Jomfruspringet
Stenen på plads
Jomfruspringet –
jomfruspringet –
gange. Her er et
stenen er blevet

det vil sige den sagnstenen, som kaldes
er blevet flyttet eller asfalteret over et par
par avisartikler, der viser skriverierne, når
væk.

Fyens Stiftstidende den 24. januar 1923
Spring ikke ud!
Undertegnede hørte i dag en gammel Odense-historie – dog uden at
turde garantere for dennes rigtighed.
Historien lyder kort og godt således:
Der var engang en kone her i byen, og hun havde en mand.
Det var nu ikke særligt spændende,
navnlig da de altid var uenige.
De skændes fra morgen til aften, og
den omtalte kone blev ikke altid
tiltalt med kælenavne som f.eks. mit
lille lam, dyrebare engel,
Balsambøsse, oh du min sirupskrukke,
og lignende skønne betegnelser, som vi
andre, gavmildt og i flæng, slynger ud
til vore Kære.
En dag var de ualmindeligt
uenige, og da sagde konen noget, hun
ikke skulle have sagt.
Hun råbte nemlig: Oh, du mit
livs bedærver! Hvis du ikke straks
anlægger en anden tone – springer jeg
ud fra kirketårnet!
Da skete der et mirakel.
Hun oplevede nemlig at se sin
mand smile – noget, hun ikke havde set
i mange år.
Og ganske roligt, uhyggelig
fattet, sagde han (stadigt smilende): Elskede, jeg tager dig på
ordet!
Med hænder, der rystede en lille smule af betagelse over
det uventede i situationen, bandt vor kone hatten fast på den
prydelse, der engang havde været lysegult hår, og bevæbnet med sin
paraply begav hun sig på vej.
Skt. Knuds Kirke var hendes mål, op i kirketårnet gik
hun, møjsommeligt trin for trin, og en smule anpustet nåede hun
toppen.

Nu vil jeg ikke mere gå i detaljer – det bliver alt for
uhyggeligt.
S
e billedet over disse linjer, for sådan gik det: Hun
sprang virkelig ud!
Og så arrig var hun, at der i stenen, hun ramte, blev tre
mærker, to store af hendes fødder og et mindre af hendes paraply.
Den omtalte sten har længe ligget foran Sct. Knuds Kirke, og mange
har set den.
Nu er den imidlertid borte – ingen véd, hvorhen.
Tilbage er imidlertid moralen af denne lille historie: spring ikke
ud fra kirketårnet!
Det ser for resten også så sjusket ud!

Fyens Stiftstidende den 13. december 1943
Hullet er væk …
– Det morsomme gamle sagn om Jomfruspringet, som Fyens
Stiftstidende gengav forleden dag, har jeg mange gange fortalt
turister, der er kommet her til byen, siger Hr. S. i Telefonen.
Det er en udmærket afveksling i det af og til lidt kedsommelige
stof, byens historie kan være, og jeg har haft megen glæde af
jomfruen med det lange spring. Så meget stærkere har det
naturligvis ærgret mig, at Paraply-Hullet i stenen er væk.
– Er hullet forsvundet?
– På en måde. Det er blevet tjæret til, så man ikke mere kan vise
det frem for byens gæster. Naturligvis er det sket ved en
ubetænksomhed, og jeg tvivler ikke om, at vor udmærkede
stadsingeniør er ukendt med forholdet. Var det ikke en idé, om man
hurtigst muligt lod hullet bore ud igen? Jeg vil meget gerne vise
jomfruens landingsplads frem også i den tid, der kommer; men uden
hullet er der jo ikke meget ved det.

