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De svenske krigere havde forladt byen, en del af de udskrevne
15.000 blanke dalere ligeledes. Kun en del sammenstyrtede eller
forladte huse, brandtomter, armod og usselhed, ja formelig
hungersnød, var tilbage.
Og hvad hjalp det byen, at general Schack forjog fjenden
i november 1659?
Hvad svenskerne havde levnet, tog de indkvarterede danske
lejetropper. Flere hold havde allerede forladt byen, og nye var
kommet til.
I juni 1660, da byens gæld var steget til 14.395 Rdl., og
årsindtægten kun var – siger og skriver – 43 mark, sendte
Magistraten i deres vånde et bønskrift til regeringen om lettelse
med indkvartering for Odense ”som den by, der af alle har lidt
mest under krigen ...”.
Svaret blev – en ny indkvartering i august måned af et
regiment danske tropper! Her hjalp ingen kære mor.
Nu var det forbi med de sorgløse tider, da
Odenseborgernes fornemste fritidsbeskæftigelse bestod i at gå ned
til åen og spytte i vandet, - nu havde man andet at bestille. Der
skulle skaffes mad i overordentlige kvanta – der skule vises stor
opfindsomhed med at udfinde skjulesteder til deres sidste få
værdigenstande eller kontanter - og der skulle ligeledes udvises
ingen ringe påpasselighed overfor eventuelle unge, kønne døtre, for krigsfolket stjal som ravne!
”Fandens Krog” [hjørnet ved Nørregade og Vestre
Stationsvej] kunne ved dag og nat vidne om forbrydelser af den ene
eller anden art. Her blev stjålet fjerkræ og hele kreaturer
tilberedt, her deltes plyndringstogternes udbytte, og her blev
mange ulykkelige pigeskæbner afgjort under modstræbende gråd.
I strædet ved Karen salig Berthel Wichmanns (nuværende
Dansestræde) levede i dette herrens år 1660 en borgerfamilie
bestående af fader, moder med samt en datter på 18 år.
Denne datter var noget af det skønneste og fineste, man
kunne se for sine øjne … lys hud, glinsende mørkt hår,
fløjelsbløde, drømmende øjne og fristende, røde læber … sminke?
Nej, kære læserinder - det brugte man ikke dengang. Hun var frisk
og naturlig, ret en øjenlyst, og derfor blev hun gemt bort fra
verden.
Hun kom aldrig udenfor huset i denne skrækkelige periode.
Hvad der skulle hentes ude i byen af nødvendig proviant, besørgede
hendes far. Hele byen var jo oversvømmet af krigsfolket, som
daglig begik voldshandlinger, sommetider endda åbenlyst, fordi de

vidste, at ingen af de forkuede borgere turde skride ind eller
offentlig klage …
Den unge pige i det lille hus i det lille stræde kedede
sig gudsjammerligt, for hvad havde man vel fået et kønt ansigt
for, når det ikke måtte ses? Og var ikke hun, når alt kom til alt,
gammel nok til at ordne sine egne affærer? - slå fra sig eller
rende, dersom det værste skulle ske? Det hele var nok ikke nær så
slemt, som forældrene ville give det udseende af … Ak Gud, hvor
hun kedede sig.
Om aftenen kunne hun sidde på sit kammer med hånd under
kind i timevis og stirre op mod himmelen, for ligesom at læse sin
skæbne i de blinkende stjerner, eller hendes blik kunne fæstne sig
ved den hellige Skt. Knud, hvis fem spir i al sin majestæt drog
hende til sig.
Kunne hun – ak, kunne hun blot en time få lov til at
sidde deroppe i tårnet og se ud over den levende by med sine
tusinder af levende mennesker – blot én time, og hun ville betale
en hvilken som helst pris! - stakkels barn. Dersom hun dog havde
kunnet se ned i sine egne tankers svimlende dyb, så havde hendes
efterkommere måske levet den dag i dag … men hun var ikke synsk.
En sen aftenstund drev hendes tankeløse længsel hende
til, da hendes forældre var gået til ro, at gå ud i byens skumle
gader. Lygte havde hun ikke fået med, uvant som hun var med at
færdes ude ved nattetid.
Af og til snublede hun, og stadig måtte hun føle sig for,
men hun så op mod de små stjerner og nikkede fortroligt til dem.
Hendes bryst hævede sig og sænkede sig i overspændt fryd over det
nye i situationen.
Hun gik de få skridt gennem Nørregade forbi borgmesterens
gård og videre om ad Overgaden, blev et øjeblik skræmt ved at se
lys skinne frem bag de tre lindetræer foran ”Skjolden” og var
nærved at vende om, men hendes nyhedstrang sejrede. Hun gik
videre, helt hen til smedenes laugshus i Nedergade, hvor hun blev
stående og kigge nyfigent ind gennem Skjoldens vinduer, hvor et
vagthold sad og spillede og drak.
Hun gyste tilbage for den rå snak, der blev ført derinde,
men - Herregud, hun var jo da ude for at benytte sin frihed og
samle indtryk til de kedsommelige dage, der ventede hende i en
uoverskuelig fremtid, så pyt med lidt uhøvisk Snak.
Hun gik videre ad Nedergade om forbi Vor Frue Kirke og
postmester Søren Bolts Gård, tilbage ad Overgaden, det var nu
hendes mening at gå hjem.
Men ret ud for Claus Møllers Stræde (nuværende
Overstræde) tumler en soldat imod hende i mørket. Hun udstøder et
lille, forskrækket skrig og giver sig til at løbe.
”Jesu Krist” råber den mindst lige så forbavsede
krigskarl, der i parentes sagt er godt beruset. ”Hellige Madonna”!
Men er du end Fandens egen skinbarlige oldemor, så kom til min

barm!” – Han breder armene ud, men falder derved om på gaden og
bliver liggende, snart i dyb, snorkende søvn.
Den rædselsslagne pige slipper lykkeligt forbi vagten.
”Gud i himlen hav lov og tak!”
Hun bliver et øjeblik stående ved Riigsbrigs Gård, mens
hendes hjerte hamrer vildt. Hun lover sig selv, at det skal være
sidste gang, hun går hjemmefra uden forlov … Gudskelov, at det
gik, som det gik.
Hun drejer omkring hjørnet og - ser ind i en håndlygte. I
det samme bliver hun grebet i det ene håndled, og en rå stemme
udbryder:
”Donnerwetter!”
Hun vil rive sig løs, men manden trækker hende hen til
sig og holder lygten tæt ind til hendes ansigt.
”Slip mig”.
Den unge kvinde forsøger at rive sig løs.
”Guds død! I vil dog vel ikke forlade mig så snart, ædle
jomfru?”
”Ak Herre, - dersom I har hjerte, så lad mig gå - - ”
”Ej ej! Hjerte har jeg, min jomfru, og ilde ville det
derfor være, om jeg ikke lod jer gå”.
”Tak, tak, ædle herre” Hun ser taknemmeligt op til ham
gennem tårer …
Men han trækker hende endnu fastere ind til sig og
fortsætter:
”Som jeg sagde: Ilde ville det være, om jeg ikke lod jer
gå - at sige, når I har tilfredsstillet mit hjertes trang!”
Nu forstår den ulykkelige pige først rækkevidden af hans
ord, og rædslen giver hende kræfter til, i et nu, at rive sig løs
og løbe. Hvorhen hun løber, aner hun ikke, men hun hører
forfølgerens skridt bag sig, og hans lygte lyser hende vej, så hun
undgår at snuble.
Flugten går gennem staldstræde indover tre brandtomter,
mellem kalk og puds, til Vestergade; hvor hun pludselig ser
Domkirken ret ud for sig. Hendes forfølger nærmer sig. En tanke
slår ned i hende: Hvad om hun løb ind i kirkens tårn og slog døren
i lås efter sig – så var hun frelst!
Hun når tårndøren og kæmper for at få den åbnet.
Voldsmanden nærmer sig. Døren binder.
”Herre Jesus, hjælp mig dog i min nød!”
Endelig! Hun springer ind i tårnet og smækker døren efter
sig, famler efter en slå, men finder ingen. I det tætte mørke
finder hun ikke noget, hvormed hun kan barrikadere døren. Hun
famler sig frem til trappen og begynder at gå op.
Nu hører hun døren blive revet op, en kold luftning køler
hendes hede pande, mens hun hastigt stiger højere og højere op i
tårnet og ser det flakkende skær af hans lygte nærme sig. Nu står

hun deroppe, forsøger at skjule sig bag spærene, men opgiver det.
Hvad kan det nytte? Han vil jo dog søge overalt.
Hun går hen til tårnets glughuller og ser ud over byen,
ned mod det sted, hvor hun antager hendes hjem er. Hendes læber
former sig til bøn:
”Hellige fader, frels mig – lad ikke mine forældre få den
sorg!”
Nu er Manden nået helt op. Han bliver en kort stund
stående og lader sin lygte belyse den unge kvinde, der som en
overnaturlig skøn og lys åbenbaring tegner sig mod de natdunkle
huller i væggen. Så slår han en hoverende latter op:
”Endelig, min dukke, min hjerte engel! Endelig skal vi
forenes - og endda i selveste Gudshuset!”
Den unge kvinde ser på ham med et angst og såret blik.
Hendes stemme derimod er fattet:
”Dersom I rører mig, kaster jeg mig ned fra tårnet!”
Han nærmer sig nogle skridt. ”I tør det knap, tror jeg.”
”Døden er en nådigere herre end I!”
Han ser på hende, begærligt og lurende. Hun ser ingen
nåde eller frelse i hans blik, så…
”Gud være min sjæl nådig,” Hun vender sig, strækker
armene ud - og springer ...
Men på Klingenberg, dér, hvor hendes fødder først nåede
sten, blev der ifølge sagnet et aftryk. Dog siden skulle tidens
tand have udvisket og gnavet det en del større …

