
Hellig Anders.
Af ( iunnar Knudsen.

Man skukl«̂  tro, at i Slagelse niaatte St. Peder 
og St. Michael have været de mest ansete Helgener; 
begge de to store Kirker er jo opkaldt efter dem. 
Men det var alligevel ikke Tilfældet; de blev i 
Middelalderen langt overstraalet af den fattige Hellig 
Anders.

Hellig Anders udviklede sig til at blive den 
sierlige Byhelgen for Slagelse. Ifølge Legenden 
havde han skaffet Slagelse de store Byjorder og 
derved én Gang for alle vist sin Kærlighed til sin 
By og sin Interesse for dens Vel; og det var da 
meget, forstaaeligt, at Slagelseboerne fortrinsvis ret
tede deres Bonner til ham: ingen anden af den store 
brogede Ilelgenskare vilde jo i den Grad som han 
have Betingelser for at forstaa deres Smaasorger og 
Kvik* til at afhjælpe dem, og hvem tvivlede vel om, 
at Anders fra sin himmelske Bolig med aarvaagent 
Oj<‘ vaagede over sin lille By nede paa Jorden 
og sorgede for, at Vorherres Naade maatte hvile 
over den?

Hans Dyrkelse i Slagelse blev derfor aldeles 
stedbunden; den bredte sig ikke videre til andre 
Steder, men til Gengæld blev han dyrket saa meget 
ihærdigere i Slagelse. Hvor inderligt han har været 
knyttet til sin Hjemstavn, vil vi kunne se derpaa, 
at end ikke Reformationen formanede at jage ham
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ud af Folkets Bevidsthed: hans Krucifix faar Lov 
at staa og bliver stadig vel vedligeholdt, og hans 
Navn lever videre paa Egnen. Han mevnes stadig 
som Slagelse Bys storste Velgører. Den ældre 
Pontoppidan, som var Slotspræst paa Antvorskov 
1649—65, har skrevet et ikke meget kendt Digt om 
Slagelse*, hvori han ogsaa fremhæver Hellig Anders" 
Fortjenester: ’)

En Landstad er jeg, til Behag; 
den gieve Helt og Herre Slag

mit Navn mig givet haver.
Her dyrkes feed og frugtbar Jord, 
slet intet fattes til mit Bord;

mig Land og Vand begaver.
Ved Hellig Anders fik jeg Gavn, 
hos mig ej glemmes skal hans Navn,

jeg haver trende Marke.
Med Næring jeg mig vel bestaar, 
jeg Karper og Karudser faar

af mine mange Parke.
Mig Torsk tilføres fra den Strand, 
og anden Fisk, som vanke kan;

her Fhesk og Kod befindes.
Jeg avler Korn; mig bringes til 
hvad Korn som jeg opkøbe vil.

Ved Handel kan der vindes.
Den Bonde handler helst med mig, 
at han ved Korsel ej skal sig

for meget langt besvære.
Jeg boder Skaden, som jeg fandt, 
der paa mig kom den Ildebrand

til Bygning at fortiere.2)
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Printis Oluv, som var kæk og kon,
Kong Haagens og Margretes Son

i mig sat paa sit Sæde, 
af Stænderne tog Hyldningsed.
De Kongers Konge har sig teed,

ved ham vil jeg mig ghede.

Naar vi i det folgende skal soge at danne os 
et Billede af Hellig Anders, har vi to Kilder at ty 
til, dels den kirkelige og dels den folkelige Over
levering. Den kirkelige Overlevering er selvfølge
lig præget af det Formaal, den skulde tjene til, 
nemlig at fremstille Hellig Anders som et Monster 
paa kristelig Dyd og et værdigt Exempel til Efter
følgelse, medens det Billede, den folkelige Tradition 
giver af ham, mere er Resultatet af den frodige 
folkelige Fantasi med dens Sans for det overnatur
lige, saadan som det afspejler sig i vore Folkesagn. 
Vi skal bag om alle de Udsmykninger, som skyldes 
saavel Munkene som Folkefantasien, for vi staar paa 
historisk Grund.

Det vil være naturligt at behandle den kirkelige 
Tradition forst, fordi den er den ældste.

Den kirkelige Tradition.
1 Middelalderen havde man ikke den Overflod 

af Litteratur, som vi har nutildags; Romaner og No
veller kendte man slet ikke til. Men alligevel var 
Folk ikke helt uden aandelig Fode; de kunde selv 
forladle Historier, og naar de horte en Historie, gav 
de noje Agt paa den, saa at de kunde huske den 
og fortadle den igen Ord til andet. Det var en 
Evne, vore Forfædre besad og som de uddannede
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til stor Fuldkommenhed; desvivrre synes den at være 
gaaet stærkt til Agters i vor Tid. Men paa den 
Maade kunde der i Middelalderens bogfattige Tid 
vandre en hel Litteratur fra Mund til Mund. Saa- 
ledes maa det ogsaa i Begyndelsen være gaaet med 
Historierne om Hellig Anders. Herhjemme har de 
forplantet sig ad mundtlig Vej, men dog samtidig 
meget tidlig funded Vej til Udlandet, hvor de for 
forste Gang er bleved optegnet. Det er en flamsk 
Augustinermunk, Thomas fra Cantimpré (hans latini- 
serede Navn lyder Thomas Cantipratensis), der har 
hort Fortællingen og indføjer den i en Samling 
Helgenlegender, han var ved at skrive. „Bi-bogenu 
eller .,et almindeligt Gode om Bierne“ (Bonum uni
versale de apibus) kalder han sin Bog, idet han 
sammenligner de fromme Helgener med Bierne: de 
soger aandelig Honning overalt. De Fortadlinger, 
som findes optaget deri, er alle med Flid udvalgte 
for at illustrere en eller anden moralsk Læresæt
ning, og Hellig Anders Legenden bliver nu brugt 
til at vise. at man aldrig skal undlade at hore Messe. 
Jeg skal her gengive hele Fortællingen, oversat fra 
Latin.

..Hvor helligt og hvor nyttigt det tillige er at 
gaa til Messe hver Dag eller i det mindste saa ofte 
det paa nogen Maade kan lade sig gore, bevises 
ved folgende tydelige Exempel: Engang jeg rejste 
hjem fra Paris, kom jeg til at folges med en god 
og brav dansk Munk af Dominikanernes Orden, og 
han fortalte mig folgende fuldt paalidelige Historie: 
En Præst fra Danmark ved Navn Andreas foretog 
tillige med nogle af sine Sognebørn en Pilgrimsfærd 
til det hellige Land. De sejlede over Havet og
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naaede Dagen fur Paaske Helligdage til Jerusalem, 
men var til Sinds at vende tilbage Paaskedags Mor
gen. Da sagde Præsten til dem: „Det er den hel
ligste Dag i Paasken, og vi staar paa det Sted, hvor 
Herren er opstanden; hor derfor forst Messen og 
nyd den hellige Nadvere, og lad os saa vende til
bage.“ De undslog sig alle og vendte om, men 
Pnvsten forblev alene tilbage i Byen. Da han havde 
overva'ret Messen og nydt Nadveren, begav han sig 
alene paa Vej for at indhente sine Rejsefæller, som 
var draget i Forvejen. Da traf han en Mand, som 
sad paa en Hest. „Hvorfor iler Du Pilgrim saa 
hastigt afsted og ganske alene?“ spurgte Rytteren. 
Han fortalte, hvad der var sket, og sagde: „Af denne 
Grund er jeg ladt i Stikken af mine Rejsefæller.“ 
Da sagde Rytteren: „Stig op og sæt Dig bag ved 
mig.“ Og han sad op og faldt i Sovn. Men da han 
henimod Aften vaagnede og saa sig om, hvor han 
var, sagde lians Forer til ham: „Kan Du ikke kende 
dette Sted?“ Skønt han næppe evnede at svare for 
Rædsel, fik han dog sagt: „Jeg synes, Herre, at 
Kirken der foran os er min Kirke og Huset der ved 
Siden af er det, jeg plejer at bo i?‘ „Deri synes 
Du re t/  sagde hans Forer. „Lovpris den Herre 
Kristus, hvis Sakramenter du har æret, og for hvis 
Skyld du ikke gyste for at blive ladt ene tilbage i 
fremmed Land?* Med disse Ord forsvandt han plud- 
selig. Men Præsten fortalte sin Menighed det gud
dommelige Luder, der var sket med ham, og fik 
det senere bevist ved sine Rejsefællers Hjemkomst.**

Her har vi Legenden om Hellig Anders' Pil
grimsfærd i alt væsentligt som den fortadles endnu. 
Og dog er det imerkeligt, saa tidligt Fortadlingen har
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fonnet sig i denne Skikkelse og er blevet udbredt. 
Ifolge Traditionen er Hellig Anders dod Aar 1205, 
og Augustincnnunken Thomas fra (’antimpré, som 
har nedskrevet Historien, dode Aar I2G33), men Bi- 
Bogen har han skrevet længe for. Han siger selv, 
at han har Historien fra ,,en god og brav dansk 
Munk af Dominikanernes Orden“, som han engang 
fulgtes med paa en Hjemrejse fra Paris. Denne 
Munk skal være den Gejstlige, som var blevet ud- 
na*vnt til at være Biskop Peder den 3dies Eftermand 
i Roskilde* Aar 1225, nemlig Ranald, som var en 
from og gudfrygtig Dominikaner og havde opholdt 
sig nogen Tid i Paris.4)

Historien er altsaa optegnet ea. 20 Aar efter 
Hellig Anders’ Dod, et nuerkeligt Bevis paa, hvor 
tidlig man begyndte at betragte Slagelsepræsten 
Anders som en hellig Mand det kunde næsten 
se ud, som om han havde faaet Ilelgenry allerede 
i levende Live. — Fra Bi-Bogen er Beretningen 
vandnu over i andre Legendesamlinger og opbygge
ligt* Boger, og Historien om Slagelsepræsten Anders 
bar sikkert i Middelalderen været kendt rundt om i 
heb* det katolske Europa.

Ved Siden af denne ældste Efterretning om 
Hellig Anders, som vi har maattet soge i det frem
mede, har vi ogsaa en Legendt*, som er opbevaret 
paa hjemlig Grund. Den er paa Latin bevaret i tre 
Afskrifter paa Universitetsbiblioteket5), og den har 
tidligere været oversat af Prof. Hans ()lrik i: Danske 
Helgeners Levned, og han har godhedsfuldt tilladt 
mig at benytte hans Oversættelse, som jeg gen
giver her.
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Om Hellig Anders fra Slagelse.
Saaledes som man har erfaret det ved de ældres 

troværdige Fortælling, har Gud, der er underfuld 
i sine hellige, og som ogsaa gør sine hellige vid
underlige, virket mange vidunderlige Gerninger ved 
Præsten Anders ved Hellig Peders Kirke i Slagelse, 
medens han endnu var i Live. Nogle faa af disse 
Undere er ved de samme Menneskers Fortadling 
førte ned og bevarede til Nutidsmenneskers Kund
skab, og dem har jeg indført i nærværende Skrift 
for at overgive Efterkommerne dem til at bese 
paany.

Men blandt alle de mærkelige Ting, han udførte, 
synes hans pludselige og underfulde Overflyttelse 
fra det hellige Land til Slagelse at have Forrangen. 
Selv var han nemlig sammen med tolv Slagelse- 
borgere draget over Havet. Og da de hengt* var 
bievne opholdte (1er paa Stedet, skete det paa den 
hellige Paaskedag, da der blæste en god Bor, at 
hans Rejsefadler vilde skynde sig ned til Havet, 
men han selv megtede paa det bestemteste at begive 
sig paa Hjemvejen, førend han havde va»ret med 
til at fejre Messens Højtid ved Herrens Grav. Me
dens hans Rejsefæller da gav sig paa Hjemvejen, 
blev han selv tilbage i Kirken, og efter at have 
fejret de guddommelige Hemmeligheder, knælede 
han længere Tid i Bøn: og da han herefter gik ud 
af Kirken, fik han at vide, at alle hans Rejsefæller 
var dragne afsted hjemad. Imens lian nu selv var 
undervejs, kaster han sig ned for at bede, og da 
han efter Bønnens Ord faldt i Søvn, saa han i et 
Syn en vælig Hest, og den, der sad paa den, horte 
han sige: ..Stig op hos mig. saa skal jeg fore dig!“
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Den forekom ham, at han da steg op hos ham og 
fo‘r afsted sammen med ham. Men da han vaagnede, 
fandt han sig liggende paa en Høj mer ved Slagelse, 
og medens han troede, at han endnu var i det 
hellige Land, horte han nogle Kvæghyrder tale 
Dansk sammen. Disse lob hid, forbavsede over, at 
der pludselig var kommet et Menneske tilsyne dér. 
og da de genkendte ham, hilste de ham med hans 
eget Navn. Men da han spurgte dem, hvor han 
var, og hvad Time paa Dagen det var, fik han at 
vide, at han var tæt ved Slagelse ved Aftensangs
tide paa den hellige Paaskedag. Og han gik da 
ind i Byen, traadte ind i Kirken og begyndte høj
tidelig Aftensangen. Saaledes gik det til, at han 
paa samme Helligdag hørte Messe i Jerusalem og 
sang Aftensang i Slagelse. Men Dagen efter gav 
han sig straks paa Vej igen, og han gæstede Hellig 
Jakobs Tærskel og drog paa Tilbagevejen derfra 
til Hellig Olav i Norge,6) for hans Rejsefæller kom 
tilbage fra det hellige Land til Slagelse.

Da nu dette Under var blevet fortalt vidt og 
bredt, blev han saare beromt. Og da Kong Valde
mar hørte om hans Ry, lod han ham engang efter 
at være kommen til Slagelse hente til sig. Men da 
han der traadte ind til Kongen, klædt i en Skind
dragt som en Bonde, blev han udlet af Kongens 
Mænd, som gjorde Nar ad hans Dragt. Han sagde 
da til Kongen: „Jeg hilser min Herre, Kongen, 
skønt han har en Husstand af Øgler.“ Køngen bod 
derfor, at man med Ærbødighed skulde føre ham 
ene for sig ind i et anseeligt og til hans eget Brug 
bestemt Ga»steværelse,7) og der oppebiede han saa 
Kongens Komme. Da Kongen nu kom derind,
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spurgte lian ham, om han virkelig paa én Dag var 
bleven overflyttet fra det hellige Land til Slagelse; 
Anders aabenbarede nu Kongen Inde Sagens Sam
menhæng, saaledes som det ovenfor er blevet for
talt. Saa opfordrede Kongen ham til at forlange 
af sig, hvad han vilde; han bad da om en stor 
Mark, som laa ved Byen og var nødvendig til fadles 
Græsning for Byens Kvæg. Og da Kongen sagde 
til ham, at han skulde forlange noget mere, bad 
han om et Vandløb, der var nødvendigt til Bryg
ning for hele Byens Brug. Han fik da sit Ønske 
opfyldt af Kongen; og mere vilde han ikke bede 
om. men sagde Kongen Farvel og vendte* hjem til 
sit eget Hus.

Men senere hen skete det, at en Krøbling, som 
aldeles ikke kunde gaa, men ved Hjadp af begge 
Hænder skubbede sig hen ad Jorden, kom til ham 
og blev ga*stfrit optagen i lians Hus. Og da den 
nys nævnte vanføre havde hvilet om Natten i det 
opvarmede Vinterhus, fandt Anders Fra*st om Mor
genen, da han kom tilbage fra fuldendt Tjeneste i 
Kirken og traadte ind i det omtalte Hus for at 
varme sig, ham endnu sovende. Han vækkede ham 
da og spurgte ham saaledes: „Hvorfor er du ikke 
gaaet til Kirke?“ Den anden svarede skad vende, 
at han, saasom han var en Krøbling, aldeles ikke 
kunde gaa. Da greb Præsten hans højre* Ilaand og 
sagde: ,, Re js dig i Jesu Kristi Navn og gaa til 
Kirken!“ Vidunderligt, hvad der skete: ved disse 
Ord brod Blodet ud af Krøblingens Kna*, og han 
gik omkring. Af Glæde begyndte han at gra*de, 
og med vidunderlig Jubel ilede han til Kirken, som
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det var ham budt. Men Prassten sagde til ham: 
.,Ti og tak Gud og den hellige Apostel Peder!“6)

En anden Gang, da der skulde bages Brod i 
Præstens Ovn, og der ikke var nogen tilstede, som 
kunde tænde Ild, kaldte han paa en blind gammel 
Kone, der stod i Nærheden. Og efter at han med 
(‘gne Hænder havde stablet Veddet op og lagt Ild 
derunder, bod han den gamle Kone at puste til 
Ilden og faa den til at blusse op. Men da hun 
famlede sig frem for at naa derhen, sagde Anders 
Pnest: „I Jesu Kristi Navn byder jeg dig at op- 
tamde riden i denne Ovn!“ Og alt imens Komm 
nu pustede til Ilden, begyndte hun snart at kunne 
se, og med Glæde sagde hun til Præsten: „Se, Herre, 
jeg, som var blind, kan nu se.“ Da sagde Anders 
Præst til hende: „Ti og tak Gud og den hellige 
Apostel Peder!“

Da hans Hedengang nærmede sig, heste han 
under hele Fastetiden foruden de kanoniske Tider 
hver eneste Dag hele Psalteriet forfra, og alle de 
fattige, der kom til ham, skænkede han Almisser 
ved sin Husholders Haand. En Dag, da han saa- 
ledes var optagen af denne sin Salmesang, kom 
en fattig til ham og bad om Almisse. Efter sæd
vanlig Skik blev han forst sendt til Husholderen, 
men maatte gaa tomhamdet bort. Han vendte da 
tilbage til Præsten og begyndte paany at henvende 
sig til ham om at maatte faa en Almisse. Da af
brod Anders Pnvst sin Salmesang, lod sin Skaffer 
kalde ind og begyndte at irettesætte ham: men han 
svarede, at han allerede havde bortgivet alle Brodene 
til de fattige, og de faa, der var tilbage, var ikke 
nok til hans egen Husstand til én Frokost. „Gaa“,
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sagde Anders da, „i Jesu Kristi Navn og giv de 
Brod til de fattige. Jeg fortrøster mig til Herren 
som sagde: „Giver, og der skal gives Eder“, at han 
vil forsyne os rigelig.“ Men da Husholderen vendte 
tilbage, fandt han Spisekamret fuldt af Brød, som 
rigelig var tilstrækkelige til Fode for Pnesten og hans 
Husstand i mange Dage. Da Anders Præst horte 
dette, sagde han: „Takket være Gud og den hellige 
Apostel Peder!“ Efter dette sov han hen ved en 
salig Dod.

Denne Legendeafskrift indeholder ogsaa Oplys
ninger om sin Tilblivelse; den slutter nemlig med 
folgende Ord: „Jeg, Jakob Mosle, Kapellan ved 
St. Mikkels Kirke i Slagelse, har i St. Peders Kirke 
sammesteds fundet et gammelt Papir, der indeholdt 
disse Ting om den fromme Anders. Paa den anden 
eller tredje Valdemars Tid. I det Herrens Aar 1203 
begyndte den anden Valdemar at herske, og i det 
Herrens Aar 1205 blev Valdemar den tredje, nemlig 
Valdemar den andens Son, udvalgt. I disse Tider 
var den fromme Anders Sognepræst ved St. Peders 
Kirke, saaledes som jeg har forstaaet det af selve 
dette Skrift, og jeg har ikke villet kaste det bort 
for jeg fik nedskrevet dette, for at det kan haves i 
Erindring.“

Kapellanens historiske Oplysninger er ikke helt 
korrekte; Valdemar II (Sejr) blev Konge 1202, og 
hans Son, Valdemar den unge, blev udvalgt til 
Konge 1215 og kronet 1218. Afskriveren Jakob 
Mosle kender vi ellers ikke noget til. Han var 
altsaa Kapellan ved St. Anna Kapel, og dette Kapel
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blev oprettet omkring ved Aar 1500 ved Sydsiden 
af St. Mikkels Kirke; i et Tingsvidne fra 150(> kal
des det for „det nye Kapel“. Jakob Mosle tilhorer 
tydeligt nok ikke den katolske Tid, og da det ser 
ud til, at han forst har hert Hellig Anders at kende 
gennem det gamle Skrift, han har fundet, i det 
mindste som historisk Person, har han vel levet en 
rum Tid efter Reformationen, snarest ved Aar 1600”).

Arild Hvitfeld skriver Aar 1600, at hvem som 
har Lyst til at læse Hellig Anders' Historier og Le
gender, finder dem endnu i St. Peders Kirke i 
Antvorskov paa en Tavle. Antvorskov er en Fejl; 
desuden var Kirken paa Antvorskov ikke indviet 
til St. Peder, men til Jomfru Marie10). Om det 
skulde være denne Tavle, Jakob Mosle har funder 
i St. Peders Kirke og afskrevet — det tor jeg knap 
have nogen Mening om. Jakob Mosle siger selv, 
at det er et gammelt Papir (carta), et Skrift (scrip
tural, han har fundet, men ingen af disse Ord er 
tilstrækkelig betegnende. Tavlen kan godt have 
bestaaet af et enkelt Blad, ligesom Ringsted Tavlen, 
der endnu findes i Ringsted Kirke, et Pergament
blad med Oplysninger om Kongebegravelserne. I 
Soro Kirke hang tidligere en Trætavle, beklæbet 
med Pergament; den indeholdt Absalons Shegtregi
ster. Tavlen om Hellig Anders omtales 1744 som 
forsvunden.

Til den kirkelige Tradition maa vi ogsaa hen
regne Hellig-Anders Visen. I sit Indhold stemmer 
den nøje overens med Slagelse-Legenden: den maa 
aabenbart være digtet af en Mand, som har kendt 
denne. Visen er sikkert fra Middelalderens Slut
ning; at den er katolsk, kan vi se af den Anraabelse
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af Hellig Anders, den slutter med. Visen findes 
kun opbevaret i én Opskrift, i det saakaldte Kentzelske 
Folkevisehaandskrift fra ea. 15S0. Peder Syv liar i 
sin Visesamling (1695) aftrykt den, men ikke ganske 
ordret: ved Gengivelsen lier holder jeg mig til Ilaand- 
skriftet, idet jeg dog gengiver Teksten i en lidt 
mere moderne Stavemaade.

I Rentzels llaandskrift staar der ovenover Visen: 
Siunges med de Noder Dies est Lætitia»“. Det er 

Melodien, der angives. Visen har weret sunget paa 
samme Melodi som den gamle latinske Salme: Dies 
est hvtitiæ. Det er denne Salme, som Grundtvig 
noget frit har omarbejdet til: .,Ghvden hun er fodt
i Dag".

En Vise om Hellig Anders i Slagelse.
Udi Slagelse var en Sognepræst,
Vor Herre gav han nem stor Naade.
Han tjente Gud, som han kunde bedst;
Sankte Peders Sogn monne han raade.
Af Slagelse han selv tolvte Mand 
foT bort til det hellige Land.
Jerusalem han sogte.
Hellig Anders er hans Navn.
Hos Gud gor han os hver Dag Gavn, 
lian vil vort Ærinde rogte.

l ’di den hellige Fastetid 
til Jerusalem monne han komme, 
han tjente der (hid, det var hans Id. 
det er os alle til Fromme.
Han lovede Gud alt for sin Dod, 
der os haver frelst af al vor Nod 
med sin Iiaarde Pine.
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Han bad og for al Kristendom1) 
at Gud skulde vende dem til sig om, 
gned for Synder sine.

Paa den vivrdige Paaskedag
alt mens lian Messen sagde
den Bor faldt dennem saa vel i Lag,2) 
alle fra hannem udlagde.3)
Den Bur drog dennem saa snart fra Land, 
de mente at komme hjem for han, 
men Gud det mon omvende.
Alt mens de sejlede paa det Hav, 
da var han paa den hellige Grav, 
til Messen var ad Ende.

Han holdt den Messe hojtidelig 
som Gud stod op af Dode, 
han lovede hannem ydmygelig, 
al4) Verden havde frelst af Mode.
Saa gik han ud og saa sig om;
Der han til Strandbakken kom, 
da var de borte alle.
Han lagde sig ned, hans Sorrig var stor, 
da var hans IIu udi Englekor; 
paa Gud han monne kalde.

Af ret Sorrig kom han i Sovn, 
hans Sorrig fik snart god Ende.
Det hannem dromte, det var ej Logn, 
men skete hannem for sande.
Han tokte en Mand alt paa en Hest 
forte hannem, som han kunde bedst 
efter sin egen Vilje.
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Han vaagnede op og saa sig om; 
paa Hvilehoj sad han vel sum,5) 
det duer ikke Sandingen at dølge.

De Hyrder ginge saa raskelig 
til hannem at husvale.
Han blev saa meget underlig, 
han hørte dennem Danske tale.
Han mente han var i Jerusalem, 
han vidste ej, hvor6) han kom hjem 
efter saadan Ro og Hvile.
Han lovede Gud i Himmerig, 
der hannem havde fort saa underlig 
saa mange Hundrede Mile.

Saa stod han op, og han var glad, 
det kunde ikke andet være.
Saa gik han ind i Slagelse Stad, 
det var et stort Nymære7) 
han sagde Messe i Jerusalem; 
samme Dag kom han end hjem 
Aftensang at sjunge.
Ingen Mand kan sige deraf8) 
hvor6) han kom fra den hellige Grav 
det han havde mange Tunger.9)

Anden Dag, søm der var næst 
han vilde ikke længer dvade; 
fordi Gud var hannem i Huen mest 
han vilde de Mile tælle 
til Sankte Ibs og til Trondhjem,10) 
men kom han alt hjem igen 
førend hans Staldbrodre vare.11)
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Hans Hest var snar og ikke sen, 
fordi12) kom han13) saa snart igen, 
hans13) Ben var ganske snare.

Fattige Folk tiennent laante han Hus, 
naar de vilde hannem gæste.
Mad og 01, Ild og Ljus 
gav han dennem af det bedste.
En Kvinde gav han sit Syn igen: 
en Krøbling gav han baade Hænder og Ben 
med Guds Hjælp og Naade.
Alt det, han udi Guds Navn gav, 
det kom igen som Vand til Hav, 
der fik han af stor Baade.14)

Alle de,4) udi Slagelse bo, 
han agtede deres Bedste.
Han flyede dem Græs til deres Ko 
og Vand til deres Heste.
Alle de4) hannem monne kalde paa, 
Hjælp af Gud da monne de faa, 
de fattige med de rige 
Snar Dags Rejse og Aften god 
forlener dem gerne det ædle Blod, 
vi finder ej mange hans Lige.

Nu ligger hans Krop i sorten Muld 
udi Sankte Peders Kirke, 
alle de,4) hannem hædre af Huld15), 
han vil dennem hjælpe og styrke. 
Hans Sjæl hun glandes nu med Gud, 
fordi han holdt hans hellige Bud, 
mens han var udi Live.
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O Hellig Anders! med10) din Bon 
lad os i Himmerig faa god Lon,
Lad os der med Dig blive.

X a te r  til Visen: l) bele Kristenheden. 2) knm dcun vel 
tilpas, de lik gunstig  Vind. :l) lagde ud, stak i Snen. 
4) se in  udeladt: som havde frelst •'*) forvirret. G| hvor
dan. 7J (ni ny, sælsom Begivenhed, Nyhed. *s) derom. ,J) 
selv om han havde 10) tælle Milene, o; rejse: St. Ih er 
St. Jago i Spanien, i Trond hjem var St. Olafs Grav. n ) 
vare, nemlig komme. 12) (lerfor. l:i) han — Hesten. 14) deraf 
fik han stor Velsignelse. ’’) Huld =  Huldskab, Troskab-’ 
alle de, som med Troskab hædre ham. 1G) ved Hjælp af.

Den folkelige Tradition.
Det, som indeholdes i Slagelse-Legenden, maa 

anses for at udgøre Kirkens Lan-e om Hellig Anders. 
Men den folkelige Fantasi lod sig ikke nøje med 
det; den knyttede mange andre mærkelige Historier 
til Hellig Anders’ Navn. Et Par enkelte af dem 
er bevaret endnu, takket være Erik Pontoppidan, 
som har givet dem Plads i sin Kirkehistorie 1741, 
I. 616.

Allerede Slagelse-Legenden omtaler, at Hellig 
Anders fik Kong Valdemar til at give Slagelse By 
en stor Mark til Græsning af Byens Kva»g. Dette 
er i den folkelige Tradition blevet udsmykket paa 
en fantastisk Maade; vi faar nu Sagnet om By ridtet.

Pontoppidan fortæller saaledes: ,,Slagelse By 
skal have denne sin fordums Patron at takke fol
den bedste Del af den usædvanlig store Bymark, 
de endnu har, og paa følgende Maade gik det til, 
at de fik den. Hellig Anders anmodede oftere 
Kongen om at begge noget mere Jord til Byen.
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Kong Valdemar, som maaske ansaa den gode Mand 
for en Ga‘k, lovede aabenbart i Spog at fonere 
Byen saa megen Jord, som Hellig Anders kunde 
omride paa et ni Dage gammelt Fol1*), medens 
Hans MajestaU var i Bad. Hellig Anders var til
freds med Tilbudet og betjente sig saa godt af den 
givne Tilladelse, at ban i Kraft af sin Hellighed 
paa faa Minuter omred et anseeligt Stykke Jord. 
llofnuendene, som med Forbavselse iagttog denne 
hellige Kavallerist, ilte til Badet og sagde til Kon
gen, at hvis han ikke snart kom ud og fik givet 
Signal til Rytteren om at stoppe, kunde han gerne 
komme til at angre det Lofte, han havde. givet. 
Imidlertid havde Hellig Anders allerede skaffet sine 
Medborgere en ikke ringe Fordel. De ligesom ind
trykkede Fodspor af det ni Dage gamle Fol, hvor- 
paa han red det fortjenstfulde Ridt, paavises endnu 
i en Sten paa den derværende Bymark.“

Denne Sten, Folsfjeddet, findes endnu, som vi 
senere skal faa at se. — Videre fortadler Pontoppi- 
dan, at kort uden for Staden tabte Hellig Anders 
en Gang sin Handske, og til Minde derom sprang 
strax en Kilde frem. Denne Kilde findes endnu i 
Landsgrav, som vi senere skal se.

Xaar Hellig Anders gik ud paa Marken for at 
holde Andagt og under Bonnen blottede sit Hoved, 
behovede han ikke at lægge Huen vnd<, men luengte 
den fra sig frit i Luften paa Solst raalerne. Xu til
drog det sig engang, at denne Xaade slog ham fejl, 
og hans Hue faldt derfor naturligvis til Jorden. 
Da blev den hellige Mand meget bedrovet og spurgte 
Gud, hvormed han havde forsyndet sig. Ilan fik 
til Svar, at en Tjener ved det Kloster, som han til-
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horte, havde stjaalet en Stav fra et fremmed Givrde 
og tilvendt Klosteret den; derfor var der kommet 
til at hvile en Forbandelse over hele Broderskabet.

Her sættes Anders i Forbindelse med Antvor
skov Kloster; Navnet nævnes ikke, men det er 
tydeligt nok; vi finder flere Gange, at man har 
sammenstillet disse to Navne. Grunden ligger sik
kert i den tilfældige Lighed mellem Navnene: An
ders og Anderskov, som det er blevet udtalt i dag
lig Tale. Tidligere Tiders lærde Mænd er endogsaa 
gaaet saa vidt, at de har sagt, at Antvorskov er 
opkaldt efter Hellig Anders, men disse Navne har 
ikke det fjerneste med hinanden at gore. Det ser 
man bedst deraf, at Navnet i saa gammel Tid som 
1266 staves Andwarlhæskogh.

Pontoppidan slutter med at sige: „Jeg over
springer noget mere af samme Slags, da jeg antager 
disse Prover for at være tilstrækkelige til at vise, 
at denne Mand var en Helgen.“ Pontoppidan har 
altsaa kendt en hel Del flere folkelige Historier: 
man kunde derfor have ventet, at nogle af dem var 
blevet bevaret ad mundtlig Vej, saa at man i vore 
Dage kunde hore dem fortælle paa Egnen. Det er 
dog ikke Tilfældet. Man husker derimod de Steder, 
som knytter sig til Hellig Anders' Navn, Korset, 
Kilden og Stenen, og kan fortadle lidt om dem. men 
ellers er det alt sammen gaaet i Glemme.

Hellig Anders-Kapellet i Slagelse.
Hellig Anders opnaaede aldrig at blive kanoni

seret, d. v. s. at faa Pavens Anerkendelse som Hel
gen. Men vi har dog alligevel Bevis for, at han er 
blevet tilbedt og dyrket ligesaa fuldt som alle de
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andre katolske Helgener. Visen slutter jo med en 
kraftig Paakaldelse af Hellig Anders, og i Haand- 
skrifterne af Slagelse-Legenden er der bevaret Be
gyndelseslinierne til et Par af de Salmer, som skulde 
synges ved lians Dyrkelse, og ligeledes Begyndelsen 
af en latinsk Hellig Anders-Bøn, der oversat lyder:

.,0 Gud, du som i Løbet af én eneste Dag paa 
en underbar Maade har ført Præsten Hellig Anders 
fra det hellige Land til det attraaede Sted i Dan
mark, før Du ogsaa dine Tjenere, der betror sig i 
hans Varetægt, lykkeligt til de attraaede Steder, og 
forund dem i Naade at fortsætte Rejsen til det evige 
Liv, naar dette Liv er omme, du som lever o. s. v.“

Men den mest interessante Oplysning faar vi 
dog gennem et gammelt latinsk Pergamentsbrev,2) 
som har vieret opbevaret i Roskildé Kapitels Arkiv. 
Det er udstedt 12. Nov. 1419 af Biskop Johannes i 
Roskilde. Heri omtales det, at Dronning Margrete 
havde udsat en Sum Penge, som skulde bruges til 
at læse Sjælemesser for, hver Dag til evig Tid, til 
Bedste for hende selv og hendes Porfivdre. Den 
ene af disse Messer skulde læses for Jomfru Maries 
Alter i Roskilde Domkirke; den anden i et Kapel i 
St. Peders Kirke i Slagelse, som almindeligt kaldes 
Hellig Anders’ Kapel.

Dette er paa en Maade det eneste direkte Vid
nesbyrd om Hellig Andersdyrkelsen i Slagelse, vi 
har, men til Gengæld er det saa meget kraftigere. 
Naar Dronning Margrete har følt Trang til at betro 
sin Sjæl til Hellig Anders’ Forbøn, kan vi sikkert 
gaa ud fra, at mange af hendes Samtidige ogsaa har 
følt sig foranledigede til at følge det fra allerhøjeste 
Sted givne Exempel.
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Vi faar imidlertid her den bestemte Oplysning, 
at der fandtes et Hellig Anders-Kapel i St. Peders 
Kirke. Det falder godt i Traad med, hvad vi erfa
rer fra senere Tid. Peder Syv skriven* 1695 i sine 
Bemærkninger til Visen, at „det Stakitte-Værk, som 
stod om hans Orav, findes endnu i et Kapel, hvor 
han liggen* udhuggen i Træ med Kalk og Disk i 
Haanden.“ Sognepræst Christian Orsted skriver i 
en Indberetning 174413|, at Hellig Amlers' Billede 
findes i Nordre Kapel i St. Peders Kirke med Gitter
værk omkring og med en Trækalk i Haanden.

Herefter kan vi fastslaa, at Hellig Anders Ka
pellet har været det Nordre Kapel, hvilket ifølge 
Sagens Natur kun kan betyde den nordre Korsarm 
af Kirken. Om just Hellig Anders ligger begravet 
her, kan vi ikke afgøre, men usandsynligt er det 
ikke. Visen siger jo: „Nu ligger hans Krop i 
sorten Muld udi Sankte Peders Kirke“, og det lig
gende Træbillede af Præsten i Ornat med Kalk og 
Disk i llaanden, omgivet af et „Stakitte-Værk“, 
kunde niermest se ud til at vau*e en Slags Grav
plade i Relief eller med en liggende Træfigur paa. 
Men i den nordre Korsarm er det uden Tvivl, at 
Sjælemesserne for Dronning Margrete skulde have 
vau*el læst til evig Tid.

Det er jo kun rimeligt, at det Ry, Hellig Anders 
havde opnaaet, ogsaa har gavnet hans Kirke øko
nomisk set. St. Peders Kirke var opfort midt i det 
12te Aarhundrede, men den var oprindelig kun lille 
og uanselig: den bestod kun af det nuværende Skib, 
opfort af Kampesten. Men ved Slutningen af det 
13de Aarhundrede blev Kirken meget betydeligt ud
videt; det oprindelige lille Kor blev nedrevet og
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erstattet af et storre, opfort af rode Munkesten; 
Hvælvinger blev indbyggede, og Korsarmene blev 
tilfojede»14|. Denne meget betydelige Udvidelse, der 
med ét gjorde Kirken dobbelt saa stor, maa sikkert 
have haft sin Grund. Det er rimeligvis Hellig Anders, 
der har været Skyld i det. Kirken var hurtig 
blevet for lille», navnlig ved festlige Lejligheder, 
naar Folk valfartede til den hellige Mands (irav; 
men det ston» Besog har ogsaa bragt Kirken Penge, 
saa den har faa et Raael til at foretage Udvidelsen.

Det oprindelige Hellig Anders Billede er for
svundet: det fandtes endnu 1744, men er rimeligvis 
blevet fjiernet. kort efter. Navnet synes derefter at 
være blevet knyttet til <»t andet Tnebillede, som 
fandtes i Kirken: 1769 skriver Rektor Rliud i Sla
gelse Skoleprogram: „Det Tnebillede, som Folk i 
Almindelighed tror er et Billede af denne Helgen, 
vilde jeg snaren» antage (»ngang har været forgyldt 
eller malet og er ble ven ophamgt i Kirken som 
Dekoration sammen med et andet Billede, som fore
stiller den hellige Jomfru, og jeg tænker, at det 
snarere har forestillet en almindelig Præst sammen 
med den hellige Jomfru, end at det særlig har 
skidlet forestille Ilellig Anders, da jeg ikke kan se, 
hvorfor de skulde have» stillet en Kvindefigur sam
men med ham. hvis vi da ikke skal antage, at han 
har været gift, til Trods for Pavens Forordning om 
Coelibat“.

Dette» Tnebillede, som Rektor Rhuel stiller sig 
lidt tvivlende overfor, har altsaa været ophcoKjt i 
Kirken og er uden Tvivl et andet end det tidligere»- 
omtalte liggende» Træbillede. Vi faar Indtrykket af, 
at der har va»ret bevaret flere Træbilleder i St.



32 (r uh na r K  h ml^eh :

Peders Kirke; saaledes skriver Pastor Bastholin 
1808'*): „Det hændte sig for en Del Aar siden, at 
et gammelt Træmonument, der var ophængt i Kir
ken, blev nedtaget; da det blev sonde)slaget, fandt 
man deri to Mønter o. s. v.“, og Bastholm omtaler, 
at der ogsaa i den sydlige Udbygning findes opsat 
et Træbillede, som forestiller en katolsk Præst; der 
findes ingen Indskrift eller Aarstal paa det, og det 
<4* plumpt udarbejdet uden Smag og synes derfor 
ikke at fortjene nogen Opnnerksomhed, men det er 
aabenbart ogsaa Bastholms Mening, at dette Billede 
burde nedtages og undersøges (d. v. s. slaas i Styk
ker) for at se, om der ikke ogsaa skulde findes 
Mønter i det.

Men det undgik dog heldigvis den Skæbne, 
som Basthohn havde tiltænkt det. 1831 beskrives 
det af Rektor Ouistgaard i Slagelse Skoleprogram, 
og han anser det for at van*e det fra gammel Tid 
omtalte Hellig Andersbillede. Han omtaler, at det 
var opsat i Muren indvendig i Korsbygningen paa 
Kirkens søndre Side: det skal have holdt en Kalk 
i Haanden, men denne findes ikke; derimod er 
højre Haand afbildet lukket, saaledes som naar man 
holder en Genstand lodret i Haanden; og igennem 
Haanden gaar et lodret Hul af omtrent 1/2 Tomme 
i Diameter, hvorigennem en Cylinder efter alle 
Kendemærker har gaaet for at sammenholde1 Baggeret 
med dets Fod.

Efter denne indgaaende Beskrivelse kan vi gen
kende Billedet: det er nemlig bevaret endnu i St. 
Peders Kirke. Ved Hovedrestaurationen i 1879—80 
blev det nedtaget fra sin Plads og hensat i Sakri
stiet*G), hvor det nok staar endnu.
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Matzens Repr.

St. Dionysius i St. Peders K irke i Slagelse.
Efter Fotografi nf Direktor, Dr. pliil M. Mnekeprnng, NntionnlinuHteet.
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Men det har aldrig forestillet Hellig Anders. 
Det forestiller derimod den hellige Dionysius. Den 
overste Del af hans Hoved er afhugget, og det 
staar i Forbindelse med hans Martyrhistorie. Dio
nysius var den tørste Biskop i Paris. Paa en O i 
Seinen byggede han en Kirke, og han samlede sig en 
stor Menighed ved sin Prædiken. Frankrig hørte 
dengang til det romerske Rige, og den romerske 
Statholder i Paris, Sisennius Feseennius, ansaa Kri
stendommen for at være farlig for Rigets Bestaaen. 
Han anstillede derfor en Kristenforfølgelse og paa
greb Biskop Dionysius og to af hans Medhjadpere. 
De blev kastede i Fængsel, og efter frygtelige 
Pinsler blev de alle tre henrettede. Men nu skete 
det vidunderlige, at Dionysius stod op, tog sit Hoved 
i Haanden og vandrede med det til et Sted Nord 
for Paris, der efter ham blev kaldt St. Denis. Her 
blev han begravet, og over hans Grav blev opfort 
en prægtig Kirke, hvor senere de fleste af Frank
rigs Konger kom til at hvile.

Naar vi ser paa dette Dionysiusbillede fra Sla
gelse, vil vi se, at kun Panden og Issen er af
hugget; dette er sikkert sket af Skønhedshensyn, 
da en hovedløs Krop vilde se altfor grufuld ud som 
Dekoration i en Kirke. I den højre Haand har han 
holdt Bispestaven, og i den venstre har han haaret 
den afhuggede Del af sit Hoved med Bispehuen 
over; han er altsaa fremstillet saaledes som han 
vandrede afsted med sit Hoved til St. Denis. Bil
ledet er fornylig blevet restaureret paa National- 
musæet. Det er et Helgenbillede, som rimeligvis 
har staaet paa et Sidealter i Kirken. Det stammer 
fra det 14.—15. Aarhundrede.
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Vi maa antage, at Hellig Anders virkelig er 
begravet i St. Peders Kirke. Men naar desuagtet 
den Mening udtales, at han skulde være begravet i 
Antvorskov, maa det skyldes den tilfældige Lighed 
i Navnet, vi tidligere har omtalt.

Suhm skriver i sin Historie af Danmark, IX. 77 
(1808), at „han var begraven i Antvorskov Kloster, 
hvorfra hans Ligsten, om den endnu da har været 
der, er tilligemed de andre bleven forflyttet og itu- 
slaaet ved den skønne Kirkes Nedbrydelse, som 
skete i vor Tid ved Finansraad Koes.“ Det er 
sikkert en slem Røverhistorie, Suhm der har ladet 
sig binde paa Ærmet. Men Sagen var, at det i sin 
Tid vakte stor Harme blandt Folk, at den gamle 
Kirke i Antvorskov blev nedrevet, Ligkisterne fort 
væk og Ligstenene slaaet itu. Folk fortalte, at 
Ejeren af Antvorskov til Straf for denne stygge 
Handling var død i Elendighed, ædt op af blaa 
Lus. Den ophidsede Folkefantasi har vidst at for
tælle, at det var Egnens og Byens Velgørere, hvis 
Gravfred var bleven forstyrret, og det er derfor 
uden Tvivl et Stykke Folkesnak, Suhm her har 
faaet fat i. Paa samme Maade er det gaaet Pastor 
Fuglsang i Slagelse; han skriver 1809 (Antiquariske 
Annaler II, 35), at Biskop Absalons Faders Olde
fader, Slav’s, Ligsten skal for ikke mange Decennier 
(Tiaar) siden være købt fra Antvorskovs Stalde for 
at afslibes til Ligsten over en Borger i Slagelse. — 
Noget mere usandsynligt kan næppe tænkes. Slav 
var -ifølge Absalons Slægtregister Hedning og laa 
jordet i en Høj udenfor Slagelse.
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Korset paa Hvilehøj.
Paa Landsgrav Mark ser man endnu den Hoj> 

livor Hellig Anders vaagnede op efter sin vidunder
lige Hjemkomst fra det hellige Land. Hojen kaldes

IL'Uelioj, det er dens gamle Navn, som vi allerede 
finder i Visen. „Denne Hoy, hvorpaa han opvaagnede^ 
kaldes endnu den Dag i Dag Ilvile-IIoyen, saasom 
han her hvilede ud efter hans besværlige fuldbragte
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Revse, og er det vel at formode, at han efter en saa 
vidtløftig og gesvind Reyse kan liavt Rolighed og 
Hvile fornøden,“ skriver L. Tliurah 1749 7), og den 
Forklaring af Navnet, han her antyder, har al Sand
synlighed for sig.

Paa Hvilehøj staar Hellig Anders’ Kors, et ud- 
skaaret Egetræs Krucifix, der bærer Aarstallet 1762. 
Dette Aarstal betyder ikke, at der da for første 
Gang blev rejst et Kors paa Højen, nej, det angiver 
Fornyelsesaaret; før 1762 har der staaet et andet 
Kors paa samme Sted, før dette atter et andet og 
saa videre, men hvornaar blev det første Kors 
rejst paa Højen? Ja, her maa vi melde Pas og 
sige, at det ved vi ikke, men det ligger rimeligvis 
meget langt tilbage i Tiden: naar vi tager i Be
tragtning, hvor tidlig Historien om Vidunderridtet 
er opstaaet, er der intet til Hinder for, at det kan 
være rejst allerede i det 13de Aarh. Sikkert er 
det ialtfald rejst i den katolske Tid; det er endnu 
den Dag i Dag Skik i de katolske Lande at rejse 
Helgenbilleder og Krucifixer ude omkring ved Veje 
og Stier, noget, der aldrig har været brugeligt i 
den protestantiske Verden.

Nu ligger Hvilehøj et Stykke Nord for Hoved
landevejen mellem Slagelse og Korsør, men i gamle 
Dage har Forholdet været et andet; Landevejen fra 
Slagelse gik da tæt forbi Højen og ned over Bak
ken til Vaarby Aa, hvor en Bro førte over Aaen 
paa et Sted, der kaldes Hulken, ca. 500 Alen Nord 
for den nuværende Vaarby Bro; man har endnu i 
vore Dage fundet Rester af Bropæle i Aaen der. 
Hvilehøj har derfor i gamle Dage ligget tæt op ad 
den alfare Vej. Korset er blevet anbragt paa Højen
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for at minde den vejfarende om, hvilket Jærtegn 
her var sket.

Den forste Gang, jeg finder Korset omtalt, er 
i Besens danske Atlas (1677). Der findes et Billede 
af Slagelse, set i Fugleperspektiv, og oppe i den 
øverste Kant af Billedet, hvor Landevejen til Korsør 
lober ud, findes aftegnet en Hoj med et Kors paa, 
betegnet som „Hellig Anders’ Kors“. Billedet er 
saa lille og løseligt tegnet, at vi næppe kan slutte 
noget af det om Korsets Udseende: det er tegnet 
med to Streger over Kors og en Skraastiver bagud.

Vi horer senere, at der paa Korset skal have 
staaet en latinsk Indskrift: In memoriam Divi An- 
drea? quiescentis Joppa? & lude loei expergefacti 
(oversat: Til Minde om Hellig Anders, der faldt i 
Søvn i Joppe og vaagnede paa dette Sted),8). Dog 
bemærker Sognepræsten Christian Ørsted 1744 i 
den Indberetning, vi allerede tidligere har hentet 
Oplysninger fra, at denne Overskrift paa Krucifixet 
ikke findes mere; formodentlig har den staaet paa
et tidligere' Kors.

Naar Korset forfaldt, blev det altid istandsat 
eller erstattet af et nyt. Det er muligt, at der op
rindelig har været henlagt særlige Indtægter til 
dette Brug,19) men i den Tid, vi har Oplysninger 
om, har Bønderne selv bekostet det.

„For faaJlar siden“, skriver Pontoppidan 174 0 20), 
„lod man d('tt.<' Kors noget forfalde, da opstod der 
i den nærmeste Landsby stor Sygdom og Dødelig
hed blandt Kvæget. Denne Plagt' tilskrev man den 
Omstændighed, at man havde forsomt at istandsætte 
Korset. Man reparerede da Korset, og Ondet op
hørte straks“.
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Sognepræsten Christian Ørsted skriver i sin 
Indberetning: „Dette Crucifix holdes endnu vedlige 
af Bonderne udi Landsgrav og Bjergbye, som er 
tvende af de næst liggende Landsbyer, og det med 
saadan Overtro, at dersom dette forsømmes, maa 
befrygtes stor Skade ej alene paa Jordens Grode, 
men ogsaa paa deres Quæg og Bæster, i hvilket 
Fald nogle af de ældste Bønder, som lever, nu da 
dette skrives, nemlig 1744, beraaber sig paa Er
farenhed.“

Det falder godt i Traad med dette, naar Rektor 
Nyholm i sammt* Indberetning (1744) skriver: „For 
mange Aar sidmi fandtes stor Mistrivelse og Ufrugt
barhed i Slagelse Egn blandt Heste, Quæg og Faar, 
hvilken Straf formentes at være kommen deraf, at 
nogle havde understaaet sig at grave Sand og Jord 
fra den Bankt*, som kaldes Hellig Anders Hvile- 
Hoy, og ligger noget over en fjerding Veys fra 
Slagelse. Thi der Steden neden for Hvile-Hoyen 
blev igien opfyldt med Jord, siges Croat urerne at 
have faaet sin forrige Trivelse og Frugtbarhed.“

Af disse Bemærkninger fremgaar det, at Korset 
maa være blevet istandsat eller fornyed ikke saa 
lang Tid i Forvejen, formodentlig omkring ved 1720. 
I det attende* Aarhu udrede blev Danmark haardt 
hjemsøgt af Kvægpestens Ulykker, men det synes 
dog ikke at væn* muligt at sætte* denne Fornyelse 
af Korset i Forbindelse med den virkelige* Kvæg
pest; den kom til Landet i 1745 og rasede* til 1750. 
Derefter kom eler en Stilstandsperiode og igen et 
fornyet Udbrud 1762—177521).

Det næste* Kors, der blev rejst, er det, der staar 
endnu, og som selv ba*rer Aarstallet 1762. Folk
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paa Egnen ved at fortadle, at det blev rejst, fordi 
der var kommet Kvægsyge paa Egnen, og det kan 
ogsaa godt stemme med de virkelige Forhold. Den 
ene Fod var faldet af Kristusbilledet paa det gamle 
Kors, og man havde lagt Mærke' til, at Sygdommen 
hærgede værst i den Redning, hvor Foden manglede'. 
Korset blev derfor skyndsomst fornyed. Zakarias 
Nielsen har hort, at em forsømmelig Ejer (af Kors- 
hø jgaard?) blev straffed veel, at der ingen Regn vilden 
falde' paa hans Mark, fer han havde sat et nyt Kors 
i det gamles Sted. (M. Galschiøt: Danmark II 474).

Om denne* sielste Fornyedse skriver Rektor Otto 
Rhud i Slagelse Skoleprogram 1769: „Jeg tror, at 
jeg paa én Gang i Sandhedens Interesse og til For
svar for Landsgrav Bønder i /inledning af. at ele 
paa egen Bekostning fornyer Krucifixet paa Hvile
høj, beer tillade* mig at bemærke, at der ikke, som 
Pontoppidan mener, var henlagt særlige Indkomster 
til dets Vedligeholdelse, og at ele'suden den over
troiske Indskrift om, at Hellig Anders sov ind i 
Joppe og vaagnede her, hvis den nogensinde har 
existeret, sikkert er blevet fjernet bande fra det 
gamle Krucifix, som endnu findes i Landsgrav, og 
fra det nye, som do rejste paa Højen for faa Aar 
siden.“

De Indkomster, der skulde have været henlagt 
til Korsets Vedligeholdelse, har jeg heller aldrig 
kunnet finde noget om. Men faktisk har altsaa 
Landsgrav Bønder sidste Gang rejst Korset for deres 
egne Penge. Naar Slagelse-Rektoren Rhud tager 
dem i Forsvar, maa <l<»t vel være fordi der fra an
den Side er blevet rettet Angreb paa deres Handle- 
maade. Jeg kunde tænke mig, at det var deres
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Sognepræst Rasmus Bruun, (hu- havde hest (hun 
Texten i den Anledning. Det har næppe været ham 
nogen ublandet Glæde at se dem rejse et saa syn
ligt Minde oin deres Overtro og Vedhængen ved 
den gamle papistiske Helgen. Men Bonderne havde 
gammel Erfaring for, at det var heldigt at staa sig 
godt med Hellig Anders; de havde deres Dyr for 
kære til at vilh' udsætte sig for at miste (hun, og 
har (hu-for sikkert stiltiende sogt at faa rejst Korset, 
for saa havde de da deres paa det torn'; bag <‘ft<‘r 
maatle de saa finde sig i, at Præsten læste (hun 
Texten.

Denne Bandernes Overtro glimter frem endnu 
engang langt senere. Hans Basthohn, (hu* var Pra'st 
ved St. Peders Kirke 1800—1846, siger i en Beskri
velse af Sognets Oldtidsminder folgende om Hellig 
Anders’ Kors22): .,Det er en ussel Antikvitet og af 
ingen Vigtighed, eller rettere: det er ingen Antikvi
tet, da Krucifixet er nyt og vedligeholdes ved Ban
dernes Overtro. Det er fra Kunstens Side et sandt 
Makværk. — — Ilojen selv, hvorpaa Korset staar. 
er uden al archæologisk Interesse.“

Der er nedlagt en betydelig Folelse i disse Par 
Linier: Ord som ussel, Makværk er mulende. Han 
har ikke set paa det Kors med milde Øjne, og hvor 
skulde han kunne det ? Der laa den Haj midt i 
hans Sogn som (ui Overtroens Fæstning, urokkelig, 
hvor kraftig han end laber Storm paa den, men sin 
Bitterhed skal han have givet Luft. Basthohn var 
ellers en meget alsidigt dannet Mand, langtfra nogen 
Fanatiker, han vil jo huskes som „Soro Amtstiden
dens Fader, men selv en 'saa besindig Mand har 
Bandernes Overtro kunnet bringt' i Harnisk.
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Det (‘i* (»t interessant Tnvk af den folkelige Tro, 
at naar et. Kors ikke vedligeholdes, opstaar der 
Sygdom blandt Kvæget i den nærmeste Egn. Denne 
Tro har vær(‘t udbredt over hele Landet og ikke 
vaeret noget særegent for Hellig Anders' Kors. Det 
selvsamme Træk fortælles om Løbedegnskorsene 
ved Skorpinge, Vester Flakkebjerg Herred, og for 
at gaa lidt længere bort, om Krucifixet ved Herre- 
gaarden Skovsbo paa Fyn.

Af Ilvilehojs senen» Historie er der ikke meget 
at dvæle ved. Et lille Tnvk har jeg hort forhelle. 
Da Koskilde—Korsorbanen i Begyndelsen af 50'erne 
blev bygget, blev Arbejdet udfort af fremmed Arbejds
kraft. Naar nu disse Sydlænding!» gik hjem fra 
deres Arbejde, og deres Vej faldt forbi Hvilehøj, 
standsedt» de altid et Øjeblik udfor den, blottede Hove
derne og bad t»n kort Bon. Saaledes var de vant 
til at gort» i tieres katolskt» Hjemstavn, naar dt» pas
serede (»I Kors ved Vejen, men her undredt» Folk 
sig derover.

Den 2. November 1875 blev Hojen fred lyst. 
Den (lavierende Ejer, Peder Christensen, skænkede 
den til Nationalmusæet. paa den Betingelse, at den 
aldrig maa udgraves: Hojen er rimeligvis en Grav- 
boj fra Bronzealderen. Korset var imidlertid blevet 
mere og men» medtaget af Alder og Fugt, det rev
nede og der groede Mos paa det. Jeg husker selv, 
at begge Fødderne var faldet af Kristusbilledet, og 
der var skaaret mange Navne i det. - Da blev det i 
1900 taget ned og sendt til København; det var 
vistnok Meningen, at det skulde bliv(» inde paa 
Nationalmusæet, og at der skulde sa»ttes en Kopi 
h(»ru(l(» i Stedet. fmidlertid blev dot grundigt istand-
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sat af Prof. Magnus Petersen og Konservator Rosen
berg; de manglende Dele blev erstattede med nye 
og Arbejdet blev i det heb1 udfort med overordent
lig Omhu. Resultatet blev, at Korsed alligevel blev 
sendt tilbage* og rejst paa sin gamle Plads den 11. 
Nov. 1900. Samtidig udtalte man sine Betænkelig
heder ved at lade det staa saa ubeskyttet; det fore
sloges at sætte Jærngitter omkring, men det er al
drig blevet til noget. Dog for Vejrligets Indflydelse 
vild<* det alligevel være udsat, og d(*t er det, der 
tager haardest paa det.

Til Slut vil jeg anføre det smukke Vers, som 
Øhlenschlæger skrev om Hvilehoj (Langelandsrejsen 
1804); det viser hans romantisk farvede Syn paa 
Naturen og Historien og træder navnlig smukt frem 
paa Baggrund af Rationalisten Bastholms omtrent 
samtidige Udtalelse: Det er en ussel Antikvitet og 
af ingen Vigtighed!

Hist, hvor Akset Jorden dølger,
Hist, hvor Øjet blidt forfølger
Agrens tunge, gule Bolger,
Sort et Kors paa Højem staar,
Hellig Anders rejst til Ært»,
At hans Aand kan altid va»re 
Egnem mer, og Omsorg bære 
For sin Ager, Aar for Aar.
Hver Gang Blomsten Engen spætte»r,
Hver Gang unge Lov sig fle*tter 
Huldt i Maj, da forst sig stetter 
Natten-galen der, og slaar.
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Hellig Anders Kilde.
„En Fjerdingmiil fra Slagelse ligger Bonde

byen Landsgrav. J samme By ses nærved Veien 
en Kilde, hvis Vand er meget rost formedelst dets 
Sodlied. Om den fortadles, at da Hellig Anders

indredSlagelseJor- 
der, og han kom 
paa dette Sted, 
tabte* han sin Hand
ske, og da skete 
det, for hans Hel
ligheds Skyld, at 
samme Kilde ud
sprang der paa 
Stedet?

Saaledes staar 
der at læse* i Thie- 
les Danmarks Fol
kesagn JI, 29.23) 
Og denne* Kilde 
findes endnu, midt 
i Landsgrav By. 
Tidligere var den 
at se som en aaben 
Brond, ca. 4 Alen 
dyb og sat mod 
store* Kampesten. 
Foroven var dem 
omgivet med en 
BrondkarmafPlan- 
ker. For em halv 
Snes Aar sielen blev 
denne Karm tjær-
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not, og der blev anbragt en Pumpe i Kilden. Det 
var on gammel Skik, at Kilden skulde renses hvert 
Aar St. Hans Afton. Endnu for oa. 15 Aar sidon 
bar jog været mod til en saaelan Kilderensning, men 
nu er dot faldet væk, siden der er kommet Pumpe 
i den.

For Kilderensningen blev der altid „bhest 
sammen“. Der gik en Mand op og ned af (bulen 
og blæste i did gamle Byhorn, som dengang op
bevaredes af Smeden, og som endnu findes i Lands- 
grav. Derefter samledes Byens Folk node omkring 
Kilden, og nu tog man fat paa Rensningen. Forst 
trak man alt Vandet op af den med Spande, der
efter satte man en Stige ned i den. En Mand gik 
nu ned og skrabede Bunden, og alt Piond blev 
trukket op i Spandene. Derefter blev saavel Ste
nene i Siderne som Bunden fejet omhyggeligt med 
(Mi Riskost, og der blev street rent Sand paa Bunden. 
Konerne bandt Krandse af Buxbom og Markblomster, 
og disse blev efter Rensningen hængt paa Brond- 
karmen, og der fik de Lov at hænge St. Hansdag 
over. Forst efter at Kilden saaledes var renset, 
plejede man at gaa ud paa Marken at brænde St. 
Hansblus.

Der har rundtomkring i Landed fra gammel Tid 
va?ret en Mamgde hellige Kilder, som Folk har 
valfartet til St. Hans Aften for at finde Helbredelse 
for Sygdomme». Disse Valfarter udartede sig efter- 
haanelen til hele Kildemarkeder, eler hvert Aar af
holdtes St. Hans Aften veel elisse Kilder, og hvad 
der oprindelig har været en from Valfart, gik i Ti
dernes Lob over til at være en slet og ret Folkefest, 
hvor navnlig unge Mennesker søgte sammen for at
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more sig. Kildemarkeder af den Slags har her paa 
Egnen været afholdt lige til vor Tid i Kirkerup og 
i Keldstrup, men desuden har der været over en 
halv Snes andre hellige Kilder omkring i Soro Amt24).

Jeg er tilbøjelig til at tro, at den aarlige Kilde
rensning, hvor endnu i vore Dage Folk samledes 
om Kilden St. Hans Aften, er en Rest af de Fester, 
der uden Tvivl i tidligere» Dage er blevet afholdt 
ved Hedlig Anders’ Kilde». Syge Folk har muligvis 
valfartet dertil langsvej fra oger blevet helbreeleele 
i Kraft af deres Tro paa elen hellige Anders. Des
værre» er de»r ikke bevaret Efterretninger om Fester 
i tidligere Tid, men en lille Antydning af Kildens 
Betydning tor vi dog maaske se deri, at paa Caspar 
Wessels Kort over Sjadlanel 1772 er Kilden i Lands- 
grav afsat; der findes endvidere Kalvekilden (Val- 
demarskilde), men alle de andre bekendte og om
talte Kilder i Soro Amt er ikke taget med paa 
Kortet.

Følsfjeddet.
Som vi i en anden Sammenlueng har berørt, 

har Pontoppidan26) bevaret et Sagn om, at Hellig 
Anders paa sit Fol skulde have redet over en Sten 
paa Bymarken, saa at der var blevet Mærker af 
Foliets Hove i den. Pontoppidan, der er noget af 
en Skeptiker, fremsætter den Formodning, at disse 
Fodspor er noget, som Munkene har inda'tset for 
at bevare Hellig Anders' Helgenry.

Hvordan det end forholder sig med denne For
modning, saa synes dette Sagn om Følsfjeddet mær
kelig nok at virre glemt; jeg liar ikke truffet nogen 
paa Egnen, der kendte det. Derfor har det ogsaa
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været resultatløst at søge efter Stenen. Da „Dansk 
Folkemindesamling“ for 3—4 Aar siden udsendte 
en Fortegnelse over saadanne mærkelige Stene, 
hvortil der knytter sig Sagn (dier Overtro, har de 
ganske vist optaget „Følsfjeddet“ der imellem, men 
betegnet den som tilintetgjort: den kendtes ikke 
mere.

For et Par Aar siden hørte jeg i Slagelse Tale 
om en Sten, som Hellig Anders skulde have siddet 
(eller staaet) paa; mere vidste man ikke at fortælle 
om den. Den ligger Syd for den Vej, der gaar fra 
gamle Antvorskov ud til Skoven, lige nede bag et 
Hus Syd for Vejen, som kaldes Vte verhuset; der 
ligger den under et stort Asketne, som staar trit 
ude paa Markem.

Det er tydelig nok „Følsfjeddet“. Vi er i det 
lykkelige Tilfælde at kunne» fore en Smule Bevis 
for det.

Sognepræst Christian Ørsted skriver i den oftere 
benyttede Indberetning fra 1744: „Man siger derfor, 
at det skal være samme Fols Fodspor, som endnu 
kendes udi en stor Sten ved Indgangen til Esperg 
Mark, strax udenfor Antvorskov Slot."

Nu kan vi paa det gamle Matrikulskort se, at 
hele Marken Syd for Vejen mellem Slottet og Skoven 
kaldtes Forreste Esbiergs Koppel. Det stemmer 
godt nok, for det er der, Stemm ligger.

Stenen synes at have lidt nogen Overlast ; den 
er delt i ca. S Stykker; formodentlig er den engang 
slaaet itu; nu gror der Græs og Nadder imellem 
Stumperne af den, Det ser ud til at have vieret, 
en Sten paa ea. 4 Alens Længde og 2 Alens Bredde. 
Jeg har ikke ved en flygtig Undersøgelse kunnet
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finde Fordybninger i den,, som kunde minde om 
Folsfjed, men det er vel forsvundet ved den Over
last, Stimen har været Genstand for.

Det er vel sagtens ogsaa denne Ødelæggelse 
af Stemm, der er Skyld i, at Sagnet om Foliets 
Hov er glemt. Saa længe Stimen var hel og Af
trykket stod skarpt og tydeligt i den, havde Sagnet 
et fast Holdepunkt — man kunde paavise, at det 
var dér, Foliet havde traadt. Da Aftrykket for
svandt, glemte man ogsaa den Historie, der knyt
tede sig til det.

Man husker dog endnu, at det var Hellig An
ders, der stod eller sad paa Stenen. Men ogsaa 
hans Navn glemmes. Jeg har hort fortadle, at: 
„Der var engang en Munk, der hvilte sig paa den." 
Eller: „Der var engang én, der stod paa Stenen, 
mens hans Æsler drak af Kilden derhenne (en 
Brond ta t̂ ved).“ Jeg har ogsaa hort, at: „Der var 
engang én, der slog saa haardt i Stenen, at der 
blev Mau’ker efter de t/ Det kunde jo dog minde 
om et Aftryk, „Folsfjeddet“ Men alt dette er vel 
nok Brokker af Sagnet om Byridtet.

★ **
Nu, da vi har behandlet Hellig Anders’ Historie, 

og de Minder, han har efterladt sig paa Egnen, vil 
jeg til Slut gore opmærksom paa et mærkeligt For
hold. Vi har to Minder om Byridtet, Stenen og 
Kilden26). Stenen red Hellig Anders hen over, og 
i Landsgrav tabte han sin Handske, hvor da Kilden 
sprang frem. Disse to Steder maa da have ligget 
i hans Riderute, da han omred Byjorderne, og maatte 
selvfolgelig af den Grund komme til at ligge lige i
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Slagelse Bygrænse. Men Sagen er nu, at begge 
Punkter liggen* et godt Stykke udenfor Bygrænsen, 
lier har vi dog næppe' Lov at gaa i Rette med 
Sagnet, da Folkesagn ikke altiel er saa nøjeregnende 
i Enkeltheder.

Til Slut kunde det være rigtigt at gore et For
sag paa at se igennem alle) de' Lag af Spindelvæv, 
Traditionen ligesom har indspundet TIe'llig Anders 
i, for at faa Øje) paa, hvad der virkelig skjuler sig 
inderst inde.

At Hellig Anders er en historisk Person og 
virkelig har levet som Præst ve*el St. Peders Kirke', 
kan der ikke' være Tvivl om: at han ligger begra- 
vet. der, e'r mesten en Selvfølgelighed. Traditionen 
sa'tter ham i Forbindelse med Valdemar Sejr og 
angiver hans Dodsaar til 1205: (let er der heller 
ingen Grund til at drage i Tvivl. Noget maa der 
vel ogsaa ligge til Grund for hans to overnaturlige 
Rideture; han har vel foretaget en Pilgrimsrejse til 
(h't hellige Land, og han har skaffet Slagelse noget 
mere Byjord ved at bede Kongen om det.

Ejendommeligt er det at se, hvordan oprindelig 
hedenske Sagntræk har kunnet knyttes til en hellig 
Mand som Anders. Sagnet om det overnaturlige 
Ridt er ældgammelt og har været kendt her i Nor
den for Kristendommen. Det minder os om Odin, 
som paa sin ottefodede Hest Slejpner red gennem 
Luften hen over Landene. I Saksos forste Bog for
tælles der om Kong Hading, at han engang efter et 
Nederlag i Krigen mod Kurlændernes Konge, Lokker, 
havde givet sig paa Flugt. Da modte han en gam
mel enojet Mand paa en Hest (Odin paa Slejpner). 
Den gamle tog ham op, satte ham foran sig paa
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Hesten og slog sin Kappe om ham. Som han nu 
sad der, højlig forundret over alt d<*tte og ikl<e helt 
fri for at være ned, kiggede han ud gennem et Hul 
i Kappen og saa da, at Hesten floj hen over <le 
vildene Vover, men den gamle lod ham straks vide, 
at det maatte han ikke, og fuld af Forundring over, 
hvad han havde set, tog han Øjnene til sig og ^aa 
sig ikke mere om, saahenge den grufulde Færd 
varede.

Denne Rytter, som paa sin hurtige Hest farer 
afsted gennem Luften, lever vider«' i de mange Sagn 
om den natlige Jæger, som i forskellig Klædning 
og under forskellige Navne gaar igen overalt i Nor
den (Odinsjægeren, Kong Volmers vilde Jagt, As- 
gaardsrejen). Men mærkeligt er det kun, at det 
har kunnet knyttes til en hellig Mand som Anders. 
Havde Legenden været holdt i ren kirkelig Stil, 
skulde det have været en Engel, som var flojet til
bage med ham i Favnen, saaledes som Thomas fra 
Cantimpré fortæller om en hellig Mand fra Brabant. 
Han havde henge næret en stærk Længsel efter at 
skue de Steder, hvor hans Frelser havde vandret 
og lidt — han bad inderlig til Gud om, at det 
maatte blive ham forundt - - o g  se, det skete. En 
Nat kom en Engel og floj med ham til det hellige 
Land, og efter at han havde set de hellige Steder 
— overalt, hvor han kom, blev der lyst som om 
Dagen — floj Engelen tilbage med ham endnu i 
samme Nat. Noget i den Retning maatte Legenden 
om Hellig Anders have lydt, om den havde været 
af ren kirkelig Oprindelse.

Det maa derfor være Folket, der saa at sige 
har dannet sin Helgen selv og udstyret ham med
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de Træk, der er karakteristiske for Folkets egen 
Tænkemaade og Forestillingskreds, og det er vel 
her gaaet paa den Maade, at Kirken har foretrukket 
at drage sig denne Folkets Tro til Nytte fremfor at 
bektt'mpe den som Overtro, og derved er denne 
rent sagnagtige Udsmykning af Legenden ble ven 
autoriseret og har faaet Kirkens Stempel.

Dette Ridt hjem fra det hellige Land er altsaa 
samme Sagntræk, som vi finder i „den natlige Jæger“. 
Hellig Anders er derigennem blevet opfattet som 
den kække Rytter, og dette har saa igen ført til, at 
Fortællingen om, hvordan han skaffede Slagelse 
Jord, ogsaa har udformet sig som et Ridt, sekun
diert udviklet af det første. I Legenden hedder det 
kun, at han bad Kong Valdemar om at skamke en 
Mark og et Vandløb til Byen. Men i Folkesagnet 
faar vi hele Historien om, hvordan han fik tilstaaet 
saa megen Jord, som han kunde omride paa et ni 
Nætter gammelt Føl, mens Kongen var i Bad.

Her foreligger nu imidlertid et andet ældgammelt 
Sagn træk. Dr. Axel Olrik paaviser27), at det hænger 
sammen med det gamle Plojesagn. Vi kender det 
fra Sagnet om Gefion; hun var en omvandrende 
Kvinde, som kom til Kong Gylfe i Sverige, og som 
Løn for sin Underholdning fik tilstaaet et Pløjeland 
i hans Rige, saa stort som fire Øxne kunde om
pløje i en Dag og en Nat. Hun spændte da sine 
fire Sonner for Ploven og pløjede Sjælland ud.

Det er et ældgammelt Kulturforhold, fra Tiden 
for man havde nøjagtigere Jordmaal, at den, man 
særlig vil belønne, faar saa megen Jord, han kan 
omride eller ompløje paa en Dag. Vi finder det i 
det gamle Rom, hvor Romerne tilstod en af deres
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Helte, Horatius Codes, saa meget Land, som han 
paa én Dag kunde omploje, til Løn tor hans helte
modige Forsvar for Broen over Tiberfloden. Vi 
finder det i Jylland, hvor det om Landerupgaard 
og den dertil horende Kongskilde (Vilstrup Sogn 
Nord for Kolding) fortadles, at Kongen fik Lov af 
Kildens Ejer at to sig i den, imod at han gav ham 
saa megen Jord, som han kunde omploje med sine 
to Stude, mens Kongen var i Badet. Manden ind- 
kredsede da al den Jord, som udgor Landerup- 
gaards Ejendom. Der kan saaledes næppe være 
Tvivl om, at Byridtet er i Familie med de alminde
lige Pløj esagn.

0 Digtet er trykt i Kirkehistoriske Samlinger 4. R., II. 
Bd. 255. — *-) Rimeligvis den store Brand i 1652, hvorved 100 
Gaarde blev lagt i Aske. — Digtets Slutning falder lidt 
ubehjælpsomt, men Grunden ligger i, at Pontoppidan forst 
har skrevet sit Digt i latinske Vers og derefter omplantet 
det paa dansk. De to sidste Linier i det latinske Digt giver 
Meningen bedre: „Men at Himlens ogjordens overste Her
sker vil velsigne og bistaa mig, det glæder jeg mig ved og 
jubler hojere over“. Slutningen: „De Kongers Konge har 
sig teed“ maa vel derfor betyde: Gud har vist sig (ni. naa- 
dig). — 3) H. Olrik: Danske Helgeners Levned 319. — 4) P. 
Riant: Skandinavernes Korstog, 427. — 5) To Afskrifter i 
Additamenta 90 Fol.; en tredic i A. M. 1047 4to. — G) Aposte
len Jakobs Grav i Domkirken i Santjago i Spanien og Hellig 
Olavs Grav i Trondhjeins Domkirke. — 7) Den gamle Kongs- 
gaard laa paa Bredgade, hvor Apotheke!, nu ligger. -  
Anders var jo Præst ved St. Peders Kirke. — 9) H. Olrik: 
Danske Helgeners Levned 322. Friis, Slagelse Bys Historie 
54. — 10) Seriptores rerum Daniearum VIII, 330. — n) Peder 
Syv har i sine Bemærkninger til Visen (1695) den samme 
Historie, men kalder Follet et ni Nætter gammelt Fol. Det
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er det ægte gamle folkelige Udtryk: der er Bogstavrim i 
det (begge Ord begynder med n). — 12) Ellen Jorgensen: 
Helgendyrkelse i Danmark 1909, 48. Brevet er trykt i Re
pertorium dipi. regn. Dan. mediævalis som Nr. 5814. — 13| 
Ny kgl. Saml. 394 b, Fol.: Haandskrift pan det kgl. Biblio
thek. — 14) Trap: Danmark. 3. Udg. II. 5S6. - 15) Antiqua
riske Annaler 1815, II., 66. — 16) Kirkehistoriske Samlinger IV. 
Række, 4. Bd. 382. — 17) Den danske Vitruvius IL, 190. — 
ls) Pontoppidan: Marmora Danica 1739,- I., 141. — 19) Pon
toppidan: Kirkehistorie 1741, I., 619. — 2°) Pontoppidan: 
Theatrum Daniæ 1730. 133. — 21) IL P. Kristensen: Kva»g- 
pesten paa Sjælland i det 18. Aarli. (Fra Arkiv og Musæum 
IV.. 1910). — æ) Antiquariske Annaler 1815, II., 60. — 23) jfr. 
Pontoppidan, Kirkehistorie 1741, I., 618. — 2t) Jeg har tid
ligere skrevet en Artikel; „Hellige Kilder i Sorø Amt" i 
Soro Amtstidendes Sondagslæsning 4. Juli 1909. — Kirke
historie I., 616. - 26) Pontoppidan (Kirkehistorie I., 618)
sætter dog ikke Kilden i Forbindelse med Byridtet. — 27) 
Axel Olrik: Gefion. (Danske. Studier 1910).

— Om Hellig Anders er der skrevet et smukt Digt af 
Johan Ludvig Heiberg: „Hellig Anders. En Legende", 
trykt forste Gang i Tidsskriftet Athene IV. 1815. — Et tint 
Træsnit af Hellig Anders’ Kors efter en Tegning af Maleren 
J. T. Lundbye tindes i Flinchs Almanak for 1843 og er op
taget i Karl Madsens Bog om J. T. Lundbye, 1895, 119.


