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Oluf Wentrup: Jomfruspringet - Sagn og virkelighed. Historien er
trykt i ”Fynsk Jul” 1945.
[…] Da den svenske konge var taget af sted med hærens
hovedstyrker, efterlod han en mindre afdeling i Odense, der skulle
varetage hans interesser på, den fynske ø, og ikke mindst sørge
for krigsskatternes indkassering. De fremmede krigsfolk var
gennemgående godmodigt indstillede overfor byens befolkning, men
hændte det, at de så for dybt. I Kruset, og dette skete ikke så
sjældent, ja," så gik Naturen over Optugtelsen. Da var det bedst
ikke at krydse deres Vej. Herom skal fortælles i det følgende.
Da Karen Kotte, en ung jomfru af Kotternes gamle slægt,
en aften var på vej til sin
veninde, Sille, borgmesterens datter, fik hun straks ved sin
ankomst nyt at høre. Efter at de to
veninder havde omfavnet hinanden, og Jomfru Karen var viklet ud af
de mange klædningsstykker, den strenge kulde gjorde nødvendig,
ilte de to unge piger med lette fjed op ad den gamle, knirkende
trappe til Silles jomfrubur, hvor de udvekslede nyheder med
hinanden om alt, der var sket siden deres sidste møde. Og unge
piger mangler som bekendt aldrig stof til samtale.
Og til den små Karen, der i nogen tid havde været på
besøg hos en moster i Dalum,
fortalte nu Jomfru Sille: Det var en aften forleden, stadens mange
kirkeklokker havde forlængst ringet solen til hvile, mens
Vinterhimlen hvælvede sig mørk og knugende over den gamle by, der
beredte sig til nattens komme.
I det smalle Skræppestræde åbnedes en dør i en lav og
ringe våning, en ung pige trådte forsigtig ud og begav sig hastig
af sted mod byens indre. Det var en ærbar jomfru, der efter et
besøg i sit hjem var på vej til den adelsgård, hvor hun havde sin
kondition. Men i et af de smalle stræder, der fra Sortebrødre Torv
fører op til Overgade, mødte hun tre krigskarle, der beruset af
vin og overmod hilste hende med uhøviske tilråb for sluttelig at
gå over til direkte tilnærmelser.
Den unge pige, der søgte at værge sig så godt, som hun
kunne, rev sig med eet løs af deres plumpe favntag og styrtede af
sted, sanseløs af skræk. Hun løb og løb gennem det øde
stræde, hjertet hamrede i hendes bryst, og videre og vildere gik
flugten gennem de mørke gader, mens hun bag sig hørte forfølgernes
tunge tramp, der stadig kom nærmere og nærmere. Ved Korsgaden
havde de næsten indhentet hende, men ved en sidste
kraftanstrengelse lykkedes det hende dog at erobre et lille
forspring.

Men - fortsatte Jomfru Sille til sin veninde, der med
blanke øjne i stigende spænding fulgte den dramatiske beretning da hun nåede Flakhaven, hvor Skt. Knuds Kirke som et fjeld rager
op over stadens lave huse, løb hun hen til tårnets lave dør,
åbnede denne og fortsatte sin flugt op ad tårntrappens slidte
munkesten. Højere og højere gik det, dybt nede hørte hun
svenskernes hæse eder og tilråb, til sidst var hun så højt, som
hun kunde komme.
Ved et af de åbne lydhuller standsede hun, mens et
forskræmt allikepar fløj baskende ud over torvet; da vidste også
hun den sidste vej, der var tilbage. Svenskerne kom nærmere,
forpustede var de af trappens mange trin, men også ivrige efter at
vinde det søde bytte, de
vidste, der nu endelig var deres.
Da løftede den unge jomfru i sin svare nød sine foldede
hænder mod loftets gamle
bjælker, en sidste bøn, og hun kastede sig ud i det store mørke i
samme stund, som den første af
angriberne strakte armen ud for at gribe efter hende.
Og således - sluttede Jomfru Sille - betalte en
odenseansk jomfru den dyre pris for
sin ære.
Til grundlag for denne beretning ligger et gammelt sagn, og det
pudsige ved dette er, at man her har et ”håndgribeligt” bevis i
den sten, der i århundreder har ligget på Klingenberg, og hvor den
findes den dag i dag. En fordybning i stenen viser et aftryk af
jomfruens ene fod, og så stor var faldets styrke, at den altså
efterlod sit mærke her i den hårde granit.
Om man så vil tro på denne historie, der er bevaret fra
slægt til slægt, ja, se det er jo en anden sag. Men stenen er
rigtig nok, den ligger ud for telefonbygningen, omtrent hvor i sin
tid indkørslen var til den Hempelske Gård. Og at også nutiden har
pietet for fortidens minder, så man, da for nogle år siden
asfalteringen af Klingenberg blev en kendsgerning, idet man
ved denne lejlighed lod den gamle sten blive liggende på dens
vante plads – fortællende sin egen Historie.

