
Navnet Odense: Stavemåder og tolkninger 

M Ove Jørgensen 

Odense er utvivlsomt den danske by, hvis navn man finder stavet på flest 
forskellige måder i kilderne til byhistorien. Nogen samlet, alfabetisk ord
net registrering findes ganske vist ikke, men i Danmarks Stednavne nr. 
XN er der alene som eksempler på navnets forekomst i ældre kilder 
nævnt langt over et hundrede, som dog ikke alle er stavet forskelligt. 1 I et 
enkelt værk fra Renæssancen, Braun & Hogenbergs Alverdens byer (Civi
tates orbis terrarum)) hvor byens navn forekommer 35 gange, findes 15 for
skellige stavemåder. 2 

Nogle forskelle i stavemåden er naturligvis kun nuancer, men alligevel 
har stavemåderne givet anledning til eller været udtryk for vidt forskellige 
opfattelser og tolkninger gennem tiderne, ligesom der også er fremsat et 
usædvanlig stort antal forklaringer på byens oprindelse. 

N år der har kunnet fremkomme så mange forskellige tolkninger af nav
net, skyldes det, atclensproglige (og kulturelle) udviklingmedførte, at den 
oprindelige betydning af navnet tidligt gik tabt, og ikke før end i slutnin
gen af det 19. århundrede nåede man frem til en afklaring og forståelse af 
navnets oprindelige form, som er en sammensætning af det hedenske 
guderravn Odin og af substantivet vi) der betyder helligt sted. Ordet vi er 
fælles germansk; oldnordisk ve) oldsaksisk with) oldengelsk weoh) wzggude
billede; vi er beslægtet med gotisk weihs) hellig, jfr. tysk Weihnachten) jul, 
egentlig >>de hellige nætter« og med latin victima) offerdyr.3 

Om opfattelsen af baggrunden for Odense bys placering strides de 
lærde derimod stadig, og i detpågældende bind af Odense bys historie, Fra 
boplads til bispeby) er der fremført to forskellige opfattelser. 4 

I det følgende skal der gives en- i det væsentlige kronologisk- oversigt 
over de forskellige stavemåder og den forskellige opfattelse af navnet til 
bedre forståelse af hypoteserne om byens oprindelse. 
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Stavemåder og udtale 

Ved vurderingen af de mange stavemåder må man erindre, at ingen af de 
ældre tekster, hvori navnet Odense forekommer, er skrevet på dansk. 

De, der kunne skrive, var gejstlige: munke, præster og bisper i klostre, 
domkapitler og bispekancellier, og de skrev på latin. Mange af teksterne er 
skrevet i udlandet, f.eks. af tyskere i Bremen og af islændere på Island. De 
nærmeste - uden for Bremen - til at angive stavemåden var munkene i 
Knudsklosteret i Odense og deres brødre i E vesham i England og i Lund i 
Skåne. En engelsk munk (eller præst) Ælnod (latin Ælnoth), som boede i 
Odense, skrev- ligeledes på latin- om drabet på kong Knud (den Hel
lige). De engelske møntmestre, som prægede vore ældste mønter, foregav 
sikkert nok at gengive byens navn på dansk, når de skrev ODSVI eller 
ODNS, men de formåede ikke at skjule deres engelske modersmål, når de 
signerede sig ALFNOD ON ODS VI eller ODINKAR ON ODS. 5 

På oldnordisk, islandsk og gammelt engelsk havde man to forskellige 
tegn: o for det bløde d og p for den ustemte spirant (som i engelsk thing). 
På dansk bruges d nu om begge lyde ligesom på engelsk th, f.eks. then 

(oen) og thin (pin). Gudenavnet Odin stavedes på oldnordisk Ooinn (og 
således stadig i den norsksprogede artikel i Kulturhistorisk Leksikon for 
nordisk middelalder), og navnet må altså antages at være blevet udtalt -
ikke O-din som nu med hårdt d, men - som når vi siger Oden(se) 
[Oo;m(s;)) J eller i fynsk dialekt O' en( s') -som i onsdag, der betyder Odins 

dag. Tilsvarende hedder onsdag på engelsk Wednesday og på tysk i ældre 
tid Wotanstag, altså også Odins dag efter den germanske grundform 
Wooana, jfr. oldhøjtysk Wuotan. 

Det navn, som de engelske, tyske og danske forfattere skulle gengive i 
deres latinske skrifter, var Odinsvi, på oldnordisk Ooinsve eller 
Othanswæ." 

For Romerkirkens gejstlige var både den hedenske gud Odin og hans 
helligdom, vi' et, fremmede begreber. I sin beskrivelse af en hedensk hel
ligdom Ubsola (Uppsala), bruger Adam afBremen herom ordet templum. 7 

Det var da heller ikke for at fortælle om Odins vi, når ærkebiskop Adal
dag i 988 formulerede det brev, somkejser Otto III. udstedte i Wildeshau
sen, eller når Adam af Bremen o. 1070 nævnede byens navn i sin beskri

velse af øerne i Norden. Det var for at fortælle, at nu var her et kristent 
bispedømme. 
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Man gjorde derfor ikke forsøg på ligefrem at »oversætte« navnet til f.eks. 
>>templum Othene<<, men prøvede at gengive det, som detudtaltes. Herved 
mødte man dog den vanskelighed, at man ikke på latin kendte lydene <5 og 
p eller tegnene for dem, men det var nærliggende at anvende thi stedet for. 
I klassisk latin anvendtes denne bogstavsammensætning mest i ord af 
græsk rod, f.eks. thermæ) badehus, derudtaltes med hårdt t ligesom i termo
meter. 

Man skrev derfor Othens med forskellige latinske bøjningsendelser, 
ligesom man skrev Ælnoth for Ælno<5. Hvis man udtaler fonnen Othense 
med hårdt t, altså 0-tæn-se, virker navnet meget fremmedartet, men hvis 
man blot udtaler th som blødt d, altså 0<5;}ns;}, virker det helt nutidigt. 

Også andre forhold spillede ind i de mange stavemåder. På latin gengav 
man ofte bogstavet v med u og w med uu. I ældre tid fandtes ikke centralt 
fastlagte normer for den rette skrivemåde, en retskrivningsordbog, og det 
var derfor i vidt omfang overladt til den enkelte skriver at finde ud af, 
hvordan han ville stave navnet. Selv den enkelte skriver kunne åbenbart 
være i tvivl om stavemåden, som når f.eks. i et enkelt dokument (et lavs
hævd fra 1534) byens navn nævnes ni gange med seks forskellige stave
måder.8 

Hertil kommer, at de færreste ældre kilder er bevaret i original. De ken
des kun i senere afskrifter. En undtagelse danner dog mønterne. I afskrif
ter er der naturligvis mange fejlkilder: Der kan være rene sjuskefejl eller 
utydelige bogstaver, skriverne var ikke altid lige kyndige, og nogle kunne 
have ønske om at >>forbedre« teksten, så at den kom nærmere til deres 
egen tids forestillingsverden og sprogbrug. 

Når der f.eks. i en afskrift af Ælnods beretning om kong Knuds marty
rium et sted står Othensby) medens Ælnod ellers skriver othensuui) betyder 
det ikke, at Ælnod opfattede navnet som: Odins by, men formen forklares 
bedre som en forveksling af v og b, da disse bogstaver lignede hinanden. 9 

F ormer som Hotensøu (i et testamente fra 1268) 10 eller Odysæam (hos 
Jacob Bircherod) 11 er dog ikke lette at finde forklaring på. 

De >>latiniserede« former har i begyndelsen: Oth ... , men i et brev fra 
1186-87 forekommer første gang en form med to t'er: Ottoniensi episcopo. 12 

Formen Ottonia bliver dog først almindelig i løbet af det 15. århundrede. 
Bogstavforbindelsen -nswe i Odinswe voldte også vanskelighed, måske 

først i udtalen. Flere af de ældste møntprægs former kunne tyde herpå, 
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f.eks. ODNS, ODN, ODS, og i hvert fald forsvinder bogstavet w tidligt i 
stavemåderne.13 

Den 21. maj 1085 udstedte Knud IV. (den Hellige) et gavebrev til dom
kirken i Lund, som dengang ikke var færdigbygget. Brevet er det eneste 
danske diplom fra før 1100, hvis tekst er bevaret. Det er skrevet af en latin
kyndig skriver, som med sikkerhed har haft dansk som modersmål. I bre
vet nævnes bl.a. to stednavne i Roskilde-egnen: l) >>in Tuna herathi Win
ningavve<<, der betegner stedet for Vindingeboernes vi i Tune herred og 
2) >>in Hornsherathi Schuldalef ... (og) in Othense ... <<, der betegner lands
byerne Skuldelev og Onsved i Hornsherred. Det sidste navn tolkes med 
sikkerhed som Odins vi. 14 Vi må gå ud fra, at skriveren har gengivet nav
net Othense, sådan som han udtalte det: Oodnsd, og at han ville have skre
vet det fynske Odins vi på samme måde, dersom han havde haft lejlighed 
dertil. 

I hvert fald finder man den samme stavemåde i et senere dokument fra 
Lund. I fortegnelsen over afdøde klosterbrødres mindedage i Lunds Ne
crologium er under den 3. januar nævnt: >>Item Aseeros monachus et 
sacerdos sancti Kan u ti Othense« (Ligeledes munken og præsten Asger fra 
Skt. Knuds (kloster i) Odense). Af skriverhånden fremgår det, Asger må 
være død i et af årene mellem 1125 og 1130.15 

I klostret Evesham i England, hvorfra Knudsklostret i Odense blev 
oprettet, skrev man allerede 1095-1100 Othenisia1 

16 og her må udtalen med 
blødt d have været helt naturlig. 

Den nuværende stavemåde Odense forekommer første gang i et diplom 
fra 1353, hvor den holstenske greve Johan sælger al sin mødrene arv i Dan
mark til kong Valdemar Atterdag. Det siges, at brevet >>is gheuen unde 
screuen to Odense« (er givet og skrevet i Odense). 17 

Vi kan naturligvis ikke vide, hvordan man udtalte navnet i tidligere 
tider, da der ikke dengangfandtes fonetiske optegnelser eller båndoptagel
ser af talesproget, men i mange tilfælde synes det, som om selve stave
måden røber udtalen. Når navnet et sted i Frederik II. s Kalenderoptegnel
ser i 158318 skrives: onsse1 må dette sikkert være et udtryk for, hvorledes 
navnet kunne udtales (med forbehold af dialektforskelle) i renæssance
tiden. I Markbog 168219 for landsbyerne Øster og Vester Lunde nord for 
Odense nævnes en mark ved vejen til Odense, som kaldes Onsesteens {Oon
sesteens) Die! efter Odenses tenen, som må have været et landemærke, som 
angav vejen til Odense. 20 
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Det første forsøg på en >>fonetisk optegnelse« blev gjort i 1789 afjørgen 
Carstens Bloch, som i Den fyenske Geistligheds Historie skrev: >>Det 
almindeligste Navn er Odense, hvilket Bønderne udsige ved Oens eller 
Oense«.21 

Man kan vist nok antage, at navnet Odense har været udtalt på samme 
måde som nu helt tilbage til tidlig middelalder. 

Tolkninger af navnet 

a. Odins vi, wik, vig. 

Forklaringen af navnet som Odins vi er givet af sprogforskere, særlig på 
grundlag af de tre ældste kilder til byens historie: 

l. Kejser Otto III.s brev af 18. marts 988: 
ad ecclesias . . . Othenesuuigensem. 

2. Mønter præget i perioden 1018-1075: 
f.eks. ODSVI, ODNS. 

3. Adam afBremens Beskrivelse af øerne i Norden o. 1070: 
ciuitas ibi magna Odansue. 

Til bedømmelse af de to sammensætningsleds oprindelige form spiller 
Adam afBremens former en større rolle for sprogforskere end de ældste 
møntindskrifters, dels fordi disse øjensynlig er >>korrumperede<< og >>for
virrede<< på forskellig måde og dertil forkortede, dels fordi indskrifterne 
rimeligvis skyldes engelske møntmestre, der ved gengivelsen af nordiske 
navneformer kan have ladet sig påvirke af deres modersmål. Derimod er 
Adam i dette tilfælde tilsyneladende upåvirket af sit modersmål, oldsak
sisk, og der er grund til at tro, at Adam gengiver en nordisk form, som må 
have været Othanswæ. Formen Othan, som iøvrigt er ukendt på nordisk 
grund er i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af navnets 
etymologi (dvs. læren om ordenes oprindelse og betydning), idet den ger
manske grundform af Odin antages at være Wooana, 22 som er den form, 
Adam anvender i sin fantasifulde - og afskrækkende - skildring af den 
vidtberømte helligdom: templum, quod Ubsola dicitur, hvor også Odin dyrke
des.23 

Det er interessant, at den engelske præst Ælnod, der levede i Odense, i 
sin skildring af kong Knuds martyrium fra o. 1120 stavede navnet 
othensuui. 24 Midt i sin latinske tekst gør Ælnod det eneste rimelige: han skri
ver byens navn på dansk med den ene afvigelse, at han erstatter o med th. 

Fynske Årbøger 1985



28 Ove Jorgemen 

Den første af de tre kilder stammer fra tiden omkring kristendommens 
indførelse i Danmark, og på denne tid må Odinskulten altså være ophørt. 
Kirkens mænd, som senere skrev historie, havde naturligvis ingeninteres
se i at genopfriske mindet om den hedenske helligdom i Odense. 

Tanken om den hedenske helligdom synes da også glemt, indtil navne
formen O<Sinsve (men også O<Sinsey (dvs. Odins ø,jfr. s. 30)) dukker op i 
de islandske sagaer. I 1946 gjorde Gustav Albeck den interessante iagt
tagelse, at denne form ikke forekommer andre steder i den oldislandske 
litteratur end i Knytlingasaga, og at de fire gange, det sker, er i sagaen om 
Knud den Hellige. Han finder det derfor næppe for dristigt heraf at drage 
den slutning, at Knudssagaen har haft et forlæg, som på samme måde som 
Ælnod har kaldt byen ved sit gamle navn Odi1uvi eller -ve, og som er skre
vet i Danmark, men affattet på latin og beslægtet med den ældste, såkaldte 
Odense-litteratur om Knud. 25 

Et sådant forlæg behøver dog ikke nødvendigvis at være beslægtet med 
Odense-litteraturen, og det behøver ikke at være skrevet i Danmark. Det 
kunne være skrevet i Bremen, og det kunne være Adam afBremens værk, 
som netop bruger formen Odan.sue. 

At det virkeligforholder sig sådan, er i 1966 påvist af Svend Ellehøj, som 
mener, at en af Knytlinga-forfatterens kilder er den islandske historieskri
ver Are Frode (Thorgilsson, d. 1148), som benyttede Adam som kilde. En 
afskrift af Adams værk fandtes i første halvdel af 12. årh. i Lund. 26 

I kejser Otto liLs brev fra 988, som er forfattet i kejserkancelliet i 
Wildeshausen, forekommer navnene på de fire byer, hvis kirker der tales 
om, kun i adjektivisk form, altså de slesvigske, ribensiske, århuseanske og 
odenseanske kirker. Erling Albrectsen gengiver nok indholdet, men ikke 
den grammatikalske form, når han i sin oversættelse skriver: »de kirker ... 
i Slesvig, Ribe, Århus og Odense<<. I denlatinske versionlyder den adjekti
viske form af navnene: >>ad ecclesias ... Sliesuuicensem, Ripensem, Aru
sensem, Othenesuuigensem<<. Her udfra vil man normalt udlede navne
formerne: Slesuuic, Ripe, Arus, Othenesuuig, således somErlingAlbrect
sen da også gør for Odenses vedkommende, når han skriver: »Odense, i 
den sproglige iklædning Othenesuuig<<. 27 

Man kan således ikke af den adjektiviske form med sikkerhed sige, 
hvordan man i kejserkancelliet har opfattet byens navn. Ordet -vi, hellig
dom er naturligvis den betydning, man helst har villet finde, men det til
føjede g er dog ikke let at forklare. 
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I Slesvigs navn finder man i brevet efterleddet -uuic. Betegnelsen -wic, 
-wik anvendtes i 7.-10. årh. om åbne handelspladser i Nordvesteuropa, 
f.eks. Brunswik, Bardowik, den nu forsvundne Qyentowik og om flere 
pladser i England (London og York). Ordet, der har forbindelse med 
latinsk vicus, landsby, flække bruges i Ansgars levnedsskildring som beteg
nelse for både Slesvig og Ribe. Efterleddet kan dog også have betydningen 
vig, havbugtafledt af nordisk vik, eller bebyggelseved en bugt, f.eks. Lem
vig, Sandvig, Svaneke, Svanninge (1231 Swanæwich, Svanevig). 

Kejserbrevet kendes kun i senere afskrifter, og man kan derfor ikke helt 
se bort fra muligheden af, at gi Othenesuuigensem er en skrivefejl for c, og 
at også Odense har været opfattet som en -wic, handelsplads. Det er måske 
værd at bemærke, at betegnelsen -wic tilsyneladende findes i et par af 
møntindskrifteme, ONSIC, ODSVIC. 

Derimod kan man se bort fra muligheden af, at efterleddet i Odense kan 
tolkes som -vig, havbugt. Denne forklaring forekommer første gang i 

Jacob Langeheks kilder til dansk middelalderhistorie fra 177 4, Scriptares 
Rerum Danicarum, hvor han i en fodnote til gengivelsen af Ælnods histo
rie om Hellig Knud konge forklarer, at Ælnod måske tolker navnet 
Odense som Othins Wig, idet navnet således udledes af Odin og bugt, den 
havbugt, som går ind til de marker, som omgiver byen.28 

I sin omtale af kejser Ottos brev siger Vedel Simonsen, at Otto >>kalder 
ved denne Lejlighed Byen Ottonesvig<<, 29 hvor -vzgøjensynlig skal forstås 
som havbugt. 

Engelstoft afviser denne forklaring, >>da der ikke kan tænkes paa en Viig 
af Havet, der vel engang giennem Bogøstrand og Næsbyboved Sø kan 
havenaaet nær til Byen, men ingenlunde har været Navn afViig<<.30 

Forklaringen af efterleddet som -vzgmå dog snarest forkastes af sprog
lige, og ikke af geografiske grunde. Bågø (nu inddæmmede) Strand har tid
ligere netop haft form af en bue eller bugt. Man leder forgæves efter en ø, 
Bågø i Odense Fjord, bortset fra den nu landfaste Bogø i Skeby sogn. På et 
kort, som er opmål t i året 1800, altså i tiden omkring anlægget af Odense 
Kanal, kaldes farvandet for Baagen, hvilket kan tolkes som buen, altså den 
inderste, buede vig af Odense Fjord.31 

b. Odins ø 

Medens der i de ældre kilder synes at være god overensstemmelse mellem 
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skrivemåden og navnets betydning som Odins vi, dukker der efter 
Ælnod, dvs. efter ca.1120, efterhånden former op, hvor endelsen -vi, synes 
glemt. I Roskildekrøniken skrives o. 1140 bl.a. Otlrynsø, medens Svend 
Aggesen i 1185 bruger den >>latiniserede« form Othonia/2 ligesom Saxo 
o. 1220 bruger Othenas som akkusativ af Othenae.33 Et enkelt sted i Lunds 
Necrologium ses formen Vthenshoe, et sted Othenia.34 

I Hovedlisten 1231 i V aldernars J ordebog nævnes byen ikke ved navn, 
men omtales som ciuitas, som her må antages at have betydningen bispe
byen (på Fyn). Derimod nævnes Othænsh(erath)i, dvs. Odense herred.3

' 

Medens det skånske Onsj6 herred tolkes som guden Odins herred, an
tages det, at Odense herred har navn efter købstaden,36 hvis navn man 
altså her har kunnet skrive Othæns. I Købstadlisten og i Kongelevlisten i 
Valdemars Jordebog skrives navnet Othænsø. Disse dokumenter kendes 
dog først i afskrifter fra o. 1300. 

Formen Dthænsforklares somlydretudviklet (ved apokope) ogtostavel
sesformen forekommer allerede i Ringstedbogen 115 7-1182 som Othnns og 
Prior Othens(is).37 

Medens det således er åbenbart, at tanken om et vi, en hedensk hellig
dom iOdense-i hvert fald i stavemåden- var gledet i baggrunden, levede 
forestillingen om Odin dog videre i mange forskellige former i den 
islandske tradition. I sin Edda prøvede Snorre S turlasson (t 1241) at gen
give den nordiske gudelære på en måde, der kunne forenes med et kristent 
livssyn. I sin Y nglingesaga, som indleder hans Norgeshistorie, Heims
kringla, giver han et kontrastrigt billede af Odin, som principielt skildres 
som et menneske, en arg troldmand, selv om det er tydeligt nok, at der her, 
også i Snorres bevidsthed, er tale om en guddom. 38 Det fortælles, at Odin 
>>drog nordpå og tog bolig på en ø. Den hedder nu Odins ø i Fyn<<. I 
sagaerne er den almindelige form for navnet Odense: 05insey, Odins ø. 

Man kan undre sig over, at det i Eddaen fortælles, at Odin bosatte sig 
»på en ø i Fyn<<, Odinsey. Forestillingen om Odins indvandring i Norden 
kan være en symbolsk fremstilling af folkevandringerne, men det fore
kommer udelukket, at man i Danmark i tiden o. 1200 ud fra de topogra
fiske forhold i Odense-egnen skulle have dannet sig forestillinger om, at 
Odense lå på en ø, som var en mindre del af Fyn, altså en >>ø i Fyn<<. Edda
digtningens fremstilling herafkan næsten kun forklares med, at forfatteren 
har opfattet udtalen af navnet Odense (05~llls;}), som om endelsen var 
substantivet ø, eller- måske mindre sandsynligt- har set en skriftlig form 
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othensoe, og >>når islændeme i det 13. århundrede skulle skrive byens navn, 
oversatte de ligefrem Othinsø (Othens;)) ved Othinsey, og dette er følge
ligikke byens oprindelige navn, fordi det er skrevet således på islandsk<<. 39 

Også Engelstoft afViser, at >>Byen skulle have navn efter en Ø << (se neden
for). 

Om formeme på -oe, -ø siges der i Odense Amts Bebyggelsesnavne 
1969: >>Tidligt omtydes efterleddet til subst. ø, således rimeligvis i 1123-for
meme fra NecrLund, i 1284-formen, formeme Kongelevlisten og Køb
stadlisten i V aldernars J ordebog i den oldnordiske tradition<<. 40 Belæggene 
for, at efterleddet ligefrem i Danmark skulle være blevet >>omtydet til sub
stantivet ø<<, forekommer dog svage, og en sådan opfattelse synes heller 
ikke nødvendig for at forstå den oldnordiske tradition og de islandske 
sagaers form Ooinsey. 

c . .K4jser Ottos by 

I den tyske tradition spiller Ottonemes rige og det tysk-romerske kejser
dømme en fremtrædende rolle. Allerede Adam afBremen gav en overdre
ven skildring af kejser Ottos sejre og indflydelse i Danmark. Adam 
yndede ligesom de antikke etnografer at give forklaringer på navnes 
oprindelse, f.eks. forklarer han- fejlagtigt- bispenavnet Odinkar som 
den, Gud har kær, svarende til det kristne tyske Gottlieb.'11 I sin omtale af 
kejser Ottos marschrute helt op >>til det sted i det yderste Vendsyssel, hvor 
man når havet, som den dag i dag hedder Oddesund (strata Ottonis J efter 
kejserens sejr<<, 42 forbinder han altså navnet Oddesund med kejsemavnet 
Otto. 

Sådanne forklaringer kan den tyske historiker Albert Krantz have lært 
af Adams værk, som han kendte og brugte, bl.a. i sin Sa:xonia, Sachsens 
historie fra o. 1500. Han beretter her om kejser Otto, hvis navn han staver 
Otho, at han drog op gennem Jylland til Oddesund (Othensund hedder 
det i den tyske tekst) , 43 ligesom Adam havde berettet, og tilføjer: >>men som 
jeg ser på det, har han taget de skibe, som han har truffet i landet og har 
med en del af sin hær sat over til den nærmeste ø, som endnu den dag i dag 
efter ham bliver kaldt Othonia. Thi hvorfra skulle den ellers have fået sit 
navn, hvis ikke kongen havde været der. Da ingen forfattere grundigt har 
berettet noget sådant, må læseren tro herom, hvad han vil<<.44 

Trods det sidste forbehold går forestillingen om, at Odense skulle være 
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grundlagt af kejser Otto eller i hvert fald navngivet til minde om ham 
videre til en lang række historisk-topografiske værker i den følgende tid. 

Forestillingerne om kejser Otto som navngiver af Odense næredes 
måske allerede tidligere i folkeetymologien ud fra de stavemåder med to 
t' er: Ottens og den latiniserede Ottonia, som var almindelige i det 15. årh. og 
som holdt sig helt op til o.l700, f.eks. skrev man i Åsurn Herreds tingbog 
o.l640-48, i Matrikden 1664 ~"og på et kort over Det fynske Rytterdistrikt 
så sent som i 1736: Ottemse,~" uden at der er grund til at tro, at man derved 
forbandt forestillinger om en forbindelse med kejsemavnet. 

d. Odins sø 

I middelnedertysk form har navnet undertiden to e'er i endelsen f.eks. 
Odenzsee, hvad der kunne tale for, at efterleddet er blevet opfattet som -sø. 

Fra ældre dansk kendes dog ikke sådanne forrner.~ 7 

e. Odins skov (-with) 

I nyere tid har efterleddets betydning af vi, helligdorn kun været anfægtet 
af en enkelt stednavneforsker, Regnar Knudsen, som i 1934 hævdede, at 
det langtfra var givet, at endelsen -vi var det oprindelige, men at navnet 
måske indeholder et ældre dansk -with, skov (navnlig en lidt større skov i 
modsætning til lund, mindre skov) -ligesom mange andre stednavne, der 
har et guderravn som forled - men foreløbig fandt han dog ingen grund til 
at frakende Odense et vi. ' 8 F orklariugen af navnet som -with kan dog ikke 
forenes med navnets overlevering. 

Denne gennemgang har vist, at der har været to måder at tolke forleddet i 
byens navn på: l) den hedenske gud Odin og 2) den tysk-romerske kejser 
Otto den Store, medens efterleddet er eller kunne tænkes tolket som: 
l) -vi, -ve, helligdom, 2) -wic, -wik, handelsplads, 3) -vig, havbugt, 4) -ey, 
-ø, 5) -sø og 6) -with, skov. 

Der var således nok af problemer for den senere tids forfattere at debat
tere, når de skulle skrive byens historie, og der blev da også, som det skal 
vises i det følgende, udfoldet store anstrengelser i denne debat, inden man 
igen fandt frem til den rigtige forklaring af navnet: Odins vi. 
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Senere opfattelser af kilder og tolkninger 

I Georg Braun & Fr. Hogenbergs store værk om Alverdens byer, Givilates 
orbis termrum bragtes der i bind IV, der udkom i Koln 1588, som eneste 
landkort i hele værket et kort over Danmark, der er dateret 1585. På bag
siden af kortet fandtes en beskrivelse af Danmark, DANIA, hvori det 
under Fyn (i dansk oversættelse) hedder: »Midt på denne ø ligger hoved
byen OTTO NIA, på dansk Ottensehe, bispebyen, som efter manges vid
nesbyrd er bygget af Otto denFørste omtrent på den tid, da kejseren til
skyndede kong Harald til at antage den kristne tro ... <<. Såvel kort som tekst 
er forfattet af den danske kartograf MarkJorden, som dengang boede i 
Krempe i Holsten}9 Han har kendt Albert Krantz' værk og gengiver for
klaringen om Otto I. som grundlægger afbyen, medens han på Danmarks
kortet skriver navnet som : Odensee. Den sidste form kan have været kom
met til efter hans ophold i Odense 1553-1554, idet det sidste e må være hans 
egen tilføjelse. 

I det følgende bind V af dette værk, som udkom i Koln 1597, fandtes et 
prospekt af Odense, som er dateret 1593. I den ledsagende tekst kaldes 
byen OTONIVM (NB. med et t) eller på dansk Odensch, og forklaringen 
afbyens navn er her >>rettet<< til, at byen er >>opkaldt efter en vis Odin, som 
levede nogle århundreder før Kristi fødsel, vidt berømt for sine trold
domskunster og anset for en gud. Byen er således ikke opkaldt efter den 
tyske kejser Otto eller nogen anden af det navn ... <<. 50 

I den Danmarkshistorie, som den danske historiografPantanus udgav 
på latin i Arnsterdam 1631, og hvori han brugte Georg Brauns værk som 
kilde, bringer han ikke desto mindre historien om kejser Otto, dog med 
den drejning, at kong Harald havde anlagt byen og givet den navn efter 
kejseren. 

I Martin Zeiller's Ny beskrivelse af kongerigerne Danmark og Norge 
(tysk udgave Ulm 1658), som brugte Pantanus som kilde, gentages denne 
forklaring:;' 

En dansk reaktion på denne forklaring lod imidlertid vente på sig. I slut
ningen af det 16. årh. havde Anders Sørensen Vedel samlet stof til en Dan
markshistorie, som også skulle indeholde en topografisk beskrivelse af 
landet, men der kom dog ikke noget resultat ud af anstrengelserne. 

I 1660erne begyndte Peter Hansen Resen at indsamle materiale til sit 
Atlas Danicus. Hele værket forelå færdigt ca. 1685, men det trak ud med 
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trykningen, og størstedelen af Resens original gik tabt ved Universitets
bibliotekets brand i 1728. På grundlagafbevaret materiale, delvis i afskrif
ter og bearbejdninger, er i 1984 afsnittet om Fyn blevet oversat til dansk og 
udgivet af Jacob !sager. 

I denne udgivelse foreligger to forskellige versioner af Resens forkla
ring på navnet Odense. I den anden af disse forklarer Resen først, at 
>>Odense ... har ifølge nogle fået sit navn af Otto<<, men at >>andre vil med 
større ret aflede navnet Odense af afgudspræsten Odin, ... som menes at 
være byens første grundlægger«. Om efterleddet hedder det her: >>Nogle 
vil, at endelsen i ordetOthense kommer af dansk Oe, dvs. Othense er lig 
med Othens-oe, eftersom denne by ligger mellem (åen) og vandet ved 
Stige«. 

I den anden version afviser Res en først, at efterleddet kan betyde ø og 
siger, at >>den mest sandsynlige forklaring synes givet af dem, som ser på 
den enkleste form Odens og mener, at den i sig selv er hele navnet, og at 
det ender på bogstavet S ligesom også andre danske bynavne, Horsens, 
Bogens, Assens, og at den tilføjede vokal e derfor intet betyder ... og blot er 
kommet på for at opnå en fyldigere klang, ligesom i Bogense ... «. Endelsen 
-ns i Horsens, Bogense og Assens er som forklaret i nyere stednavneforsk
ning et oprindeligt -næs, medens formen Odens er genitiv af gudenavnet 
Odin. Resenkender de ældste kilder til navnet og gengiver stavemåden 
således: >>Othenesvig, ... andetsteds igen kaldet Othenesviga« (begge for
mer må være fra kejser Otto III.s brev af988, som han dog daterer til98 7), 
>>Odanse hos Adam af Bremen« og >>Odenseha, hvilket navn Ælnoth har 
givet byen«, men det falder ham ikke ind, at efterleddet kan betyde vi, hel
ligdom. 

Også i den første version siger Resen, at >>der er delte meninger om, 
hvor vidt denne by har fået navn efter Odin eller Otho (Otto)«, men han 
mener, at tanken om, at byen skulle være opkaldt efter kejser Otto, kom
mer »snarere af folk, der ville udslette erindringen om denne afskyelige og 
hæslige Odin«. Resen foretrækker dog den latinske form Othonia fremfor 
Othinia, også >>selv om vi ikke desto mindre mener, at navnet kommer af 
Odin«. 52 

Først i løbet af det 18. århundrede lykkedes det for Erik Pontoppidan at 
fuldføre en historisk-topografisk beskrivelse af Danmark, Den danske 
Atlas, hvis III. bind udkom 1767. Heri indledes beskrivelsen af>> Provint
zens Hoved-Stad Odense, næsten midt i Landet« (dvs. landsdelen Fyn) 
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med sætningen: »Om Byens Ælde og Navnets Oprindelse ere tvende 
meget ulige Meninger<<. Efter at have fortalt, at nogle, særdeles tydske Skri
bentere, udlede begge Deele fra Kayser OTTO den Store ... «, konklude
rer han »saa er det dog vist, at han aldrig satte sin Fod over Beltet, eller 
havde det mindste med Odense at giøre. Hans Sønne-Søn OTTO m. gav 
Aar 987 et Friheds Brev for Biskaperne i Othenesvig ... Men at hverken 
han eller hans Farfader have haft DeeliByens Stiftelse, det er klart nok af 
troværdige lislandske Aarbøger, som tillegge Odense henved 1000 Aars 
høyere Alder«. Han henviser herefter til Y uglingesaga og kan til sidst kon
statere, at >>Følgeligen tages vel ikke Feyl, om denne Bye blant alle nu 
værende Danske, ansees for den Ældste<<:'3 

Erik Pontoppidan følte sig altså mere tiltrukket af Eddamytologien end 
af forklaringen om Otto. Det kunne se ud, som om Pontoppidan ved gen
givelsen af stavemåden i kejser Ottos brev (som han dog daterer til987 i 
stedet for 988) har tolket navnet som Odinsvig = hav bugt. 

Også de følgende forfattere føler sig mere tiltrukket af Eddaens forkla
nng. 

I Den fyenske Geistligheds Historie skriver Jørgen Carstens Bloch i 
1789, at >>Endeel ere af den urigtige Meening, at Odense skulle have sit 
Navn af Kejser Ottho den Store ... hvorfor den af nogle kaldes Ottonia .. . 
Byens rette gamle Navn er Odinsey, saa fmdes det i Knitlinga-Saga ... «. 
Han forklarer derefter, hvordan bønderne udtalte navnet (se side 27), og 
prøver derefter at give en forklaring af navnets oprindelse: »Endelsen i 
Navnet er enten uden Bemærkelse, som i Bogense, Slagelse, eller, og det 
rimeligere betegner en Øe, hvilken den kunne kaldes saaledes i Henseen
de til den Aae, der løber om den«. 54 

Denne forklaring når ikke ud over tidens almindelige videns niveau. 
Endelsen -se i stednavne kan have mange forklaringer. I Bogense betyder 
endelsen -næs, og i Slagelse ligesom i Hjallese, Alles e, S tenløse og N r. Lyn
deise er endelsen -løse, som hører til vore ældste stednavne. 

I 1842 indledte Ve del Simonsen det første hæfte af sine Bidrag til Odense 
Byes ældre Historie med nøjagtig de samme ord som Pontoppidan: »Om 
Byens Ælde og Navnets Oprindelse ere tvende meget ulige Meninger<<. 
Efter en længere redegørelse for disse opfattelser, slutter han med: >>Saale
des fik altsaa Egnen, og siden ... i ængere Begreb Byen, Navn efter Odin, 
og kaldes derfor i de ældste Efterretninger stedse Odins E y eller Odins Ø e 
... Knytlingasaga (kalder den) snart Odinsey og snart Odins ve, dvs. 
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maaeske Odins-vig eller vel snarest, ligesom det skrives, Odins-Ve dvs. 
hans Helligdom eller hans Tempel<<.55 Vedel Simonsen henviser her til 
Jacob Langeheks udgave af de middelalderlige historier (Scriptores Rerum 
Danicarum), hvor der i tredie bind fra 1774 i en note til Ælnods historie er 
gengivet en række forskellige stavemåder samt Langeheks egen forklaring 
af navnet som -vig Gfr. side 29). 

Vedel Simonsen kunne dog også have læst N. M. Petersens Bemærknin
ger om danske og norske stedsnavnes oprindelse og forklaring, som var 
udkommet i 1833. Denne afhandling betegner en ny epoke i dansk sted
navneforskning, idet der her for første gang anlægges sproghistoriske 
synspunkter bl.a. ved påvisningen af, at der >>ved endelsen af stedsnavne 
ere foregaaede sådanne forandringer, at man kun ved at gå tilbage til de 
ældste former kan erkende den oprindelige betydning. Således er også 
slutningen af navnet Odense kommen af ordet ø, da den ældste form er 
Odinsey<<. I en parentes henvises der til Heimskringla, I, 9, og i en fodnote 
siges der: »eller, om man vil, af ve (Odinsve, Knydingesaga, kap. 53)<<. 
Efter at have fortalt om asalærens udbredelse i Norden, kommer N. M. 
Petersen til:» ... Fyn i omegnen af nuværende Odense. Just her fmde vi 
endnu mange minder om, at dette sted har været et af oldtidens vigtigste 
sæder for asernes dyrkelse: landsbyen Åsum minder os om et Asaheimr;56 

Odins navn ligger tydelig nok i Odense, Odinsey; på en ø i forhenværende 
Næsbyhoveds sø finder man en stor og lille Thorslund, og lige østenfor 
denne en lille holm, kaldet,- som Vedel Simonsen skriver ordet [nemlig 
på det kort, som ledsagede hans Borgruinerne, Første Hæfte, 1813]- Vie
holm; ... det må undersøges om Vieholm udtales retteligVi-eholm eller 
Viholm, og om dette navn nogensinde forekommer i den ældre tid det vil 
da vise sig, om det betegner veholmr, veaholmr, og om ikke dette sted, der 
ligger så nær ved Thorslund, er,- hvorom man allerede nu næsten ikke 
synes at kunne tvivle- det rette gamle Odinsve, som Knytlinga nævner, 
eller offerstedet for Odin .... Odinsey betegner da ikke Odins offersted, 
men enten hele øen Fyn eller den forhenværende ø, hvor byen nu lig
ger ... <<.s7, 

Ja, her bruges for første gang de metoder, vi stadig bruger til forståelse af 
stednavnes oprindelige betydning (Etymologi). Bevisførelsen var dog 
endnu ufuldkommen og antyder et forskningsprogram, som der senere 
skulle vise sig ikke at være belæg for. 

Allerede Engelstoft og senere Kr. Hald forklarer, at ordet vi, »der indgår 
l 
l 

Fynske Årbøger 1985



Navnet Odemc: stavemåder og tolkninger 37 

i en række gamle stednavne, først og frerrunest i sarrunensætningen 
Odinsvi, nu Odense, Vojens m.fl., har man tillige villet fmde i adskillige 
natumavne, navnlig det almindelige Virnos e. Når dette navn med forkær
lighed er opfattet som sakralt, hænger det sarrunen med, at et af de største 
og mest betydningsfulde fund fra folkevandringstiden er gjort i Vimose i 
Næsbyhoved-Broby sogn i Odense hrd. Langtsandsynligereer det, at for
leddet her og i mange andre navne på Vi- er det almindelige ord vie »vidje, 
pil<<, der også forekorruner usarrunensat med kollektiv betydning (vidje
bevoksning)<<. 58 

N.M. Petersens metode: at gå tilbage til stednavnenes ældste formervar 
rigtig, men Odinsey var ikke- sådan som han gik ud fra- den ældsteform. 

Dette påviste OlufNielsen i 1865-66 i et ganske kort indlæg, som var led 
i en større redegørelse, somhan arbejdede med om vore stednavnes gamle 
former. Indlægget >>skal vise, at »Odense<< er udgået af Formen »Odinsvi<<, 
Odins hellige Sted og ingenlunde af >>Odinsø<<, hvilken sidste Form først er 
opstået i det 13. Årh. ved sproglig Overgang eller misforstået Lydopfat
telse<<. Han anfører derefter en række former (Othinswi og andre), som er 
dannede >>ved en naturlig og regelmæssig Overgang af Othenswi<<. 59 

Foranlediget af denne artikel skrev Kr. Erslev i 1873-74, at man ved 
hjælp af den slags kilder, som OlufNielsen anvendte, næppe ville nå læn
gere tilbage i tiden, men han fremdrager og benytter en anden slags min
desmærker, nemlig de danske mønter og fra møntstedet i Odense bl.a. en 
penning fra Knud den Stores (1018-1035) senere år, som han anser for 
Odenses ældste mønt. Denne mønt har indskriften ALFNOD ON 
ODS VI. Alfnoder den engelske møntmester, on er præpositionen »i« på 
engelsk og Ods vi er Odinsvi. 60 

Både i første udgave (1862) og i anden udgave (1880) af sin Odense By es 
Historie gentager C. T. Engelstoft i det væsentlige de sarrune forklaringer, 
som allerede Erik Pontoppidan, Vedel Simonsen og N.M. Petersenhavde 
givet, når han siger, at Odenses navn »viser hen til den Periode i vort 
Lands Historie, da Aserne drog herind ... (og at navnet) ... således hensæt
ter dets Oprindelse til Tiden før Chris ti F ødsel<<, og at Odins Helligdom er 
»garrunel nok til at give Odense i Tiden Plads foran alle Danmarks Kjøb
stæder«. Han anser det derfor for næsten overflødigt at nævne muligheden 
for, at byen kunne være opkaldt efter kejser Otto. 61 Henned synes Ottos 
rolle som navngiver af Odense at være endeligt ude af billedet. 

For Engelstoft var der dog stadig et problem, for han mener ligesom 
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Pontoppidan og Vedel Simonsen, at >>Navnet har tvende Former i den 
ældste danske Skrift«. Men nu er det ikke Ottos by og Odins ø, det drejer 
sig om, men Odinsej og Odinsve. 

Engelstoft prøver først gennem en omhyggelig gennemgang af de topo
grafiske forhold at undersøge, om der var naturgivne forhold, som kunne 
>>give ByenNavn af en Ø<<. Han finder ikke de topografiske forhold over
bevisende, men anfører som et afgørende bevis imod at >>tillægge Navnet 
Odinsø nogen særlig Beviiskraft for Byens Naturbeliggenhed, at denne 
Form deels forekommer sjeldnere, deels er en af de Endelser, som saa ofte 
uden al Grund have dannet sig ved Udtalen, f. Ex. Faxø, Ledø, Sorø 
(Soer), Søndersø (Sønderse), medens den derimod aldrig kunde have 
været fortrængt, dersom den virkelig havdehavten naturlig Berettigelse<<. 
Og han tilføjer for fuldstændigbeds skyld: >>Skulde det endelig ansees for 
vist (dvs. rigtigt), at Odin tog Bolig paa en Ø i Fyen, kunde dette ogsaa 
være skeet ved, at hans Helligdom laae paa en Ø, uden at Odense By behø
vede at være en Ø<<. 62 

Engelstoft anser navnets anden form Othensve for den rigtige og hen
viser bl.a. til møntprægene. Han slutter: >>Endelsen vakler mellem wi og 
we; men da der ikke kan tænkes paa en Viigaf Havet, der vel engang gien
nem Bogøstrand og Næsbyboved Sø kan have nået nær til Byen, men 
ingensinde har hav t Navn afViig, maa Ordet forstaaes som Odins Offer
sted, Helligdom, Odins Ve. Og dette er saa godt som det Eneste, vi vide 
om Byen i den hedenske Tid, at her var Odins Tempel, Midtpunktet for 
Landets (dvs. landsdelens) Gudsdyrkelse<<. 63 

Skønt der derfor ikke er grund til at tro, at man i Danmark har forestillet 
sig Odense liggende på en mindre ø i Fyn, før Erik Pontoppidan prøvede 
at forklare sagaernes beretninger, er gamle vrangforestillinger dog ikke 
sådan at udrydde. Det tog således 300 år at få forestillingen om, at byen 
var opkaldt efter kejser Otto, manet i jorden. Endnu i 197 4 kan man se en 
geolog forklare, at selv om det ikke er korrekt, så er det dog forståeligt, at 
gamle skrifter kunne sige, at Odense lå på en ø, idet >>højdedraget var omgi
vet af vand på alle sider, en gunstig beliggenhed for en by, der på grund af 
sin betydning, som Fyns hovedstad, altid måtte have fjendtlige angreb for 
øje<<. G4 

I sin større afhandling, Bidrag tilFortolkning af danske Stednavne 1881-
87, kunne Oluf Nielsen herefter om stednavneendelsen Vi, helligdom, 
gudehus skrive: >>Odense nævnes tidlig paa Latin, men danske F ormer 
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fremtræder dog allerede i det 11. Årh. På Mønter fra Knud den Stores Tid 
haves Odsvi og mange andre Former, men Møntprægene er sædvanlig 
forkortede, så de oftest ikke meddeler fuldstændige Former; et fremgår 
dog heraf, nemlig Endelsen vi«. 65 

Med Regnar Knudsen 1934 som den eneste undtagelse er det herefter 
ubestridt, at navnet Odense skal tolkes som Odins vi, og denne tolkning 
går igen i de følgende års værker om stednavne, således hos Johannes 
Steenstrup 1908,66 Kr. Hald 195067 og Danmarks Stednavne nr. XIV 
1969,"8 men allerede i 1915 kunne Vilh.la Cour fastslå, at navnets oprin
delse og betydningvar så velkendt, at en fremstilling derafikke er nødven
dig. 69 I det pågældende bind af Odenses bys historie, Fra boplads til 
bispeby (1982), går man også ud fra som en selvfølge, at enhver læser er 
bekendt med denne tolkning. 

Selv om tolkningen af navnet således ikke længere giver anledning til 
problemer, er det straks vanskeligere at danne sigvelbegrundede forestil
linger om Odinskulten og om viets alder, beliggenhed og indretning. 

Odinskulten 
>>Dyrkelsen af Odin antages ofte at være kommet til N orden fra de sydlige 
germanske Folk. Hos Snorre kaldes han >>Saxa god<<, dvs. Saksernes Gud, 
men om dette er andet end en lærd Spekulation, eller om der ligger virkelig 
Tradition bag, er vanskeligt at afgøre. En Kendsgerning er det, at Odin fra 
meget garnmel Tid har været kendt (under navnet Wothan) hos de sydger
manske Folk. Tacitus siger, at Germanerne dyrker Mercurius som den 
øverste Gud, og at han derved tænker paa Odin fremgaar allerede af, at det 
latinske Mercurii dies af Germanerne oversættes ved Odins Dag, Onsdag. 
I Norden har Odin vist nok først og fremmest været dyrket blandt 
Gøterne, jævnfør hans islandske Tilnavn Gautr >>Gøten<<, men at han 
ogsaa i Danmark har spillet en dorninerende Rolle, særlig henimod 
Hedenskabets Slutning, fremgaar tydeligt af Stednavnene«.70 

Stednavnene giver forbavsende få oplysninger om Odinskulten (i Nor
den), særlig når vi sammenligner med det temmelig righoldige materiale, 
som gælder andre guder: Tor, Frø, l'ljord, Ullr. Der er flest i Danmark og 
Sverige, adskillig færre i Norge. Det mest påfaldende er, at stednavne sam
mensat med Odin mangler i Sydvest-Norge og på Island. Nogen god for
klaring herpå er endnu ikke fremkommet, men stednavnene synes at vise, 
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at Odinskulten er gammel, i hvert fald ældre end vikingetid (800-1050). 71 

M de danske stednavne, der kan sættes i forbindelse med den hedenske 
gudsdyrkelse, kan man i hvert fald drage en vigtig religionshistorisk kon
klusion. Det er, at en enkelt gud Oclin spillede en fuldstændig domine
rende rolle i den offentlige kult. Det var Odin, der dyrkedes i vieroe og 
templerne, mens de gamle frugtbarhedsguder (som f.eks. Njord i Nørre 
Nærå og Sønder Nærå og Freja i Frø bjerg), som dyrkedes af den alminde
lige bondebefolkning, måtte nøjes med primitive kultsteder i skove og 
lunde. 72 

M de danske stednavne med Odin som forled er Odense det eneste, 
hvor efterleddet vi er overleveret i sin oprindelige form. 

Det er dog utvivlsomt, at også Onsved i Hornsherred er et Odins vi, og 
det er sandsynligt, at Vojens ved Haderslev, Oens ved Horsens og 
Oddens e i Salling er Odins vier. Y deriigere en række stednavne med Odin 
som forled (Onsild ved Hobro, Vognsild ved Aars, Vonsild ved Kolding, 
Onsala i Halland, Onsjo og Onslunda i Skåne) betegner formentlig hellig
domme af en eller anden art, mens forbindelsen med kulten er uklar for en 
række oprindelige naturnavne med Odin som forled (som f.eks. Vonsbæk 
øst for Haderslev, Onsbjerg på Samsø, Vonsmose syd for Haderslev, 
Vojenshøj ved Hærvejen nordvest for Åbenrå, Onskilde ved Lejre). 

Allerede Pontoppidan havde været opmærksom på flere >>ældgamle Stæ
der, sommeenes at bære hans (dvs. Odins) Navn, nemlig Onsild og 
Onsild-Herret iJylland, Euthin rettere Othin i Holsten, Ottensee i samme 
Provintz ved Elben og nogle flere Byer hiin Side af samme Flod<<. 73 Hver
ken Eutin eller Ottensee havde dog nogen forbindelse med gudenavnet. 
Eutin, der var sæde for biskoppen af hertugdømmet Liibeck, staves på 
latin Oithin og ikke Othin. Ottensee må være sognet Ottensen, hvor 
fiskerlejet Altenau, det nuværende Altona lå. 

Engelstoft udtrykker samme tanke, når han siger, at Odense er >>den 
eneste af de mange efter denne Guddom benævnte Stæder, som har beva
ret denAnseels e, N avnet antyder: Ottense i Holsten, Vonsbæk og Vonsild 
i Slesvig, Oclinse, Onse og Vonsyld i Nørrejylland ... ere alle, med Und
tagelse af den førstnævnte Flekke, kun Landsbyer, forsaavidt de endnu 
ere til<<. 74 

Det er doguden mening at lede efter Odins vi' er syd for Ejderen. Her 
måtte navnet begynde med W o ( than). De søndetjyske Vojens, Vonsild og 
andre former med V o- forklares grammatikalsk med, at en vokal i ren for-
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lyd kan gå over til at begynde med en konsonant, f.eks. jysk Wolle overfor 
Ole.7s 

En sådan koncentration omkring dyrkelsen af en enkelt gud er uden 
sidestykke i de andre skandinaviskelande, og Kr. Hald forklarer dette ved 
det danske samfunds aristokratiske karakter i folkevandringstiden og de 
følgende århundreder. Odin er kongeslægtens og aristokratiets gud, lige
som det var tilfældet hos de vestgermanske folk, som boede nærmest 
daneme i denne periode, Angleme og Sakseme. Kr. Hald peger også på 
den nære forbindelse mellem Odinsdyrkelsen og kongemagten i heden
skabets sidste århundreder og anfører som eksempel, at de to eneste sjæl
landske med endelsen -vi er Orrsved (i Homsherred) og det nu for
svundne Winningawe i Vindinge sogn (i Tune herred). 76 

Fra disse to steder indgår der jordegods i Knud den Helliges gaver til kir
ken i Lund 1085, o~ det er derfor sikkert, at disse to vi' er, som begge lå nær 
det gamle kongesæde ved Lejre, helt eller delvist var kongelig ejendom i 
det 11. århundrede. 77 

Der er almindelig enighed om, at kongemagten spillede en væsentlig 
rolle ved de skandinaviske landes overgang til kristendommen, og det er 
derfor sandsynligt, at kongeme havde spillet en lige så væsentlig rolle for 
Odins-kulten. 78 

Der findes ikke i selve ordet vi nogen antydning af, hvorledes kultstedet 
var indrettet, f.eks. om der var templer eller andre bygninger på dem, eller 
om der var billedstøtter af gudeme. 

I Danmark anvendes ordet vi fortrinsvis om prominente helligdomme. 
Både i Viborg og Odense har selve landshelligdommene haft navn af vi. 79 

Uden at gå ind i en debat om de interessante perspektiver, som Kr. 
Halds hypotese om den nære forbindelse mellem kongemagten og Odins
dyrkelsen åbner, erklærer0laf0lsensig1966 enigmedham i, atvi'emei 
Danmark- eller i hvert fald nogle af dem- indtog en fremtrædende plads i 
den højere kult, men fremhæver, at hverken stednavne eller andre histo
riske kilder giver nogen anledning til at formode, at vi' em es særlige betyd
ning manifesterede sig derved, at der rejstes templer på dem. 80 

Odinsviets beliggenhed 
Af den ældre litteraturs forsøg på at lokalisere Odinsviet er allerede nævnt 
N.M. Petersens forslag om Viholm i Næsbyhoved Sø. Bortset fra, at nav-
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net snarere tydes vidjehohn end vi-holm, må alene holmens ganske ringe 
størrelse snarest tale derimod, medens den større ø Thorsholm, der næv
nes som skovbevokset allerede 1245, utvivlsomt har rummet et kultsted 
for guden Tor. 61 

Vedel Simonsen gør et meget vidtløftigt og helt urealistisk forsøg på at 
stedfæste helligdommen til Nonnebakken. Engelstoft forkaster både 
Viholm og Nonnebakken, og hans tanke falder snarest på den banke, 
hvor Frue Kirke- som efter hans opfattelse var den første kristne kirke i 
Odense- rejste sig; men »det høiste Punct af Bakkestrøget er det, paa hvil
ket St. Knuds Kirke staaer, og hvoraf en Deel endnu bærer Navn af Bjerg 
(Klingenberg); paa een af dem eller i den bredeste Sænkningimellem disse 
to kunde Odins af T ræer arngivne Helligdom tænkes«. 82 

Helligdom og tingsted 
Tinget er den ældste institution, vi kender til varetagelse af lokalsamfun
denes anliggender. Begrebet betegner oprindeligt folkemøder under åben 
himmel til bestemte tider. Hver større bebyggelsesenhed synes at have 
haft en tingplads. 83 

I 1915 har Vilh. la Cour givet en række eksempler fra danske herreder, 
hvor tingets og helligdommens plads med nogen sandsynlighed kan påvi
ses, og hvor man da kan undersøge deres indbyrdes forhold. Om herreds
tinget i Odense siger la Cour, at det må antages at have været holdt på den 
nuværende bys grund fra tidligste tid, og tingsted og helligdom har da lig
get umiddelbart ved hinanden. Han synes dog at afvise Viholm som en 
mulighed, når han skriver: >>Godt 2V2 km mod NV i den nu udtørrede 
Næsbyhoved Sø ligger Torslund, nævnt allerede 1261. Ved Siden af denne 
skal have ligget en lille Holm, Vieholm, hvis N av n snarere maa antages at 
komme afVidje end afVi«, 8~ på samme måde, som allerede Engelstoft (og 
senere Kr. Hald) har forklaret. 

Der er dog intet, der tyder på, at tinget for Odense herred har været 
holdt på byens grund. Det må være rimeligere at antage, at tingstedet -
ligesom i andre herreder- har haft en central placering som Ravnebjerg. 85 

For selve byen udvikledes efterhånden et særligt hyring, som må antages 
at have været holdt på det nuværende Fisketorvet, således som det fortæl
les på Georg Brauns kort 1593.86 

Den form for ting, som kunne sættes i forbindelse med den centrale hel-
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ligdom Odinsvi'et, måtte være det fynske landsting. Hvornår og hvor
ledes landstingene i Lund, Ringsted og Odense som i Viborg har fæstnet 
sig, lader sig ikke bestemme, men de udprægede kultnavne Viborg og 
Odense tyder på, at de har været vigtige mødepladser allerede i hedenska
bets tid.R7 

Engelstoft henlægger dette mødested til Flakhaven, når han i sin topo
grafiske beskrivelse af Odense i slutningen af middelalderen går fraKors
gade mod vest forbi Rådhuset og drejer ind på >>Flakhaven, Byens ældste 
Torv. Navnet, den flade, jevne Indhegning, viser tilbage til de tidligste 
Forhold, da Byens øvrige J ordsmon laae som Høider og Sænkninger, og til 
det oldnordiske Sprog (hagi): det kan være Stedet, hvor Byens Mænd i den 
hedenske Oldtid havde deres indfredede Samlingsplads«.88 

I afsnittet om Byens ældste Historie fra 1926 forklarer H. V. Clausen, at 
ordet vi ikke blot brugtes om >>et til guderne viet Sted, men også om et 
Tingsted, der var indhegnet med >>Vi<< Baand og dermed fredlyst«. Om 
beliggenheden og indretningen af Odins Vi i Odense ved vi intet, siger 
han, men han tænker sig, at >>da Kirkerne i Norden ikke sjældent er byg
gede over hedenske Helligdomme, er det en af Odenses ældste Kirker, der 
er blevet rejstpaa det gamle Vi's Plads«, og han tilføjer i en fodnote: >>Nav
net paa Flakhaven nær St. Albani kan godt være afledt af Hage, et indheg
net Omraade«. 89 Dem1e note giver kun mening, dersom man går ud fra, at 
H. V. Clausen har tænkt sig, at Flakhaven skulle være det gamle indheg
nede vi. 

Også i Odense Amts Bebyggelsesnavne tolkes efterleddet i Flakhaven 
som have, garnmeldansk haghi. Denne betegnelse bruges på Fyn om >>ind
hegnet græsgang« og >>indhegnet skov« (eller lund?). Forleddet er måske: 
flak, flad. 90 

Teorien om, at de kristne kirker blev opført over hedenske hellig
domme, er stort set opgivet. Dog er der en uomtvistelig kontinuitet mel
lem hedenskab og kristendom i Jelling. 

I Odense bys historie, Fra boplads til bispeby, vil Henrik Thrane ikke 
tage stilling til Odinsvi' ets beliggenhed, men lader spørgsmålet »hvile lidt 
endnu«. Han føler det fristende at identificere de store våbenofre fra 
Vimose som gaver til Odin, uden at han vil påstå, at vi derved kommer 
nærmere til en løsning af problemet Odense. 91 Andet er der da heller ikke, 
der taler for et Odinsvi på dette sted. Byen Odense ville næppe have haft 
navn efter en helligdom, som lå 10 km fra byen og ikke særlig »centralt« på 
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Fyn. Der er intet kendt om en senere flytning af vi'et, og som allerede 
nævnt tolkes forleddet i Virnos e ikke som vi, helligdom, men som bevoks
ning med vidjer, pil. 

Finn Grandt-Nidsen anfører, at den helligdom, der oprindeligt har 
givet navn til byen »Odins-vi<<, er (arkæologisk) fuldstændig ukendt, men 
»formodentlig har helligdommen - med afledte ting- og markedsfunktio
ner? - været søgt åf mennesker fra et større område. Viet skal derfor søges 
centralt i nærheden af de betydeligste færdselsårer. Det er dognæppe sand
synligt, at dette nogen sinde skulle blive afklaret. Hvis stedet f.eks. skulle 
være identisk med Fisketorvet, så skal dets levninger i dag søges i luften 
over parkeringskælderens gulv<<. 92 

De tingsfunktioner, som var knyttet til Fisketorvet, var som nævnt de 
lokale: købstadens byting og ikke de centrale ting- og kultfunktioner for 
hele landsdelen. Selve navnet Fisketorvet forekommer første gang på 
Georg Brauns kort 1593, hvor det dog primært betegnes som >>Forum 
Justitiarum<<, Bytinget ligesom i dokumenter fra o. 1540. Der synes der
for ikke at være særlig grund til at antage, at Odinsvi'et har ligget her. 

Hvis man antager, at helligdommen var en indhegnet lund uden 
bygninger, må man være enig med Grandt-Nidsen i, at det vil være usand
synligt, at Odins vi' et nogen sinde vil kunne lokaliseres ad arkæologisk vej. 

Henrik Tbrane omtaler fire runesten fra omegnen af Odense: l) i Nørre 
Nærå (ved guden Njords helligdom), 2) i Glavendrup (ved Tors hellig
dom), 3) vedAllerup ( denkendes dogikke mere) og4) iRønninge. Delig
ger alle mere end lO km fra Flakhaven. Det forekommer Henrik Tbrane 
mærkeligt, at der slet ingen runesten er i Odense. >>Senere byggeri kan 
have ødelagt mange runesten, og nogle kan måske endnu vente på opda
gelse i eksisterende bygninger eller stengærder<<. 93 

Fra vikingetidens Danmark kendes omkring 182 runesten indbefattet 
de forsvundne, hvorom der er oplysninger. Men et vældigt antal må være 
gået til grunde uden at efterlade sig spor. Kun få runesten står i dag på 
deres oprindelige plads, men de allerfleste må i sin tid være rejst ved alfar
vej eller på andre steder, hvor mange folk kom forbi. 94 

I to af vore ældste byer, Hedeby og Århus, er der fundet 4, henholdsvis 
6 runesten, som dog ikke er fremdraget på deres oprindelige plads, og de 
giver kun sparsomme oplysninger om disse byers historie. N.M. Peter
sens gamle opfattelse af runestenene: »at de som regel fortæller om en 
mand, som man intet kender til og som hans vigtigste bedrift, at han er 
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død« har dog senere vist sig at være altfor pessimistisk i sin vurdering af 
runeindskrifteme som historiske kilder .J ellingstenene er f.eks. en væsent
lig kilde til Danmarkshistorien (selv om tolkningen er omtvistet), og den 
lange indskrift på Glavendrupstenen giver, som Henrik Thrane fortæller, 
flere interessante oplysninger om de sociale forhold i datidens Fyn, dvs. 
o. 950. 

Det ville naturligvis være at største interesse, hvis der en dag dukkede 
en runesten op i Odense. Man må dog erindre, at runestenene er grav
monumenter, og indskrifteme udtrykker derfor først og fremmest slæg
tens minder om den afdøde. 

Glavendrupstenen er den eneste danske runesten, som nævner navnet 
på en hedensk gud, Tor. På andre runesten findes billeder af Tors ham
mer, der var et symbol på den beskyttelse, som Tor kunne yde over for de 
mange farer fra en barsk omverden, måske ligesom man senere hængte en 
hestesko op over sin dør. Tor var den folkelige helteskikkelse, som altid til 
sidst forstod at klare sig ud af de stadig større vanskeligheder, han kom ud 
for. Odin derimod var aristokraten, vismanden, der kunne fortælle om 
lov og ret. 

Det var derfor naturligt, at der bestod en nær forbindelse mellem Odins
kulten og kongemagten, således som også Henrik Thrane nævner. Kon
gen var den, der trafbeslutning om krig og fred, og det var ham, der opret
holdt ro og orden. Man kan derfor ikke vente, at der skulle være rejst en 
runesten på Odinsvi'et eller at se Odins navn nævnt på folkets gravmin
der. 

Den nære forbindelse mellem kult- og tingsted kunne tale for, at dette 
samlingssted lå på Flakhav en. Selve navnet Flakhaven er først overleveret 
1496, men kan naturligvis derfor godt være meget ældre, og man har i 
hvert fald ikke hidtil fundet nogen bedre forklaring på en flad, indhegnet 
lund på dette sted, end at det netop har været Odins indhegnede hellig
lund. Flere forhold kunne måske tale for, at Flakhaven var Odinsvi'et, 
men det hænger sammen med bysarnfundets udvikling, og det håber jeg at 
kunne vende tilbage til ved en anden lejlighed. 95 

Fynske Årbøger 1985



46 Ove Jørgensen 

Noter og henvisninger 
l. Odense Amts Bebyggelsesnavne (Danmarks Stednavne nr. XlV), herefter forkortet 

DS XIV, 12-14. 
2.Jørgensen, Ove, OTONTVM, Odense 1593, Odense 1981, 38. 
3. Hald, Kr. i: Nudansk Ordbog, 1953, II, 448. 
4. Fra boplads til bispeby (Odense bys historie), 1982, 117. 
5. Hauberg, P., M yntforhold og U dmyntninger i Danmark indtilll46, København 1900, 

196ff. -C J. Becker, The Cainages ofHarthacnutandMagnus the Good atLundc.1040 
- c.1046, i: Studies in N orthern Cainages o f the Eleventh Century, ed. C J. Beck er (Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-fil. Skrifter 9:4). København 1981, 
152-158. 

6. DS XIV 14. 
7. Adam af Bremen, Beskrivelse af øerne i N orden, oversat og kommenteret af Allan A. 

Lund, Wormianum 1978, 46/47. 
8. Aetstykker ... udg. af Fyens Stifts literaire Selskab, Odense 1841, l. Saml., 73. 
9. Nielsen, O~un, Bidrag til fortolkning af danske Stednavne, i: Blandinger til Oplysning 

om dansk Sprog i ældre og nyere Tid, I. København 1881-87, 247. 
10. Stednavne i tekster, udg. afinstitut for Navneforskning, København 1971, 111. En be

slægtet form Hordenze findes i Bri.igge-Itineraret fra slutningen af det14. århundrede, se 
Joachim Lelewel, Geographie du Moyen Age, Epilogue, Bruxelles 1857, 28 7. Uhjemlet 
h i forlyd kan også findes i engelske dialekter (venligst oplyst af professor Hans Bekker
Nielsen, Odense Universitet). 

11. OTONIVM 52. Formen (på tegningen afGertRantzaus epitaphium) må være en ren 
misforståelse. - Uden at det har betydning for kartografernes tolkning af navnet 
Odense kan som kuriositet anføres, at Odense bliver kaldt ••Oesel<< på Cornelis Antho
niszoons store landkort »Caerte van Oostlant<<, som er skåret i træ før 1550 ,j fr. Bo Bram
sen, Gamle Danmarkskort, København 1952, 42ff. Da dette kort dannede forlæg for 
størstedelen af den følgende periodes landkort, går formen Oesel og lignende som f.eks. 
Osila igen på alle Darunarkskort (Bramsen nr. 28, 30, 31, 35, 39, 40 (såvel Oesel som 
Oedense!), 43, 44, 54) indtil Mark Jordens kort fra 1585 (B ramsen nr. 36 og side 51ff,jfr. 
OTONIVM 15ff afvigende fra Bramsen og fra Nørlund, Danmarks Kortlægning I, 
København 1942, 25) og Matthias Qyads kort fra 1595. Bramsens kort nr. 40 gengives i 
samtlige udgaver af Abraham Ortelius' Theatrum orbis terrarum efter 1584. 

12. Dipl. Dan. I, 3 nr. 146 [1187-1188] (samme nr. i Danmarks Riges Breve). 
13. Denne lydudvikling forklares således iJohannes Brøndum-Nielsen, Gammeldansk 

Grammatik (I, 2. udg.1950, 420 ogll, 1957, 332Fn: » Ensærlig form for konsonantsvind i 
(oprindelig) forlyd foreligger ved tryktab, især i andet sammensætningsled, når leddets 
oprindelige betydning glemmes ... og leddet føles som sufftx eller bøjningsendelse ... 
svinder forskelligtsvagt artikulerede konsonanter (især w og h) . Eksempel: Othens-we, 
-wi (Odansue Adam af Bremen, Othensuui Ælnod) > Othensi, Othense ca.llOO. Bort
fald af stavelsens vokal i udlyd (apokope) forekommer i gammeldansk (som i nuv. rigs
sprog) især i andet sammensætningsled Othense > Othens<<. 

14. Stednavne i tekster 1971, 29 og Christensen, Aksel E., Vikingetidens Darunark 93. 
15. Stednavne i tekster 1971, 37. 
16. Chartularium Eveshamense, Dipl. Dan. I, 2 nr. 24. 
17. Stednavne i tekster 1971, 142. 

Fynske Årbøger 1985



Navnel Odense: slavemå<U1· og tolkt1ingcr 47 

18. Kong Frederik II.s Kalenderoptegnelse 22.4.1583 [Otto Caroe (ed.) 1872·73]. 
19. Stednavne i tekster 1971, 238. 
20. En mark umiddelbart øst for den nærliggende landsby Fremmelev betegnes endnu på 

Geodætisk Instituts kort som Odensetoft. Den ligger på et højdepunkt, hvor vejen fra 
vikingetidens landingsplads ved Skeby Strand deler sig i to: en mod vest over åsen (den 
langstrakte Aases banke) til Glavendmp, Torshøj og Skamby og en mod syd til vades te· 
det ved Lunde kirke og videre mod Odense. Et sted på denne strækning må Odenses te· 
nen have stået. 

21. Bloch,Jørgen Carstens, Den Fyenske Geistligheds Historie, I, 1787, 579. 
22. DS XN 14. 
23. Adam af Bremen 4, 26. Navnet Ubsola, der beskrives som liggende nær Sigtuna, tolkes 

sædvanligvis som Uppsala i det nuværende Uppland. 
24. Gertz, M. Cl., Vita Sanetarum Danorum, 113 og Albrectsen, Erling, Ælnoths Krønike 

1984, 74. 
25. Albeck, Gustav, Knytlinga, 1946, 24·25. 

26. Ellehøj, Svend, Omkring Knytlingas kilder, i: Middelalderstudier tilegnede Aksel E. 
Christensen på tresårsdagen 11. september 1966, København 1966,44. Are Frode kan 
muligvis have været i p orlakr Runolfssons følge, da denne i Lund blev viet til biskop 
over Skalhalt i 1118 (Aksel E. Christensen, Vikingetiden.~ Danmark 259). Afskriften af 
Adams værk kom senere til Sorø, hvor Anders Sørensen V ede! o. 1575 fandt det og 
benyttede det til sin udgivelse af værket. 

27. Albrectsen, Erlll1g, Vikingetidens Odense, i: Fynske Årbøger 1970, 129. 
28. SRD III 363: Ælnothus forte Othins wig,J: Sinum Othini, scribere voluit, n o mine ab 

Othino & Sinu illo maritimo suburbanos cingente agros deducto. 
29. Vedel Simonsen, Bidrag I, 1,4. 
30. Engelstoft 1880, 7-8. 
31. Lund, C. A., Kort over en Dee! af Stigehavn samt Baagen, opmaalt 1800, original· 

tegning i Rigsarkivets Kortsamling, 211, III. 
32. Scriptares minares historiæ danicæ medii ævi I, 1917/1970, 24 variant tillinje 2 og 128 

lir~e 19. 
33. Saxo, Gesta Danomm. 
34. Necrologium Lundense, udg. af L. Weibull, Lund 1923, 67, 108. 
35. Fra boplads til bispeby 1982, 217. 
36. DS XN 15. 
37. DS XN 13. 
38. Bæksted, Anders, Guder og Helte i Norden (Politikens Håndbøger nr. 306), 1963, 50. 
39. Nielsen, O O uf), Bidrag tilFortolkning af danske Stednavne, i: Blandinger ... I, 1881-87, 

247-248. 
40. DS XN14. 
41. Adam scholion 25. 
42. Adam af Bremen, Beskrivelse af øerne i Norden, oversat og kommenteret af Allan A. 

Lund, Wormianum 1978, 24/25. 
43. Albert Krantz henlægger fejlagtigt tidspunktet for et tysk fremstød ijylland til året 948. 

Det skete imidlertid først 973 under Otto den Stores søn, Otto II. , og han nåede næppe 
længere end til Slesvig/Hedeby. 

44. OTONIVM 39-40. 

Fynske Årbøger 1985



48 Ove Jørgemen 

45. DS XIV 14. 
46. Jørgensen, Ove, Fem kort over Det fynske Rytterdistrikt, i: Fynske Årbøger 1979, 63· 

69. 
47. DS XIV 14·15. 
48. Knudsen, Regnar, Vi og Vis i Stednavne, i: Studier tilegnede Verner Dahlerup, 1934, 

197·198. 
49. OTONlVM 37. 
50. smst. 22/23. 
51. smst. 91-92. 
52. Resens Atlas, Fyn. Udgivet afjacob !sager. I dansk oversættelse ved Inge Lyng, Mette 

Molvig, Ellen Kristensen, Susanne Lykke Nielsen ogjacob !sager, Odense Universi
tetsforlag 1984, s. 43ff og 77ff. 
Til Resens værk hører en række bykort, som er kobbertrykt og udgivet i facsimile af! b 
Rønne Kejlbo, Rosenkilde og Bagger, København 1974. Odensekortet har påskriften 
Odense ogOthonia. Kortet er gengivet i Is agers ovennævnte udgave side 45 og i Fynske 
Årbøger 1983 side 32, begge steder i formindsket størrelse. C. T. Engelstoft har i sin 
Odense By es Historie kopieret kortet, og tre udsnit af denne kopi er gengivet i fuld stør
relse i Odense bys historie, De magre år 1660-1700, s. 167, 239 og 241, medens hele 
Engelstofts kopi er gengivet i formindsket størrelse i Odense bys historie, De fede år 
1559-1660, s. 373. 

53. Pontoppidan, Erik, Den danske Atlas, III, 1767,426. (Genoptryk Rosenkilde & Bagger, 
København 1968). 

54. Bloch,Jørgen Carstens, Den Fyenske Geistligheds Historie, I, 1787, 579. 
55. Vedel Simonsen, Bidrag ... I, l, 7. 
56. Åsum tolkes ikke nu som asernes hjem, men som en dativ flertalsfonn af ås, langstrakt 

bakke. 
57. Petersen, N. M., Bemærkninger om danske og norske stedsnavnes oprindelse og forkla

ring, i: Nordisk tidsskrift for oldkyndighed II, 1833 (herefter: Samlede Afl1andlinger, 
København 1870, 136, 185). 

58. Hald, Kr., Stednavne og kulturhistorie, København 1966, 57. 
59. Nielsen, O(luf), Oprindelsen til Navnet Odense, i: Danske Samlinger, København 

1865-66, I, 91. 
60. Erslev, Kr. , Vore bynavnes ældste former, oplyste ved danske mønter, i: Danske Sam-

linger, 2. rk. III, København 1873-74, 12lff. 
61. Engelstoft 1880, 1-3. 
62. smst. 5-7. 
63. smst. 8. 
64. Mertz, Ellen Louise, Odense og omegns jordbundsforhold (By-Geolog nr. 6), Køben-

havn 1974, 23. 
65. Nielsen, O(luf) , Blandinger 247. 
66. Steenstrup,Johannes, De danske Stednavne, København 1908, 16. 
67. Hald, Kr., Vore Stednavne, København 1950, 2 1965, 203. 
68. DS XIV, l3ff. 
69. la Cour, Vilh., Hedenske Helligdomme i Danmark, i: Festskrift til Johs. C. H. R. S teen

stru p, København 1965, 250-251. 
70. Hald, Kr., Vore Stednavne 1965, 250-251. 

Fynske Årbøger 1985



Navnet OdeiiJe: stavr:rrukler og tolkninger 49 

71. Halvorsen, E. F., Oi5inn, i: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder XII, 1967, 
508. 

72 . Hald, Kr. , The Cult ofOdin in DanishPlace-names, i: Earl y Englishand Norse Studies 
presented to Hugh Smith, London 1963, 107-108. 

73. Pontoppidan, Erik, Den danske Atlas III, 1767, 429f. 
74. Engelstoft 1880, 3. 
75. Eksempel angivet af Hans Bekker-Nielsen. 
76. Hald, Kr., The Cult of Odin ... 1963, 100. 
77. smst. 108f. 
78. Hald, Kr., The Cult of Odin ... 1963, smst. 109. 
79. Christensen, Aksel E., Vikingetidens Danmark, 93. 
80 . Olsen, Olaf, Hørg, Hov og Kirke, 1966, 114. 
81. Derimod indeholder ingen af de to fynske Thorø (Thurø ved Svendborg og Torø ved 

Assens) gudenavnet Tor, og der kan derforvære god mening i, at skulpturen Tors kamp 
mod jætterne, som billedhuggeren CJ. Bundgaard i 1926 skabte på Torø ved Assens nu 
af konsul N J. Haustrup er flyttet til Thorslund foran fabrikken. 

82. Engelstoft 1880, 10-11. 
83. Skovgaard-Petersen, Inge, Oldtid og Vikingetid, i: Danmarks historie (Gyldendal) I, 

1977, 102. 
84. la Cour, Vilh., Hedenske Helligdomme, 1915, 20. 
85. Nyberg, Tore, i: Fra boplads til bispeby. 
86. OTONNM, 32/33. 
87 . Christensen, Aksel E., Vikingetidens Danmark, 1969, 75-76. 
88. Engelstoft 1880, 142. 
89. Clausen, H. V., Byens ældste Historie, i: Odense Bys Historie, udg. af H. St. Holbeck, 

Odense 1926, 23. 
90. DS XIV 20. 
91. Thrane, Henrik, i: Fra boplads til bispeby 1982, 99. 
92. Grandt-Nielsen, Finn, i: Fra boplads til bispeby 1982, 170-171. 
93. Thrane, Henrik, smst. 100-101. 
94:-R~~ahl, Els~,- Danmarks vikingetid 1980, 23f. 
95. I Registrant 1984: Vestergade-kvarteret i Odense, udkommet i juni 1985, giver Finn 

Grand t Nielsen en anden forklaring, som undemærværende fremstillingikke har været 
muligt at tage hensyn til. 

Fynske Årbøger 1985




