Odenses opståen
Kilde 3 og supplement
Erik Pontoppidan: Atlas Daniæ, 1767. Erik Pontoppidan (1698-1764)
var biskop og historisk forfatter. Hans bøger ”Den Danske Atlas
Eller Kongeriget Dannemark” blev udgivet i årene 1763 til 1781 og
er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Pontoppidan
nåede selv kun at få udgivet de to første bind, mens han var i
live.
Om byens ælde og navnets oprindelse er tvende meget ulige
meninger. Nogle, særdeles tyske skribenter, udlede begge dele fra
kejser Otto, den store, som i det tiende seculo [århundrede] tvang
kong Harald Blåtand til at antage dåb og kristendom, samt at lade
den indføre i sine lande, efter hvilken sejer han skulle have
stioftet staden og i dens navn sin ihukommelse, eller og, kong
Harald selv havde, af venskab mod kejseren, gjort det til hans
erindring. Hans sønnesøn Otto III gav år 987 et frihedsbrev for
biskopperne i Othenesvig, ligesom han også privilegerede bisperne
i Slesvig, Ribe og Aarhus, da han ville antage sig den nye
plantede kirke i Norden. Men at hverken han eller hans farfader
have haft del i byens stiftelse, der er klart nok af troværdige
islandske årbøger, som tillægge Odense henved 1000 Aars højere
alder. I begyndelsen af det andet kapitel, handlende om hele Fyens
antikvitet i almindelighed, er allerede anført af Snorro
Sturlesens Yngling Saga kapitel V. et vidnesbyrd, som af alle
skribentere er holdet uforkasteligt […], nemlig at da Othin forlod
Sachsen og drog mod Norden, udvalgte han sig ved havet en bolig
som var den Insul [ø] Odinsey i Fyn. Siden anføres samme bys navn
i Kong Halfdans tid, som regnes til det tredje seculum, eller
længe førend her til Lands tænkes på bispedoms stiftelse […]
Følgelig tages vel ikke fejl, om denne by blandt alle nu værende
danske, anses for den ældste.”
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Supplement til Den Danske Atlas,

[det] menes, at OTHIN skal have haft en residents på Korsgaden
midt i byen, hvor og hans Effigies [billede] skal have stået over
den gamle grundmurede bygning, som 1740 er ombygget, og skal samme

have været ligesom det store rådstuesegl, der findes udstukket på
byens grundtegning.

