Odenses opståen
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1873
Odense er, som allerede navnet synes at antyde, en ældgammel stad
og en af de ældste i Norden; den islandske historieskriver Snorre
Sturlesen beretter, at Odin efter sin ankomst til Saxland og
Tyskland der tog sit sæde, og i ældre beskrivelser anføres – hvad
her blot kan nævnes som et kuriosum – den mening, ”at Odin skal
have haft en residents på Korsgaden midt i byen, hvor hans billede
skal have stået over den gamle grundmurede bygning, som i 1740
blev ombygget”, ligesom man også tæt syd for byen [Nonnebakken]
påviser dens navngivers gravhøj. I den historiske tid nævnes
Odense første gang”.

Trap Danmark, 1956
At Odense er en meget gammel by er givet, men dens ældste historie
fortaber sig i mørket. Navnet skrives Odansue hos Adam af Bremen i
1000-tallet. Det er sammensat af gudenavnet Odin og substantivet
vi, helligdom, og det fremgår heraf, at der har ligget en
helligdom, hvor Odin er blevet dyrket. Stedet lå centralt på den
frugtbare øst-vest gående vej, der fulgte højderyggen mellem åen i
syd og Næsbyhoved i nord, omtrent hvor nu Overgade og Vestergade
strækker sig. Øst fra kom man ind i byen over Skt. Jørgensbjerg.
Oprindelig har bebyggelsen samlet sig på de højtliggende arealer.
Senere har man også taget de omkringliggende lave engarealer ind
til bebyggelse. Umiddelbart syd for åen lå Nonnebakken, der
sikkert lige som Næsbyhoved banke, beliggende i en sø, har været
befæstet. Spærredes passagen mellem de to punkter var øen
overskåret i to dele. Dette har givet det lille bysamfund
strategisk betydning. Den stærke tilstrømning til offerfesterne
ved helligdommen medførte, at man også her holdt både ting og
marked, og lidt efter lidt er et bysamfund vokset frem. Da
kristendommen kom til landet var det naturligt at søge en kirke
grundlagt på dette sted.

