i dag?
I de første rum i udstillingen skal I forsøge at finde ud af, hvorfor folk kom til byen og hvorfor Odense
blev en central by på Fyn. Hvilken rolle spillede f.eks. religion og kirke. Hvilken rolle spillede handel?
Var der andre grunde til at komme til byen? Er der forskelle og ligheder i, hvorfor folk kom til byen
dengang og i dag?
I resten af udstillingen kan I lære mere om, hvordan byen udviklede sig op gennem middelalde re n?
Læs mere om udstillingens temaer her:
http://museum.odense.dk/museer/moentergaarden/udstillinger/byens- liv/udstillingens-temaer

