Odenses opståen
Kilde 5
Odense Adresse Contoirs Efterretninger [Fyens Stiftstidende] den
28. juli 1775.

"På denne tid ved at grave i det såkaldte Nonnebjerg, beliggende
tæt uden for Munke Mølle-Port på Hunderup bys mark, er fundet
nogle alderdoms levninger, bestående af et tyndt udarbejdet
stykke, som af en urne eller andet kar, så og en oval sølvring,
som til en arm, temmelig tyk og simpelt udgravet, hvis tilspidsede
ender ved nogle forhøjninger eller som ved sløjfet sammenføjedes.
Formodentlig er de levninger fra hedenskabet og måske Odins eget
armbånd, da man ved, at han byggede Odense og dér holdt hof.”
”Over døren på borgmester Jens Nielsens hus i Korsgaden her i
Odinsø [Odense] stod dette aftegnede træbillede, som nu er taget
ned. Imens rådmand Niels Mule ejede gården, er billedet blevet
renoveret og skriften sat bag på. Den tid det stod der, blev det
mig og andre vist, som et billede af den Odin, der har givet
Odinsø sit navn: og da det nu kom ned og folk så, hvad der stod
bag på, tvivlede gemene [almindelige] mænd ingenlunde derpå, at
det jo var den sandskyldige Odin, særligt da det stod på print.
Jeg var selv nysgerrig for at få billedet at se og betragte det
til grunds, var og så heldig at erholde [få] det på nogen tid til
låns, i hvilken tid jeg aftegnede det og nu leverer tegningen
tillige med skriften bag på, så nøje som jeg har kunnet få det.
Den lyder således:
Anno 1685 den 20. august lod Niels Mule Raadmans og hans
hustru Gunder Fochs datter Witt dette kong Ottings effigies
[billede] renovere og igen på dette sted op satte, hvor dette
huses første bygnings begyndelse var da dette hus byggedes til
Odense Rådhus. […]. En sagde mig, som mente, at han forstod det,
at hvis det ikke var Odins billede, så var det vist nok kong Knud
den Helliges; men som det ikke ligner i nogen måde kong Knuds
billede, så vist jeg har set, så vover jeg mig ikke til at påstå
det: jeg vil snarere tro, at det er en anden helgens eller en
paves billede”.

