Odenses opståen
Kilde 7

Udgravningen blev et hit
Den 15. august 2015 bragte Fyens Stiftstidende en artikel om
udgravningerne ved Nonnebakken og i Odenses centrum. Artikler
beskæftiger sig med byens alder, og slår fast at byen er ældre end
988.
Arkæologer har fundet langt mere end ventet, da de gravede ved
gammel vikingeborg ved Nonnebakken Byens borgere kan lørdag komme
på rundvisning ved udgravningen.
Odense: Odenses officielle " fødselsdag" er sat til år 988, fordi
det var der, byen første gang blev nævnt i en skriftlig kilde. Men
byen er formentlig ældre end det. Det er i hvert fald den
hypotese, et forskningsprojekt ved Odense Bys Museer arbejder ud
fra.
I forbindelse med dette forskningsprojekt har museerne
fået lov til at foretage en mindre udgravning lige foran indgangen
til logen på Nonnebakken.
Der lå i sin tid en vikingeborg, og det var i håb om at
finde rester af den, man gik i gang med at grave.
Beskrevet som ødelagt
Håbet var dog ikke voldsomt stort, da det var en antagelse, at det
meste af jorden fra borgvolden var blevet brugt til opfyldning af
en gren af Odense Å, kaldet bagåen, der blev dækket til i
begyndelsen af 1900-tallet.
-Volden har været beskrevet som ødelagt, men det viser
sig, at der ikke er gravet jord af, men tværtimod fyldt jord
henover, fortæller overinspektør Mads Runge fra Odense Bys Museer,
som leder udgravningen og projektet med at finde ud af, hvor
gammel Odense egentlig er.
Så ved at grave dybt nok har arkæologerne fundet masser
af spor fra vikingetiden.
Det er endda et held, at der er fyldt ekstra jord på, for
det har gavnet bevaringsforholdene.
Et enkeltstående spektakulært fund er blevet gjort af
detektormanden Ole Blaabjerg: En såkaldt dragtnål med motiv af en
valkyrie til hest og en stående skjoldmø.
Mads Runge formoder, at den er fra sidste halvdel af 800tallet.
Stærke indicier
Nok så vigtige er de mange fund af stolpehuller og tegn på, at der
har været en karrébebyggelse og en ringgade.

Altsammen stærke indicier på, at borgen ved det nuværende
Nonnebakken har været en såkaldt trelleborg, som der kun findes
ganske få af i Danmark.
Udgravningen skulle egentlig have været afsluttet og
dækket til fredag. Men interessen for den har været stor. Både fra
udenbys forskere, medier og offentligheden som sådan.
På baggrund af den store interesse inviteres borgerne til
rundvisning ved udgravningen.
Det sker lørdag kl. 15 under ledelse af Mads Runge.
Analyser
I kølvandet på udgravningen venter nu et større analysearbejde:
Fund og jordprøver skal C14-dateres og gennem pollenanalyser, og
hvad den moderne teknik nu ellers har at byde på i form af
dateringsmetoder.
Altsammen for at indgå i det arbejde, der er med at finde
ud af, hvor gammel Odense egentlig er, hvor udgravningen ved
Nonnebakken blot er en enkelt brik i et større puslespil. Et
arbejde som meget vel kan munde ud i, at der skal lægges måske 100
år til Odenses alder, selv om det selvfølgelig er alt for tidligt
at sige noget præcist om det.
Og så er der yderligere en potentiel gevinst ved
udgravningen, fortæller Mads Runge.
Nemlig den formidlingsmæssige.
Fundene ved Nonnebakken kan være med til at fortælle
historien om, at Odense engang har været en vikingeby. Til glæde
for turister og andet historisk interesseret godtfolk.

Arkæologi 1
Nonnebakken – byens vikingeborg
Under Odd Fellow logen, Giersings realskole og Allégade lå i
vikingetiden – i slutningen af 900-tallet en stor ringborg. Der er
spor af aktivitet på stedet fra slutningen af 700-tallet og
arkæologiske fund tyder på, at borgen kan være anvendt af Harald
Blåtand som led i hans kampagne for at samle det danske rige i et
kongedømme i slutningen af 900-tallet. Dateringer tyder dog på, at
der har været aktiviteter på stedet tidligere. Det kan være spor
af en tidligere borg eller alternativt spor af det kultsted, som
navnet Odins vi henviser til. I 1000-tallet blev bygget et kloster
på stedet, som deraf fik navnet Nonnebakken. Resterne af volden
var synlige og kan ses på flere bykort helt indtil begyndelsen af
1900-tallet. Store dele af ringvolden blev bortgravet i 1909 –
brugt til at opfylde Odense å, hvor Munke Mølle havde ligget.

Indtil for nylig mentes volden ganske forsvundet, men en
arkæologisk undersøgelse på stedet i august 2015 afslørede at dele
af volden er bevaret under græsplænen foran Odd Fellow Logen.
Se billedgalleri
1. Bortgravning af Nonnebakken i 1909. Store dele af volden blev
gravet væk i 1909 og brugt til at fylde dele af åen op i
forbindelse med etablering af byens nye elektricitetsværk.
Ingen bekymrede sig på det tidspunkt om stedets historiske
værdi.
2. Profil af vold fra udgravning 2015. De mørke striber midt i
billedet er spor efter de stykker af græstørv, man brugte til
at bygge volden op af. Billedet viser, at der stadig er
rester af volden bevaret under græsplanen.
3. Valkyriefibel fundet under udgravning i 2015. Til højre ses
en skjoldmø med skjold og sværd, til venstre en valkyrie med
en lanse på sin hest. Skjoldmøerne hjalp krigerne på
slagmarken, mens valkyrierne sørgede for at fragte de faldne
krigere til Valhalla, hvor krigerne skulle opvartes med god
mad og drikke. Under hesten ses et firkantet, ternet
skæbneklæde, der ifølge mytologien var vævet af de faldne
krigeres tarme.

Arkæologi 2
Grubehuse ved Mageløs og Klaregade
I 1998 undersøgte arkæologer et ca. 135 m2 stort område i gaderne
Mageløs og Klaregade. I undergrunden blev registreret spor af en
boplads med værkstedshuse – en type, som arkæologer kalder
grubehuse – formentlig fra tiden mellem ca. 750 og 900, altså i
den senere del af jernalderen eller den tidlige del af
vikingetiden.
Et grubehus er en lille bygning, som består af en gravet
hul [grube =gravet hul] på op til en meters dybde. På hver side af
hullet har stået en stolpe, der har båret taget til huset.
Grubehuse kendes fra det meste af landet og findes fra jernalderen
frem til tidlig middelalder (ca. 100-1000-tallet) og man mener, at
de har været værkstedshuse til blandt andet vævning.
Husene på Mageløs/Klaregade havde en anslået diameter på
omkring 3 meter. De indeholdt skår fra lerkar, en jernkniv med

omviklet bronze, en del velbevaret jernværktøj, bronzegenstande,
jernslagger, ten- og vævevægte. Der var også et velbevaret
knoglemateriale i husene, f.eks. fiskeknogler. Det tyder på, at
husene har været brugt til specialiseret håndværk som vævning og
fremstilling af genstande i jern og bronze. De har sandsynligvis
været del af en større værkstedsplads, evt. kun i brug i visse
sæsoner. De kan dog også have udgjort en del af et
værkstedsområde, der hørte til en meget stor gård.

Arkæologi 3: Genstand: Patrice – og værkstedsplads ved Vestergade
70-74
Ved en udgravning i 1984 af et ca. 840 m2 stort areal i området
Vestergade 70-74 fandt man dele af et grubehus og dele af et
formodet to-skibet langhus og forskellige andre huller og
stolpehuller. Begge huse viser sandsynligvis tegn på reparationer,
og de har altså været i brug gennem længere tid. Husene kunne
dateres til den senere del af 900 frem til 1100-årene
Ved udgravningen blev der også fundet flere genstande, der bl.a.
forskellige kar, en glasring, en glasperle, en benkam.
Derudover fandt man forskellige genstande forbundet med
vævning og metalstøbning, som f.eks. smeltedigler, smelteklumper,
støbeformsfragmenter, slagger. Muligvis kan det også være blevet
fremstillet genstande og redskaber af ben. Særligt spændende var
en lille form i bronze [en patrice – se billede nedenfor], der
menes at have været anvendt til smykkefremstilling. Med en hammer
har man presset en tynd guld- eller sølvplade ud over formen, så
mønsteret blev overført til det kommende smykke. Bagefter har man
loddet små metalkugler og -tråde på smykket, formet det og sat et
spænde på bagsiden. På den måde har man kunnet fremstille en serie
ret ens smykker til rige kvinder i vikingetidens Odense og opland.
Formen kan dateres til 900-årene, blandt andet på grund af
ornamentikken, der er i såkaldt Borrestil. En kopi af patricen
indgår i dag i forstørret udgave i kunstværket ”Byporten” ved den
nordlige del af Kongensgade.
Fundmaterialet afspejler håndværk som bronzestøbning,
tekstilforarbejdning og muligvis fremstilling af redskaber i ben
og horn. Arkæologerne tolker derfor stedet som del af en handelseller håndværksplads fra 900-tallet og fremefter, muligvis med
tilhørende bebyggelse. To brønde fra henholdsvis 1300-tallet og
renæssancen viser, at der også har være bygninger på stedet,
ligesom dyrkningsspor viser at der har været aktiviteter på stedet

før vikingetiden. Sporene efter metalstøbning og guldsmedehåndværk
antyder, der ikke var tale om en helt almindelig bondelandsby.

Den lille bronzepatrice fra Vestergade. Kilde: Odense Bys Museer.
Arkæologi 4: Odenses ældste kendte hus – og hovedvejen over Fyn
I kælderen ved Hereford Beefstouw ses en ganske særlig væg. Væggen
består af en såkaldt profil fra en arkæologisk udgravning
foretaget af Odense Bys Museer i 2009. Her fandt arkæologerne
rester af Odenses indtil videre ældste kendte hus til beboelse. I
profilen ses tre lerlag – lergulve – over hinanden. Det er spor af
gulvene i tre huse. Spor efter ildsteder og dyreknogler i jorden
tæt ved husene peger på at de har været brugt til beboelse og ikke
som værkstedshuse.
Kulstof 14-dateringer daterer med stor sandsynlighed det
ældste hus dateres til første halvdel af 1000-tallet nærmere
bestemt 1013-1038. Hus nr. 2 er antageligvis fra nogenlunde samme
periode. Det øverste gulvlag – altså det nyeste af husene – kunne
ikke dateres.
Vestergade kendes tilbage til 1285 og Overgade 1488, men
noget tyder altså på, at vejforløbet Overgade-Vestergade er langt
ældre og at der næsten lige så længe, som Odense har eksisteret,
har gået en vej her. Arkæologiske udgravninger på I. Vilhelm
Werners Plads i 2013-2016 har afsløret meget velbevarede
vejbelægninger fra 1100-tallet, som tyder på at Overgade allerede
da var en bred, trafikeret vej med plads til torvehandel.
Arkæologerne har også fundet en lang række af faste torveboder,
der kan dateres til 12-1300-tallet. Bodernes placering passer med
angivelsen af navnet ’Sildeboderne’ på det ældste kort over byen
fra 1593. Indtil videre peger de arkæologiske fund dog på, at den
allertidligste bys kerne lå længere mod vest.

