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AF MADS RUNGE

Det tidligste Odense

En 1000-års fødselsdag er nok værd at fejre! Og det var netop, 
hvad Odense gjorde, da byen i 1988 rundede dette skarpe hjør-
ne. Baggrunden for fødselsdagen var, at Odense – Othenesuuig 
(’Odensvig’) – nævnes første gang på skrift i et gavebrev fra den 
tyske kejser den 18. marts 988. Dokumentet kaldes Odenses 
”dåbsattest” (fig. 1). Men er Odense virkelig anlagt i det herrens 
år 988 i det bare ingenting? Eller skal byens oprindelse reelt fin-
des længere tilbage i historien? 

Alene omtalen af Odense i et kejserligt brev antyder, at byen 
på dette tidspunkt er af en vis betydning og størrelse. Heraf følger 
videre, at Odense allerede da må have haft en del år på bagen. 
I det følgende skal vi prøve at komme nærmere en datering af 
byens oprindelse og dens tidligste struktur (fig. 2).1 

Bydannelse
Byerne udgjorde i vikingetiden centrale knudepunkter for handel 
og håndværk og fungerede som markante magtbaser. I den for-
stand spillede byerne en væsentlig rolle i dannelsen af det dan-
ske rige. Hvornår og hvordan de tidligste byer dannes, er derfor 
et af de helt centrale spørgsmål i arkæologien. 

Da de tidlige bylignende bebyggelser i form af en række han-
dels- og håndværkspladser fra 8. og 9. årh. har meget tilfælles 
med de sæsonvise markedspladser og de samtidige landsbyer, 
er det nødvendigt at definere, hvad der skal til, for at vi kan sige, 
at noget er en by. I forhold til markedspladserne er det især et 
spørgsmål om, at der er tale om permanente aktiviteter og ikke 
blot sæsonvise. I forhold til landsbyerne er det afgørende, at be-
folkningen i en by overvejende ernærer sig ved handel og hånd-
værk i modsætning til landbrug, som vi kender det fra landbebyg-
gelsen. De tidlige byer – også kaldet protobyer – er formentlig i 
høj grad udsprunget af yngre jernalders handelspladser og udgør 
en tidlig, delvis selvgroet bydannelse.2

Fra o. år 1000 optræder en ny fase af byanlæggelser, igangsat af 
konge og kirke efter vesteuropæisk forbillede med henblik på at 
tjene deres interesser.3 Samfundet har nu en stigende kompleksi-
 tet med bl.a. en styrket ”statsmagt” og kirken som fastforankret be   -
standdel samt med begreber som privilegier, byråd, skat og mønt-
 slagning; alle elementer, som er med til at definere en egentlig by.4 

Det er derfor nødvendigt at operere med en variation i krave-
ne til en by alt efter, om vi er før eller efter år 1000.5 For perioden 

700-1000 er kravene til en by – eller mere reelt en protoby – 
således befolkningstæthed, permanent bebyggelse af en vis stør-
relse, og at den overvejende del af befolkningen ernærer sig ved 
handel og håndværk. Desuden kan der i nogle tilfælde være en 
klar afgrænsning mod omgivelserne.6 Efter omkring år 1000 er 
det samtidig afgørende, at en by indeholder to eller flere kirker 
og har møntprægning og særlige beskatningsregler.7 

Man har traditionelt ment, at de eneste reelle protobyer i Nor-
den i det 8. og 9. århundrede var de såkaldte emporier, Ribe, 
Hedeby, Kaupang og Birka, handelspladser placeret i periferien af 
riget med afsæt i langdistancehandel,8 og at næste bølge af byer, 
Aalborg, Aarhus, Roskilde, Viborg, Lund og Odense, blev anlagt 
omkring år 1000 af kongen – Aalborg og Aarhus måske lidt tidli-
gere.9 Nyere forskning peger nu på, at der i hvert fald ved Oden-
se desuden har været en forudgående periode, da byen gradvist 
etableres som følge af mere selvgroede processer som speciali-
seret håndværk og måske handel.10 Billedet er dog noget ufuld-
stændigt, bl.a. fordi de arkæologiske undersøgelser i den vestlige 
del af Odenses centrum er relativt begrænsede, og det derfor er 
vanskeligt at danne sig et større overblik.

FIG. 1: Odenses såkaldte dåbs

attest i form af et kejserligt brev 

fra 988. Brevet er en rekonstruk

tion ud fra den overleverede 

tekst samt dokumenter fra kejse

rens administration. Det originale 

dokument har været forsvundet  

i århundreder. Odense eller 

Othenesuuig nævnes som andet 

ord i tredje linje. 

Odense’s ‘birth certificate’. The 

document shown here is a copy 

created from the handeddown 

text and documents from the 

emperor’s administration. The 

original document disappeared 

centuries ago. 
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Det ældste Odense
Specialiseret håndværk og handel
Nogle af de ældste spor fra Odense udgøres af let nedgravede 
arbejdshytter, såkaldte grubehuse, ved hhv. Mageløs og Vester-
gade 70-74 i den vestlige del af det nuværende centrum (fig. 3). 
Det er muligt, at grubehusene på de to lokaliteter repræsenterer 
et større sammenhængende værkstedsområde fra tiden om-
kring år 900 og frem mod år 1100.11 

Ved Vestergade 70-74 er der på et mindre areal undersøgt 
dele af et grubehus og dele af et formodet langhus samt gruber 
og stolpehuller, der ikke kunne sættes ind i konstruktioner (fig. 
4). Både lang- og grubehus viser tegn på reparation, og de har 
således været i kontinuerlig brug gennem længere tid. Den æld-
ste fase af grubehuset dateres til et sted i 800- eller 900-tallet på 
baggrund af fundene af keramik, tenvægte, en lyster af jern og en 
benkam (fig. 5). Tæt øst for grubehuset fandtes en bronzepatrice 
fra omkring 900 e.Kr., der har været anvendt ved fremstilling af 
dragtnåle, såkaldte skivefibler, med en udsmykning i en af vikin-
getidens karakteristiske dyrestile (fig. 6).12 Flere anlæg omkring 
grubehuset indeholdt digelfragmenter og bronzesmelteklumper, 
der afspejler bronzestøbningsaktiviteter, som kan være samtidige 
med patricen. I anlæggene omkring grubehuset fandtes også 

FIG. 4: Plan over undersøgelser

ne ved Vestergade 7074.  

Blå: grubehus. Rød: stolpehuller. 

Grå: andre anlæg. Stiplet grå: 

Feltgrænser.  

Tegning: Mads Runge.

Plan of the excavations at Vest

ergade 7074. Blue: Pithouse. 

Red: Postholes, possibly a house 

wall. Solid grey line: Other fea

tures and structures. Broken  

grey line: Trench boundary.  

Drawing: Mads Runge.

FIG. 2: Lokaliteter nævnt i  

teksten, indsat på de høje måle

bordsblade fra anden halvdel  

af 1800  tallet. Baggrundskort:  

© Styrelsen for Dataforsyning  

og Effektivisering.  

Tegning: Mads Runge.

 

Localities mentioned in the  

text marked on the first edition 

ordnance survey map from the 

second half of the nineteenth  

century. Background map:  

© The Agency for Data Supply 

and Efficiency.  

Drawing: Mads Runge.

FIG. 3: Rekonstrueret grubehus. 

Tegning: Jørgen Andersen,  

Museum Sønderjylland –  

Arkæologi Haderslev.

Reconstructed pithouse.  

Drawing: Jørgen Andersen,  

Museum Sønderjylland –  

Arkæologi Haderslev.
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slagger, vævevægte, et norsk klæberstensskår samt en fingerring 
af glas og en glasperle. Den yngre fase af grubehuset indeholdt 
– præcis som stolpehullerne i langhuset – en yngre type kera-
mik, såkaldt Østersø-keramik, og dateres til tiden efter ca. 950. 
Som helhed afspejler fundmaterialet håndværk som bronzestøb-
ning, smedning og tekstilproduktion i 800-1000-tallet, og lokali-
teten tolkes derfor som del af en håndværksplads og i hvert fald 
fra efter ca. 950, muligvis med tilhørende permanent bebyggel-
se.13

Ved en tracéundersøgelse i gaderne Mageløs og Klaregade er 
der fundet to grubehuse (fig. 7), der ud fra keramikken, overve-
jende såkaldte halvkuglekar (fig. 8), samt 14C-dateringer dateres 
til yngre germansk jernalder eller ældre vikingetid, ca. 700-900 
e.Kr.14 Grubehusene indeholdt blandt andet en jernkniv med 
omviklet bronze, jernværktøj, bronzegenstande, jernslagger samt 
ten- og vævevægte (fig. 9). Der var endvidere flere dyreknogler i 
grubehusene. Der blev også undersøgt flere stolpehuller rundt 
om grubehusene.15 Fundene fra de to grubehuse peger på spe-
cialiseret håndværk, og de har dermed næppe hørt til en enkelt-
liggende gård. 

Grubehusområdet ved Vestergade og Mageløs/Klaregade synes 
anlagt sent i 700-tallet eller i 800-tallet på et jævnt plateau ud til 
Odense Å og ganske nær den foretrukne passage over åen. Der-
med havde grubehusbebyggelsen en central placering i forhold 
til den nord-syd-gående trafikkorridor, vi fra senere kilder kender 
som gadeforløbet Hunderupvej-Klaregade. 

Også længere mod øst – ved lokaliteterne Klingenberg og 
Skomagerstæde/Overgade 1-3 – er der fremkommet mulige 
grubehuse. I nærheden af grubehusene er der fundet spor af 

FIG. 6: Bronzepatrice fra Vestergade 7074.  

Foto: Jørgen Nielsen. Tegning: Steffen P. Maarup.

Drawing and photo of a bronze patrix from Vestergade 7074. 

Photo: Jørgen Nielsen. Drawing: Steffen P. Maarup. 

FIG. 7: Plan over undersøgel

serne ved Mageløs/Klaregade.  

Blå: grubehuse. Rød: stolpe

huller. Grå: andre anlæg.  

Stiplet grå: feltgrænser.  

Tegning: Mads Runge. 

Plan of excavations at Mageløs/

Klaregade. Black: Pithouse.  

Blue: Postholes. Solid grey lines: 

Other features and structures. 

Broken grey lines: Trench boun

dary. Drawing: Mads Runge. 

FIG. 5: Lyster af jern og  

ornamenteret benkam fra bund 

lag i grubehus ved Vestergade 

7074. Foto: Nermin Hasic.  

Tegning: Steffen P. Maarup. 

An iron leister and an orna 

mented singlesided comb from 

the basal layer in a pit house  

at Vestergade 7074.  

Photo: Nermin Hasic.  

Drawing: Steffen P. Maarup. 

FIG. 8: Keramik fra yngre germansk jernalder/ældre vikingetid fra  

Mageløs/Klaregade. Tegning: Steffen P. Maarup.

Pottery from the Late Germanic Iron Age/Early Viking Age found at 

Mageløs/Klaregade. Drawing: Steffen P. Maarup. 
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re ødelæggende aktiviteter. En anden forklaring kan være, at de 
handelssystemer, som Odense i vikingetiden er indgået i, har en 
mere lokal karakter end de omtalte emporier, der indgik i langdi-
stancenetværk. De mere eksotiske varer vil alt andet lige være 
lettere at genkende i fundbilledet. 

Hvorvidt sporene af håndværk og evt. handel kan tages til 
indtægt for, at hovedparten af befolkningen har ernæret sig ved 
disse fag, er usikkert. Modsat er der ikke tegn på, at bebyggelsen 
har huset en selvforsynende landbrugsbefolkning.

Sæsonboplads eller helårsbebyggelse?
Et af de væsentligste kriterier for, at man kan tale om en by eller 
protoby og ikke blot en sæsonudnyttet markedsplads, er, at den-

egentlige beboelseshuse, der kan være i hvert fald delvist samti-
dige med grubehusene. Det kan tyde på, at de specialiserede 
håndværk har været tilknyttet en permanent bebyggelse og såle-
des ikke blot udgør en sæsonvis benyttet markedsplads, som det 
ellers kendes fra andre lokaliteter i slutningen af jernalderen og 
starten af vikingetiden.16 

Fundene fra grubehusene viser en specialiseret produktion, 
som har et afsætningsmarked, der ligger uden for selvforsyning 
og dermed måske også indirekte peger på handel, men bortset 
fra et par norske klæberstensskår og et enkelt fund af rhinsk ba-
saltlava er egentlige spor af handelsaktiviteter fra perioden før 
11. årh. i form af importvarer, brudsølv, arabiske mønter og vægt-
lodder ikke påvist i materialet.17 Fraværet af disse indikationer på 
handel er bemærkelsesværdig, men kan skyldes de begrænsede 
undersøgelsesarealer i grubehusområdet samt manglen på af-
faldslag fra vikingetiden i området – eventuelt som følge af sene-

FIG. 9: Jernkniv med omviklet bronze og delvist bevaret træskaft, jern

tang samt klinknagle i jern fra Mageløs/Klaregade.  

Tegning: Steffen P. Maarup.  

Iron knife wound with bronze and a partially preserved wooden hand

le, iron tongs, a simple iron knife, and iron rivet found in pit houses at 

Mageløs/Klaregade.  

Drawing: Steffen P. Maarup.

FIG. 11: Plan over undersøgelser

ne ved Møntergården. Rød: stol

pehuller. Gul: gruber. Grå: andre 

anlæg. Stiplet grå: feltgrænser. 

Tegning: Mads Runge. 

Plan of the excavations at Møn

tergården. Red: Postholes. Yellow: 

Pits. Solid grey lines: Other featu

res and structures. Broken grey 

lines: Trench boundary. 

Drawing: Mads Runge. 

FIG. 10: Plan over undersøgelser

ne ved Klingenberg. Rød: stolpe

huller. Gul: gruber eller evt. del 

af grubehus(e). Grå: andre an

læg. Stiplet grå: feltgrænser. 

Tegning: Mads Runge. 

Plan of the excavations at Klin

genberg. Red: Postholes. Yellow: 

Pits or possibly parts of pit hou

se(s). Solid grey lines: Other 

features and structures. Broken 

grey lines: Trench boundary. 

Drawing: Mads Runge. 
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kompakt brolægning, udlagt på den oprindelige muldoverflade. 
Brolægningen kan følges over 25 m, og ud fra indlejrede fund 
skal den formentlig dateres til sen vikingetid/ældre middelal-
der.20 Grubehuset og stolpeforløbet er altså ældre end dette tids-
punkt. I yngre lag, dateret til slutningen af 1000-tallet, fandtes i 
øvrigt sporene af en kattefarm (fig. 12).21 

I området mellem domkirken og rådhuset blev der i to grøfter 
afdækket dele af de tidligere kirkegårde tilhørende henholdsvis 
Skt. Knuds og Skt. Albani Kirke. Under de middelalderlige grav-
læggelser og et frådstenslag, som antages at være opstået ved 
planering af affald fra tilhugning af sten til den ældste fase af Skt. 
Knuds Kirke, fremkom flere stolpehuller. Stolpehullerne tolkes 
som huse eller hegn fra en bebyggelse, der gik forud for etable-
ringen af Skt. Albani Kirke og Skt. Knuds Kirke. I den sydlige grøft 

ne ligger i tilknytning til en helårsbebyggelse.18 Som nævnt var 
der nær grubehuset fra Vestergade 70-74 et langhus, der kan 
være samtidig med de specialiserede håndværksaktiviteter fra 
anden halvdel af 900-tallet, men også andre steder er der regi-
streret dele af permanente huse fra tiden før år 1000. 

Ved Klingenberg udgør en stolperække enten dele af en væg 
eller en indre tagkonstruktion i et hus, der kan følges over ca.  
4 m (fig. 10). Keramik fra et af stolpehullerne er fra såkaldte halv-
kuglekar, der dateres til yngre germansk jernalder eller ældre vi-
kingetid.19 Nær huset er der undersøgt flere gruber, hvis indhold 
af bearbejdet ben og tak vidner om kamproduktion samt jern-
håndtering. En eller flere af gruberne kan som omtalt afspejle 
grubehuse. Aktiviteterne kan ikke dateres mere præcist end peri-
oden fra yngre jernalder til ældre middelalder. 

Ved Møntergården, der ligger i den østlige udkant af middel-
alderbyen, er der nederst i de arkæologiske lag i en større ud-
gravning fundet et langhus, hvor taget har været båret af to ræk-
ker af indvendige stolper. Syd for dette hus ses en stolperække, 
der kan udgøre den nordlige række tagstolper i et tilsvarende hus, 
og mod vest en mindre bygning bestående af fire stolper. Øst for 
gavlen til det fuldt afdækkede hus fremkom et par gruber med 
skår fra såkaldt Østersø-keramik og halvkuglekar, formentlig fra 
ældre vikingetid (fig. 11). Det er dog uvist, om huse og gruber er 
samtidige. 

Ved en udgravning i Overgade 1-3 og det nu nedlagte Sko-
magerstræde langs rådhusets østside udgøres de ældste aktivi-
tetsspor af et muligt grubehus samt et antal stolpehuller, der dan-
 nede et hjørne i et hegn eller et hus. Anlæggene overlejres af en 

FIG. 13: Plan over undersøgel

serne ved Skt. Knuds Plads I, 

OBM9784. Rød: stolpehuller og 

mulig væggrøft. Grå: andre an

læg. Stiplet grå: feltgrænser. 

Tegning: Mads Runge.

Plan of the excavation at Skt. 

Knuds Plads I (OBM 9784). Red: 

Postholes and possible wall 

trench. Solid grey lines: Other 

features and structures. Broken 

grey lines: Trench boundary. 

Drawing: Mads Runge.

FIG. 12: Plan over undersøgelserne ved Skomagerstræde/Overgade 13. Grubehus og grube med kat

teknogler (del af ”kattefarmen”) er omtrentligt indsat. Den permanente bebyggelse kunne ikke indsættes 

præcist. Blå streg: middelalderligt bygværk. Grå: grubehus. Grå streg: andre anlæg. Sort streg: udgrav

ningsfelter. Stiplet grå: andre feltgrænser. Tegning: Mads Runge. 

Plan of the excavations at Skomagerstræde/Overgade 13. The approximate positions of the pit house 

and the pit containing cat bones (part of the ‘cat farm’) are marked. The traces of permanent settlement 

could not be plotted in precisely. Blue areas: Medieval buildings. Red: Pit house. Solid grey lines: Other 

features and structures. Black lines: Excavation trenches. Broken grey lines: Other trench boundaries. 

Drawing: Mads Runge. 
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fremkom vestligt to rækker af stolper, der formentlig udgør dele 
af to huse. Cirka 40 m øst for stolpehullerne fremkom i samme 
niveau en (væg)grøft, måske fra et tredje hus (fig. 13). I den 
nordlige grøft kunne der to steder påvises et stolpeforløb. Anlæg-
gene er ikke dateret nærmere, end at de er ældre end gravene 
fra sen vikingetid eller middelalder (fig. 14).22

Ved I. Vilh. Werners Plads23 er der foretaget en stribe 14C-da-
teringer af stolpehuller og gruber fra de nederste lag.24 Resultatet 
harmonerer langt hen ad vejen fint med de øvrige arkæologiske 
observationer på stedet, og de viser, at tyngden af aktiviteterne 
ligger fra 1000-tallet og frem, men enkelte dateringer er ældre.

Fra den ældste fase i området er der udskilt to mulige hus-
konstruktioner, som kan være ældre end år 1000. Den ene, APC, 
udgøres af en ca. 20 m lang stolperække, hvoraf et par stykker 
ud fra placeringen kan repræsentere udskiftninger (fig. 15). Stol-
perne kan udgøre en række tagbærende stolper eller en væg-
linje25 og et stolpehul er 14C-dateret til 777-991 e.Kr.26 

Den anden konstruktion, ACU, er et 3,5-4,5x12-15 m stort 
hus, defineret ved 34 stolpehuller i et uregelmæssigt vægforløb 
(fig. 16). Fire af stolpehullerne er 14C-daterede med følgende 
resultat: 770-1012, 771-965, 892-1014 og 1028-1184 e.Kr.27 
Fra stolpehullet, dateret til 892-1014 e.Kr., stammer Østersø-ke-
ramik, der er yngre end 950 e.Kr. 14C-dateringernes spredning, 
keramikken fra stolpehullerne samt de mange stolpehuller ved 
nordvæggen kan pege på, at huset har flere faser og dermed en 
lang levetid. Første fase af huset kan strække sig fra slutningen af 

FIG. 14: Plan over undersøgel

serne ved Skt. Knuds Plads II, 

OBM9875. Grå: stolpehuller. 

Sort: mulig væggrøft. Grå Streg: 

andre anlæg. Stiplet grå streg: 

feltgrænser.  

Tegning: Mads Runge. 

Plan of the excavation at Skt. 

Knuds Plads II (OBM 9875). 

Grey: Postholes. Black: Possible 

wall trench. Solid grey lines: 

Other features and structures. 

Broken grey lines: Trench  

boundary.  

Drawing: Mads Runge.  

FIG. 15: Det mulige hus, APC, fra I. Vilh. Werners Plads med indplacering af 14Cprøve. Rød: stolpehuller. 

Grå streg: andre anlæg og strukturer. Stiple grå streg: feltgrænser. Tegning: Mads Runge.

The conceivable house, APC, at I. Vilhelm Werner’s Plads with the position of the AMS sample.  

Red: Postholes. Solid grey lines: Other features and structures. Broken grey lines: Trench boundary.  

Drawing: Mads Runge.
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9. årh. til midten af 10. årh., mens anden fase, hvor nordvæggen 
flyttes ca. 0,75 m mod nord, og et muligt udskud konstrueres, 
strækker sig ind i 11. årh. 

Ved kælderrenovering i Vestergade 13-15, hvor A Hereford 
Beefstouw har til huse, fremkom i den ene væg resterne af tre 
overlejrende lergulve, hvoraf det mellemste har to faser (fig. 17). 
Gulvene opfattes pga. deres opbygning af kraftige lerlag, tilstede-
været af overlejrende smudslag samt ildsteder at være fra bebo-
elseshuse. På baggrund af 14C-dateringer placeres husene i peri-
oden 897-1148.28 

Der er således en række permanente huse i Odense i år-
hundrederne før år 1000, hvilket peger på en relativt tæt bebyg-
gelse af en vis størrelse. Selv om sammenhængen mellem de 
permanente huse og værksteds-/handelsaktiviteterne ikke er 
sikker, sandsynliggør fundene, at ”markedspladsen” er anlagt op 
til en større bebyggelse.

Bygrøft?
Det er foreslået, at Paaskestræde med sit krumme forløb kunne 
repræsentere den østlige del af en halvcirkelformet bygrøft om 
en vikingetidsbebyggelse på nordsiden af Odense Å (fig. 18).29 
Den vestlige afgrænsning skulle i så fald nærmest følge en af de 
nuværende gader Klaregade eller Munkemøllestræde. Arkæolo-
giske undersøgelser har dog ikke kunnet be- eller afkræfte forsla-
get. 

Kongsgård?
En anden ting, der er eftersøgt gennem årene, er den kongsgård, 
som synes at have eksisteret senest i 1086, da Knud d. IV (se-
nere den Hellige) dræbes i Skt. Albani Kirke. Munken Ælnoth 
om  taler således i en skriftlig kilde fra o. 1120 kongsgården som 
beliggende nær Skt. Albani Kirke, måske hvor det senere Sankt 
Knuds Kloster placeres (fig. 19).30 Andre mener, at placeringen 
af kongsgården snarere har været på næsset ved Klaregade- 
Mageløs, nær det senere Skt. Clara-klostret og den nuværende 
bispegård på et areal, der senere beskrives som ”kongsmark”.31 

FIG. 16: Det mulige hus, ACU, fra I. Vilh. Werners Plads med indplacering af 14Cprøver. Rød: stolpehuller.   

Grå streg: andre anlæg og strukturer. Stiple grå streg: feltgrænser. Tegning: Mads Runge.

The conceivable house, ACU, at I. Vilhelm Werner’s Plads with the position of the AMS samples.  

Black: Postholes. Solid grey lines: Other features and structures. Broken grey lines: Trench boundary.  

Drawing: Mads Runge.

FIG. 17: Nordsydprofil gennem en stribe gulv og kulturlag ved Vester

gade 1315 (A Hereford Beefstouw). Lys og mørk grå: gulvlag. Skrå

skraveret: smudslag. Sort: varmepåvirkede lag. Krydsskravering:  

moderne forstyrrelse. Tegning: Mads Runge.

Northsouth section through a series of floor and cultural layers at  

Vestergade 1315 (Hereford Beefstouw). Light and dark grey:  

Floor layers. Check pattern: Dirt layers. Black: Heataffected layers. 

Crosshatching: Modern disturbance. Drawing: Mads Runge.
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FIG. 18: Den foreslåede bygrøft om vikingebyen i form af Paaskestræde samt måske  

Klaregade eller Munkemøllestræde. Indsat på Brauns prospekt fra 1593.  

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.  

Tegning: Mads Runge.

The proposed town ditch around the Viking Age town, in the form of Paaskestræde and possibly 

also Klaregade or Munkemøllestræde. Illustrated here on Braun’s prospectus of 1593.  

© The Agency for Data Supply and Efficiency.  

Drawing: Mads Runge.
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Det er usikkert, hvor langt tilbage i tid en evt. kongsgård vil kunne 
være til stede i Odense. Men senest med Harald Blåtands borg, 
Nonnebakken, fra ca. 980 e.Kr. synes den kongelige tilstedevæ-
relse dokumenteret. Det er foreslået, at vikingeborgen på dette 
tidspunkt har huset kongsgården.32 Arkæologiske spor af kongs-
gården er dog ikke påvist på nogen af de nævnte lokaliteter.

Borg
Vikingeborgen Nonnebakken er udførligt omtalt andetsteds i 
denne bog. Anlægget ligger i modsætning til de andre levn af det 
tidligste Odense syd for Odense Å. Nonnebakkens ældste fase 

FIG. 19: De foreslåede placerin

ger af en kongsgård, vist på 

Brauns prospekt fra 1593.  

© Styrelsen for Dataforsyning  

og Effektivisering.  

Tegning: Mads Runge. 

The proposed locations of a  

royal residence, shown on 

Braun’s prospectus of 1593.  

© The Agency for Data Supply 

and Efficiency.  

Drawing: Mads Runge. 

kan via en serie 14C-dateringer og fundet af en såkaldt valkyrie-
fibel (se artiklen om ”Odins by” i denne bog) følges tilbage til 
700-900-tallet. Om dateringerne er udtryk for en regulær borg-
fase, der går forud for selve trelleborgsfasen, eller om den repræ-
senterer dele af det såkaldte Odins Vi – en offerlund e.l. til til-
bedelse af Odin – eller andre aktiviteter, er uvist. Fra slutningen 
af 900-tallet er Nonnebakken imidlertid en regulær trelleborg. 

En vigtig diskussion angående Odenses ældste historie om-
fatter netop forholdet mellem Nonnebakken syd for åen og den 
gryende by på nordsiden af åen. Usikkerheden vedrørende den 
præcise funktionsbestemmelse af aktiviteterne på Nonnebakken 
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i århun drederne før slutningen af 900-tallet komplicerer naturlig-
vis denne diskussion. Men uanset om aktiviteterne afspejler en 
ældre borgfase, Odins Vi, en kongsgård eller noget fjerde, er det 
sandsynligt, at der har været en forbindelse til de delvist samtidi-
ge aktiviteter på nordsiden af åen. Derimod kan det endnu ikke 
afgøres, om byen eller borgen/viet/kongsgården kom først, eller 
om aktiviteterne på hver side af åen udvikledes under gensidig, 
positiv påvirkning. Vi må nøjes med at konstatere, at placeringen 
af aktiviteterne på dette sted formentlig har grobund i et trafikalt 
og kommunikativt knudepunkt i bredeste forstand. I forhold til 
Nonnebakkens trelleborgfase er det oplagt, at den etableres i et 

landskab, som havde en vigtig strategisk betydning, og hvor altså 
også protobyen var etableret. At placeringen af en stor borg op til 
den gryende by kan have været med til at give byen et boost, 
synes naturligt. 

Harald Blåtands øvrige borge er generelt placeret uden tilknyt-
ning til en samtidig bebyggelse,33 og det er usikkert, hvorfor  
Nonnebakken skiller sig ud herfra. Én forklaring kan være, at trel-
leborgene måske er anlagt ved eller direkte oven på tidligere 
hedenske centre som en manifestation af, at den nye kristne tro, 
som Harald Blåtand på den store Jellingesten proklamerede  
at have indført i Danmark, nu er den officielle religion. Her har 

FIG. 20: Odense fra slutningen  

af 700tallet til ca. 1000 e.Kr. 

Indsat på kort fra anden halvdel 

af 1800tallet.

Odense in the period from the 

late eighth century until approx. 

AD 1000. Background map:  

© The Agency for Data Supply 

and Efficiency.  

Drawing: Mads Runge.
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NOTER
1   Artiklen baseres på Runge & Henriksen in press, der 

er et af resultaterne af en bevilling fra Kulturministe-
riets Forskningsudvalg. 

2  Callmer 1991:30.

3  Callmer 1991:30.

4  Andrén 1985.

5  Skre 2007a:45.

6   Weber 1958; Hohenberg & Lees 1985:22-23;  
Skre 2007a:46; Olsen 1975; Reynolds 1977:ix-x; 
Sindbæk 2007:129; Feveile 2006:41ff.

7  Andrén 1985.

8   Hodges 1982; Skre 2007b:453, 461; Skre 
2011:207; Croix 2015.

9   Ulriksen et al. 2014; Krongaard Kristensen & 
Poulsen 2016:38, 47ff.; Linaa & Krants 2016; 
Vrængmose Jensen 2017.

10  Runge & Henriksen in press.

11   Området har i andre studier været henført til en 
selvstændig landsby kaldet ”Hetby” (Arentoft 1984; 
Nielsen 1984; Jacobsen 2001; Ulriksen et. al. 
2014:173), men nye analyser af stednavnet har 
modbevist dette og modsat argumenteret for, at 
værkstedsområdet må tilskrives det ældste Odense 
(analyser foretaget af ph.d. og post.doc. Lisbeth E. 
Christensen med input fra lektor Bent Jørgensen, 
Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet; 
se også Christensen 2015 samt Runge & Henriksen 
in press).  

12  Ph.d. Iben Skibsted Klæsø takkes for oplysningen. 

13  Jacobsen 2001:72f.

14   AMS-dateringerne blev foretaget på en knogle fra 
drøvtygger fra hver af to grubehuse til hhv. 
775-973AD og 891-1019 AD (Laboratorienumre 
Poz-72419, 72420).  

15  Jacobsen 2001:102f.

16   Se f.eks. Henriksen 1997, 2000:35ff., 2002; Juel 
2010.

17  Henriksen 2016.

18  Croix 2015.

19  Jacobsen 2001:95.

20  Jacobsen 2001:107.

21  Hatting 1992; Jacobsen 2001:107f.

22  Jacobsen 2001:89f.

23   Ph.d.-stipendiat Kirstine Haase takkes for oplysnin-
ger om undersøgelsen. 

24   Laboratorienumre Poz-73169-73173, 73306, 
73174-73176, 73178, 73205, 73207-73215, 
73217-73225, 73227-73230, 73307, 73231-
73233, 73235-73239.

25   Der kan også være tale om et hegn eller stolper, der 
har fastholdt vandretliggende pinde i en let 
vejkonstruktion (Jørgensen 1988:103). Dimensio-
nerne af stolperne i APC er dog kraftigere end de 
relativt spinkle stolper i de omtalte vejkonstruktio-
ner, hvorfor tolkningen af APC som hus eller hegn 
synes mest sandsynlig.

26  Laboratorienummer Poz-73237.

27   Laboratorienumre Poz-73205, 73207, 73208, 
73209.

28   De tre gulvlag dateres til hhv. 991-1148, 989-1114 
og 897-1016 e.Kr. Prøverne har laboratorienumre 
AAR-14651-14653.

29  Lauritsen 1974.

30   Albrectsen 1984:79f.; Christensen 1988:33, 70; 
Johannsen et. al. 1998-2001:1729f.

31  Nyberg 1982:14.

32  Christensen 1988:33; Olsen 2015:326.

33   Trelleborg i Skåne kan også være anlagt ved en 
eksisterende bebyggelse (Jacobsson 2003). Borgen 
er dog formentlig ikke en regulær trelleborg (Olesen 
2000; Roesdahl & Sindbæk 2014; Sindbæk 2014).

34   Om Odense reelt har haft bisp eller domkirke på 
dette tidspunkt, er omdiskuteret, da gavebrevet 
formentlig mest af alt skal opfattes som en måde at 
styrke ærkebispens økonomi og magt i forhold til de 
nære omgivelser (Albrectsen 1970:128ff.; Thrane 
et. al. 1982:113ff.; Madsen 1988:97).

Odense med sin mulige anknytning til Odins Vi været et markant 
sted at dominere. En anden forklaring kan være, at Odenses cen-
trale placering på Fyn og i forhold til Harald Blåtands samlede 
danske forsvarssystem var en nødvendig station. Byen er for-
mentlig anlagt, hvor den er, netop på grund af anknytningen til 
det gamle kultcenter og de trafikale forhold. At borgen også pla-
ceres her, skyldes således måske ikke så meget, at der ligger en 
by, men at byen ligger på det rette sted i forhold til kommunika-
tion og dominans af et område. 

Odenses ældste historie 
De arkæologiske undersøgelser i den vestlige del af Odenses 
centrum – formentlig byens ældste del – er som nævnt relativt 
begrænsede og udsagnene om byens ældste struktur derfor be-
hæftet med visse usikkerheder. Ovenstående arkæologiske levn 
viser dog, at Odense i århundrederne før år 1000 har en række 
af de træk, der skal til for at karakterisere noget som en (proto-)
by. 

Strukturerne i den tidlige by er lokaliseret langs et øst-vest-gå-
ende forløb over en ca. 4-500 m lang strækning umiddelbart 
nord for den relativt stejle skrænt mod Odense Å (fig. 20). I vest 
ses værkstedsområdet ved Vestergade 70-74 og Mageløs/Klare-
gade. Mellem grubehusene kan der have været permanente hu-
 se. I den østlige del af området synes der udelukkende at være 
almindelige beboelseshuse. Undtagelserne er mulige grubehuse 
ved Klingenberg og Skomagerstræde/Overgade 1-3. Bebyggel-
sen ved Møntergården har formentlig ligget uden for datidens 
Odense. 

Der er aktiviteter ved Nonnebakken allerede fra slutningen af 
700- eller 800-tallet, men om disse har forsvarsmæssig karakter 
eller måske skal tilskrives aktiviteter i forbindelse med et muligt 
rituelt anlæg – et Odins Vi – er usikkert. Fra slutningen af 900-tal-
let indgår Nonnebakken i Harald Blåtands system af trelleborge. 
Borgen kan samtidig have fået en funktion som kongsgård. Place-
 ringen af grubehusene ved Vestergade og Mageløs/Klaregade og 
Nonnebakken på hver sit næs ved overgangsstedet over Odense 
Å indikerer, at der har været en sammenknytning mellem byen 
og borgen. 

I gavebrevet fra 988 nævnes, at Odense har en (dom)kirke. 
Udgravninger og dateringer fra Skt. Albani Kirke har dog ikke kun-
net flytte denne kirke tilbage før år 98834. Uanset hvad, betyder 
placeringen af Skt. Albani Kirke umiddelbart øst for det ældste 
centrum af byen, at der efter år 1000 sker en gradvis forskydning 
af byens centrum mod netop dette område. Men det er en an-
den historie. 
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SUMMARY

The Earliest Odense 

The article describes the centuries before Odense’s socalled ‘birth certificate’ from AD 988, 
a deed of gift in which there is a reference to Odense. First, the criteria for a city before and 
after AD 1000, respectively, are mentioned. Before AD 1000, important factors are popula
tion density, a permanent settlement of a certain size, and whether the majority of the 
population subsisted on trade and craft production. After AD 1000, it also becomes crucial 
for a city to have two or more churches, minting facilities, and special taxation rules.

The traces of the earliest Odense are fragmented. Despite this, an area featuring pit 
houses with specialised crafts and a ‘marketplace’ are evident in the western part of the 
presentday city centre. The specialised production could imply some form of basis for trade 
activities. Whether these traces mean that the major part of the population supported itself 
primarily by trade and craft production is uncertain. On the other hand, there is no sign of 
the settlement containing an agrarian population. Close by the ‘marketplace’, a series of 
permanent houses were excavated, indicating that the ‘marketplace’ is permanent to some 
extent. Search for a royal residence and the boundaries of the Viking Age town were also 
carried out, and further locations suggested, without any archaeological features being 
found. 

The Viking Age fortress Nonnebakken is, unlike the other features of the earliest Odense, 
placed south of the river Odense Å. The oldest phase of Nonnebakken is dated to the eighth 
or ninth century AD, but the implications of this are uncertain. In the late tenth century AD, 
Nonnebakken became a regular trelleborgtype ring fortress. It is likely that the activities at 
Nonnebakken, from the start, were related to the activities in the emerging city north of the 
river Odense Å and that the coincidence of both these phenomena should be explained by 
the area being a traffic and communicative node in the broadest sense. 

In the letter from AD 988, mention is made of a cathedral in Odense. However, excava
tions and datings from St Alban’s Church have only been able to date the church as far back 
as the eleventh century AD. If the city had a cathedral already in AD 988, it might, therefore, 
have been located elsewhere. In any case, the location of St Alban’s Church right next to the 
oldest city centre indicates that the city centre gradually began to gravitate towards this 
area after AD 1000. 
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