H ELLIG E KILD ER
i SORØ AMT.
Af

Gunnar Knudsen.

aar man vil forsøge at skildre de hellige Kilder
og deres Historie, støder man paa uhyre mange
Vanskeligheder. Vi har Vidnesbyrd om, at der
har været knyttet bestemt Tro til Kilderne i den fjer
neste Fortid, men vi savner Efterretning om, hvori
denne Tro har bestaaet. Vi hører i senere Tider om
Valfarter til Lægedomskilder, men kun i sjældne T il
fælde hører vi noget om, hvorfor man søger just den
og den Kilde og ikke ligesaa godt kan bruge Vand
fra et hvilket som helst andet Væld. I Reglen faar
vi kun Navne paa Kilderne og Oplysning om, at de
søges.
1 den fjerne Fortid spores der Kildedyrkelse med
Ofringer. Fra Broncealderen findes der saaledes i
Nationalmusæet en udhulet Træstamme med Indhold
af ofrede Knogler, Vaaben og Smykker, stammende
fra en Offerkilde. Fra den nordiske Mytologi ved vi
ogsaa noget om Kildeofre, saaledes har vi Adam af
Bremens Beskrivelse af den store Offerlund i Upp-
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sala, hvor de ofrede Dyr og Mennesker ophængtes i
Træerne eller nedsænkedes i den Kilde, som flød ved
Roden af et mægtigt stedsegrønt Træ. Ofrene ned
sænkedes levende i Kilden, og hvis de forsvandt i
Dybet, var det et godt Tegn, saa skulde ens Ønsker
opfyldes, men flød de ovenpaa, var det et daarligt
Tegn.
Det Verdenstræ, Yggdrasilsasken, som vi kender
fra Mytologien, er vel et Offertræ, Odin skal jo selv
hænges i det, og ved Træets Rod udspringer tre
Kilder, Hvergelmir, Urds Brønd, hvor Skæbnegud
inderne, Nornerne sidder, og Mimers Brønd, Visdoms
brønden. Det hele turde være et Billede af et gam
melt nordisk Offersted, Offertræet og Offerkilden.
Enkelte af vore Stednavne bærer Vidne om, at de
velkendte gamle nordiske Guder har været knyttede
til Kilder, saaledes Tisvilde, egentlig Tyrs Væld, og
Baldersbrønde. Men det samme kan jo godt være
Tilfældet med mange andre Kilder, der har jo utvivl
somt i Oldtiden været mange Guder, som vi ikke
har bevaret Efterretning om, og hvis Navne derfor
ikke kan genkendes af os, naar vi finder dem i Navne
paa Kilder.
Kristendommens Indførelse bragte ikke anden For
andring i Kildedyrkelsen, end at Kirken ligesom over
tog den; det indgik som Led i Gudstjenesten. Kilder
fik Helgennavne, der byggedes undertiden Kapeller
ved dem og Pilegrimsrejser dertil blev almindelige.
Nye Kilder, som kom i Ry, overtoges straks af Kir
ken, og Munkene var uden Tvivl Ophavsmænd til
adskillige af de Beretninger og Sagn, som udbredte
sig om disse. Det faldt jo ogsaa ganske godt i
Traad med Helgendyrkelsens hele Karakter; naar en
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Martyrs Helgenskrin og Relikvier foraarsagede M i
rakler, var det jo ganske naturligt at knytte de samme
Forestillinger til en Kilde, som skyldtes samme Helgen.
Man skulde nu vente, at det vilde have ophørt
altsammen ved Reformationens Indførelse, men det
lod sig ikke gøre. Folket bevarede en usvækket Tro
til Kildernes Lægedomskraft og vedblev at søge dem
og ofre til dem paa gammel Vis. Reformatorerne
saa med et skævt Øje til det, men der var ikke noget
at stille op. Jesper Brochmand indskærpede Præ
sterne at holde et aabent Øje med Kildebesøgene,
men forbød dem klogelig ikke. Og vi ser det Sær
syn, at Præstestanden paa sine Steder vedblivende vær
ner om Kilderne, de Penge, som faldt i Blokken, blev jo
gerne ved Præstens Foranstaltning uddelt til Sognets
Fattige. 1 Kirkerup holdt jo Præsten, som vi skal
se, vedblivende Bøn for Kildegæsterne; og Præsten i
Græsted udgav 1650 en Beskrivelse af Helene Kilde
med Salmebog og Bønner til Brug ved Kildebesøgene.
Det 17. Aarhundredes Autoriteter paa Lægeviden
skabens Omraade troede paa Kildevandets helbre
dende Kraft og udgav Bøger om det, og det er der
for ikke mærkeligt, at Menigmand vedblivende hang
fast ved den gamle Overtro.
Nu skal det ikke benægtes, at Kildevandet virke
lig kan have helbredende Egenskaber, i mange af
Kilderne er jo Vandet mere eller mindre mineralsk,
jærn- eller saltholdigt, men de Forestillinger, man
har næret om dets Kraft, maa siges at være stærkt
overdrevne. Dog kan mange syge Mennesker have
følt en øjeblikkelig Lindring ved en Kildetur midt
om Sommeren, ved at komme ud fra den beklumrede
Stueluft og ud i den friske Natur. Navnlig Øjen-
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sygdomme skal ofte være helbredede ved Kilderne
ved Tvætning i Kildevandet, og det tør ikke anses
for umuligt. Men mange af de Krøblinge, der i den
første Glæde over deres Helbredelse har kastet Kryk
kerne som Offer til Kilden, har sikkert savnet dem
haardt siden hen.
Kildevandet ansaas for at være kraftigst St. Hans
Aften, men vi hører dog ogsaa om Kildebesøg paa
andre Tider af Sommeren. Men St. Hans Aften var
det, det store Besøg fandt Sted, og baade sunde og
syge søgte derhen, de første for at more sig ved det
store Folkestævne og vel ogsaa for at drikke en
Taar Kildevand som forebyggende Middel, de sidste
for at søge Helbredelse ved at drikke af Vandet eller
bade syge Lemmer deri. Vandet blev gerne drukket
af nye, ubrugte Lerskaale, der efter Brugen henkaste
des som Offer ved Kilden. Man ofrede ogsaa Penge,
der oprindelig nedkastedes i Vældet, senere i dertil
opsatte Pengeblokke. Altid ulige Penge, hedder det.
Undertiden ofredes Madvarer i Kilden, saa Vandet
ligefrem svømmede af Fedt. De syge, som følte
Lindring, opsatte Trækors, behængt med Kludene fra
deres Saar, omkring Kilden, eller efterlod Krykker og
Stokke paa Stedet. Ved Kippinge Kirke paa Falster,
hvor en af de navnkundigste Kilder fandtes, var
Vaabenhuset engang helt fuldt af Krykker. En Præst
vilde da brænde hele denne Bunke, men opnaaede
samtidig at faa Præstegaarden blusset af, han mang
lede den tilstrækkelige Ærbødighed for Kilden.
De store Forsamlinger St. Hansaften blev til Kilde
markeder med alskens Svir og Lystighed. Saaledes
var det allerede i det 18. Aarh., og Holberg driver
en Smule Løjer med det i Komedien „Kilderejsen“ ,
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hvor Kilden anvendes til Stævnemøde for de elskende;
Leonora anstiller sig syg, og Henrik optræder .for
klædt som Doktor og raader Faderen Jeronimus til
at sende hende til Kilden, hvor hun saa træffer sam
men med Leander. Scenebeskrivelsen her giver vist
et ret godt Billede af et Kildemarked:
Paa Vejen til Kilden drager Folk afsted til Hest,
til Fods, med Spande, Krukker og Flasker, som de
har hængende paa sig. Der kommer to Optog med
Musik, det første af Bønder, der rider Sommer i By,
med Faner, Mundering og Majgrene, og det andet
af hæslige gamle Kællinger med Krykker og Krukker
hængende ved Siden. — Ved Kilden er der nogle
smaa Telte. Der er stor Larm; Folk raaber og slaar
Knald med Piske, Kællinger slaas om at komme først
til Kilden. Bønder danser efter en blind Mands Fiol.
Der øses idelig Vand af Kilden med Krukker og
Hatte. I en Slutningsreplik udtaler Jeronimus, at
Kilderejser gjordes i gamle Dage af Devotion, men
nu er hvert andet Telt et Horehus. — Men Holberg
savner fuldstændig Evnen til at lade sig rive med af
Midsommernattens lønlige Naturmagter, han er altfor
lærd og 1er kun ad Folks Daarskab. Men i Folkets
store Mængde har Naturglæden, parret med Mystik,
levet en upaaagtet Tilværelse, indtil den bryder frem
i Romantikken. Der er en himmelvid Forskel mellem
Holbergs „Kilderejsen“ og Øhlenschlagers Skildring af
Kildemarkedet ved Kirsten Pils Kilde i „St. Hans A f
tenspil“ og Chr. Winthers fra Mogenstrup Kilde i For
spillet til „Hjortens Flugt“ .
Kildemarkederne har fortsat sig mange Steder til
omtrent Aar 1900 som en Form for Folkeforlystelser,

8

Gunnar Knudsen:

selv efter at man egentlig havde ophørt med at bruge
Kildevand som Lægemiddel. Selv dette sidste er dog
vedblevet, vel nok mest i det skjulte, til op mod
vore Dage. Det hedder f. Eks. i Berlingske Tidende
1 7 1887, at „sidste St. Hans Nat laa to syge Kvinder
ved Helene Grav i tyk Indpakning, medens tre mand
lige Slægtninge holdt Vagt udenfor. Mange kørte
den traditionelle Tur til Kilden St. Hans Aften“ . Ved
Helene Kilde, vel nok den berømteste af vore Hellig
kilder, var det nemlig fra gammel Tid Brug, at de
syge efter at have drukket af Vandet skulde tilbringe
Natten paa Helene Grav.
Kildefesterne og St. Hansblussene bærer utvivl
somt aarhundredgammel Tradition i sig, det er Re
ster af vore fjerne Forfædres Gudsdyrkelse, der til
sidst blev til en Form, fordi Indholdet var glemt.
Men da nu Udviklingen har bevirket, at Kildefesterne
har holdt op, kunde der være Anledning til at værne
om vore gamle Kilder, hvor de stadigvæk rinder
endnu. Det var altid Skik i ældre Tid, at Byens
Folk holdt Kilden i Stand med Brøndværk og Op
rensning, og det burde heller ikke forsømmes i vore
Dage, hvor Sansen for svundne Tiders Kulturminder
mange Steder giver sig smukke Udslag. Intet vilde
være naturligere, end at man forsynede de gamle
Kilder, der enten henligger vanrøgtede eller er ud
styrede med smagløse moderne Pumper, med smukke
kunstnerisk udførte Egetræs-Brøndværker eller Kilde
huse, hvorpaa man kunde læse Kildens Navn. Det
vilde være en Pryd for enhver Landsby og ikke
særlig bekosteligt, og det vilde virke til, at man altid
paa Stedet bevarede Mindet om disse gamle Kultus
pladser. Det er ogsaa Hensigten med de Oplysnin-
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ger, som i det følgende skal gives, at bidrage til Be
varingen af disse Minder, men en Artikel i en Aarbog vil jo aldrig faa den Betydning som Monumen
tet paa Stedet, og skal Kilderne reddes fra Forglemmélsen, maa de restaureres.
De Oplysninger, som jeg har formaaet at samle
fra skriftlige Kilder, vilde sikkert i mange Tilfælde
kunne suppleres meget ved stedlige Minder og For
tællinger, og jeg vil indtrængende opfordre alle, der
maatte vide mere om Kilder og Kildedyrkelse paa
disse Egne, til at nedskrive det og tilstille mig det,
saa kunde det senere meddeles som Tillæg til disse
Notitser; der kunde vel tænkes at være bevaret Navne
til flere af de navnløse Kilder, eller der kunde være
Helligkilder, som var undgaaet Opmærksomheden.
Nærværende Notitser er i det væsentlige en Ud
videlse af en Artikel med samme Titel, jeg 4. Juli
1909 skrev i Sorø Amtstidendes Søndagslæsning, og
et Foredrag, jeg holdt om samme Æmne ved Gyrstinge-Kilderne 27. Aug. 1916.

HELLIG ANDERS’ KILDE.
Midt i Landsgrav By ligger Hellig Anders’ Kilde,
der ifølge Sagnet er udsprunget paa det Sted, hvor
Hellig Anders paa en Ridetur tabte sin Handske ').
Som Helligkilde maa den utvivlsomt have haft meget
stor Betydning, for det var jo den mest yndede
Folkehelgen, hvis Navn var knyttet til den. Rester
af Kildefesterne vil huskes endnu, for lige til omkring
1900 samledes Byens Folk hvert Aar St. Hans Aften
*) Pontoppidan: Annales I, 618; Thiele, Folkesagn 11, 29.
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for at rense Kilden, efter at der var blæst til Sam
ling med Byhornet. Vandet blev trukket op, Bunden
renset, fejet og strøet med Sand, og Blomsterkranse
hængt paa Kildens simple Brøndværk. ') Men saa
blev der sat Pumpe i Kilden, og Rensningerne hørte

Hellig Anders’ Kilde.

op. Nu havde denne Træpumpe staaet i ca. 20 Aar
og var raadnet op, Brædderne, som dannede Dæk
ket, var blevet skøre, og Tiden var kommet til en
Istandsættelse. I denne Sommer (1918) begyndte man
derfor paa Initiativ af Cyklehandler Thomsen at samle
ind til Fornyelse af Pumpen og Dækket, men opgav
!) Se Aarb. for hist. Sainf. for Soro Amt 1, 44.
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dette efter at være blevet bekendt med en Plan om
Opførelse af en Kildebygning, jeg et Par Aar tidligere
havde fremsat. Indsamlingen blev nu drevet med
Kraft under Medvirkning af Foreningen „H ellig An
ders Gilde af Landsgrav“ , som en Kreds af unge
Mennesker havde stiftet til Værn om Stedets Minder,
og betydelige Beløb blev samlet ind, ligesom der blev
skænket Træ, Tegl og Cement til Brug ved Bygnin
gen. En Tegning blev udført af Bygmester Olsen i
Slagelse, og Arbejdet blev overdraget Tømrer Hans
Jensen i Landsgrav. Kildebygningen bestaar af et
Brøndværk af Egetræ, hvis Hjørnestolper er .forlæn
gede og bærer et tilspidset Tegltag. Det anvendte
Egetræ stammer fra et nedbrudt Teglværk paa Pibe
holm og er mindst 100 Aar gammelt. I Cementfun
damentet blev der indstøbt en Flaske, der indeholdt
en skreven Fremstilling af Kildebygningens Historie,
forfattet af stud. mag. Ernst Frandsen. Kildebygningen
indviedes ved en Sammenkomst for Bidragyderne 13.
Oktober ,1918. ')
Som Kilden nu er restaureret, er den en Pryd for
Byen. Den bærer Navnet „H ellig Anders Kilde“ , udskaaret i Egetræet, og der vil derfor ikke være nogen
Fare for, at den hurtig skal gaa i Glemme. Man har
jo ogsaa i det sidste Aars Tid istandsat Helene Kilde
(Tisvilde) og Kirsten Pils Kilde (Dyrehaven), og en
Bevægelse i Retning af Værn om vore Helligkilder
er saaledes indledet.
Gid den maa forplante sig
videre, der er Opgaver nok! Jeg haaber i hvert Fald,
at dette vil fremgaa tilstrækkelig tydeligt af Frem
stillingen i det følgende.
>) Referat i Sorø Aiutstid. og Sorø Amts Dagbi.

1918.
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KIRKERUP KILDE.
Ingen Helgen synes at være knyttet til denne
Kilde, og det forstaar vi ogsaa godt, hvis det er
rigtigt, hvad Provst Olivarius 1751 beretter, nemlig
at Kilden først skulde være fremkommen og søgt af
syge i Aaret 1688')• Før den Tid skal man særlig
have søgt Keldstrup Kilde. Men Kirkerup Kilde er
hurtig blevet berømt og har taget Magten fra alle de
ældre Helligkilder i Omegnen. Der var i Kirken an
bragt en Blok, og i denne samledes ret betydelige
Beløb. Før 1717 blev det dog ikke til noget klække
ligt, men efter den Tid strømmede Gaverne ind, og
uagtet der stadig blev uddelt til de fattige af disse,
opsparedes der dog Kapital. I 1728 blev man enige
om at benytte Kapitalen til at opføre et Hospital for
med Plads til 8 Hospitalslemmer. Dette skete paa
Foranledning af Amtmanden, den kendte Frederik
Rostgaard, Provst Olivarius og Sognepræst H. O.
Hansön. Da Hospitalet 1731 stod færdigt, kostede
det ialt 56 Rdr. 4 Mark, og af Midlerne var der
128 Rdr. i Behold, saa for Pengenes Skyld kunde
der godt have været bygget to Hospitaler til. Men
det var ogsaa opført med Halmtag og Lervægge.
1742 var Kapitalen steget til 496 Rdr., og der ind
kom i Reglen hvert Aar ved St. Hansdag 80—90
Rdr., indtil ca. 1820, da det var gaaet ned til 20
Rdr.2). — Kapitalen andrager nu over 16000 Kroner.
I 1733, 2. Oktbr., udstedtes Fundatsen for Kirke*) Hofman, Pund. VIII, 15. Fundatsen trykt ssl. S. 50.
S. M. Beyer. Beskrivelse over Egilslcvinaglc Sogn. 1820.
S. 92.
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rup Hospital. Den bestemmer angaaende Hospitalet,
at det skal beboes af 8 fattige Mennesker fra Sørbymagle-Kirkerup Sogne. Der skulde bo to i hvert
Værelse, og desuden fik de Plads til Brændsel. Be
boerne skulde føre et skikkeligt og gudfrygtigt Lev
ned; foruden fri Bolig fik de udbetalt en lille Under

Kirkerup Kilde.
Fot. P. Nuri und, Nationnlmus.

støttelse af de aarligt indkommende Penge, der, efter
at højst 1 4 var lagt til Kapitalen, fordeltes mellem
Hospitalets og Sognets fattige.
Naar Hospitalslemmerne afgaar ved Døden, til
falder deres Ejendele Kirkeblokken, med Fradrag af
de Penge, Ligkisten koster. Men ellers skal Bymændene kaste Graven og bære den døde til Jorden,
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og heller ikke Præst og Degn skal have noget fol
deres Ulejlighed.
Kildeblokken aabnes hver St. Hans Aften i Amt
mandens, eller hans Fuldmægtigs, Præstens, Kirke
værgens og Degnens Nærværelse; Blokken er for
synet med to gode Laase med diverse Nøgler til.
Det bestemmes endvidere: „Kirkerup Kilde bør ikke
være tillukt for nogen fremmed, som Vand deraf vil
tage eller forlange, ikke heller bør nogen, som det
begærer, nægtes Kirkens Forbøn i Kirkerup Kirke;
Degnen maa ej heller foreskrive nogen Fremmed,
hvad han vil have for at skrive ham paa Bedeseddelen, men hvad nogen godvilligen vil give, maa
han tage; men Præsten, som sædvanlig hidindtil,
tager intet, uden den Qlæde, at Gud velsigner Blok
ken til den Fattiges Hjælp“ .
„Hvad der gives af dem, der enten hente Vand
af ermeldte Kirkerup Kilde, eller, som sædvanligt er,
lader bede for sig i Kirkerup Kirke, enten det læg
ges i den dertil hørende Blok, eller det lægges paa
Alteret i Kirken, eller det sendes nogen i Huset, bør
komme benævnte Blok og de Fattige alene til Gode,
og har enhver at tage sin Samvittighed i Agt, at de
ikke besmitter sig med uretfærdig Løn.“
løvrigt bestemmer Fundatsen, at Degnen, Klokke
ren og Kirkeværgen i Honorar for deres Ulejlighed
højst maa faa hver 1 Rdr. aarlig, og de to Mænd,
som aarlig renser Kilden, hver 2 Mk.
Som det vil ses af Fundatsen, foregaar Kildedyr
kelsen her i Kirken og under Præstens Medvirkning,
han beder for hver den, som maatte ønske det, og
Degnen fører Fortegnelsen over dem, der søger Kir
kens Forbøn. Provst Beyer i Egeslevmagle bevid-
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ner, at han har set mangen ofrende „nedlagt sin Gave
paa Alteret og i Kirkeblokken med Andagt, Stilhed
og Tankefuldhed, og derefter gaaet ind i en Stol i
Kirken og nedbøjet gjort sin Bøn til Gud, enten for
sig selv som syg, eller for andre Syge, der blev
ofret for, tænkende med Apostelen Jacob: Troens
Bøn skal hjælpe den syge.“
Provst Beyer bemærker, at Menigmand — af
Overtro — altid ofrer ulige Penge, og at man tager
en Portion Kildevand med hjem.
Fra anden Side hører vi, at der fra alle Sogne
paa Egnen ligefrem sendtes Deputationer med Ofre
for den samlede Kommune. Jens Kamp fortæller
herom, at Folk fra fjerntliggende Byer, som ikke selv
havde Lejlighed til at rejse den lange Vej til Kilden
i Kirkerup, lod indsamle Penge derhjemme, og om
St. Hansdag blev da en paalidelig Mand sendt af
sted fra hver By, og ankommen til Kirken, som den
Dag stod aaben, gik han op til Blokken og raabte
højt, saa at alle i Kirken kunde høre det: „Her kal
der jeg alle gode Mænd til Vidne paa, at jeg i Guds
Navn nedlægger „ Rd. „ Mk. „ Sk. fra Tingjællinge
(Lynge, Alsted, Lundforlund o. s. v.) Bymænd som
Offer til Kilden. Guds Velsignelse“ . Samme Mand
tog derpaa en stor Lerdunk fyldt med Kildevand til
bage, og dette var i det følgende Aar Byens fælles
Medicin ’ ).
Det kan let ses, at der maa have været mægtigt
Besøg ved Kilden hvert Aar ved St. Hansdagstid, og
den store Tilstrømning affødte da ganske naturligt et
Marked, hvortil Kræmmere og Værtshusholdere fra
') Højskolebladet, 26. Juni 1883.
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de omliggende Købstæder søgte for at faa afsat deres
Varer. Kirkerup ligger jo ret langt fra Købstæderne,
og der var da gode Betingelser for et saadant Købestævne. Men der kom Forbud mod det. I kgl. Re
skript af 14. April 1747 bestemtes, at „de af Almuen
i Sjælland vedtagne og selvgjorte Markeder, der med
aabne Boder og andet Køb og Salg paa Landet,
saasom ved Kirkerup, Monstrup, Qieshøj og MørkeKilder samt slige Steder, [skal] være aldeles ophæ
vede“ .
Dette bekendtgjordes hvert Aar i Alma
nakken.
Naar Kirkerup nævnes, maa det jo have hørt til
de betydeligste af de vist ikke saa faa Kildemarkeder,
der førte en stille Tilværelse Landet over. Men For
budet hjalp aabenbart ikke det ringeste, Markedet
fortsattes uforandret, og Kildeblokken levede højt.
Men i 1800 er der en nidkær Embedsmand i Korsør,
som føler sig kaldet til at gribe ind.
Det hedder derom: „Cancelliet har imodtaget den
med hans Skrivelse indsendte Forestilling fra Cancellie-Sekretær og Borgemester Torp i Korsør, hvori
han fører Anke over, at der aarlig Dagen før St.
Hansdag bliver holdt et Marked i Bondebyen Kirke
rup, uagtet dertil ikke haves mindste Hjemmel. Da
Cancelliet aldeles bifalder, hvad Amtmanden i denne
Anledning har ytret, saa skulde man herved melde:
At det i Henseende til Forbudet imod at holde
et Marked ved Kirkerup Kilde, bør have sit Forbli
vende ved Reskriptet af 14. April 1747, dog maa det
være alle og enhver tilladt Dagen før St. Hansdag
at falholde alle Slags ædende og drikkende Vare
ved Kirkerup Kilde til de besøgendes Forfriskning,
kun at denne Tilladelse ej misbruges til ved denne
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Lejlighed at falholde Levnetsmidler og Provisioner,
som ej paa Stedet fortæres.“
Denne Kancelliets Promotion af 18. Okt. 1800
synes virkelig at have givet Kildemarkedet et Døds
stød ’). 1 hvert Fald anfører Provst Beyer, at Be
søget er gaaet meget tilbage. Og Grunden til, at
dette Forbud virkede mere end det tidligere, maa vel
ligge i, at det var fremkaldt af den stedlige Øvrig
hed, der nu var interesseret i at faa det overholdt.
Men under simplere Former fortsattes Markedet dog
til op mod vor Tid. Lidt Vareomsætning foregik
ogsaa stadig, man omsatte navnlig Høstredskaber,
Landmandens Husflidsarbejde.
St. Hans Dag 1884 skal der have været holdt
100 Aars Jubilæum (?) paa Kirkerup Hospital med
en storstilet Fest for de 8 Lemmer, og Stiftelsen var
nu atter bragt i Overensstemmelse med Fundatsen,
efter at den en Tid lang ligefrem havde været taget
i Brug af det offentlige Fattigvæsen og til Tider
været belagt med 16 Fattiglemmer. Det hedder ved
denne Lejlighed: „Valfarten til Kilden har vedlige
holdt sig til vore Dage, men har dog forandret Ten
dens. St. Hans Aften drager endnu mange, dog ikke
syge og sorgfulde Mennesker, til Kirkerup til „Kilde
marked“ , som det kaldes, man drikker der heller ikke
længer Kildevand, ihvert Fald ikke ublandet, og ofrer
man, sker det ikke i Kirken eller til Hospitalet“ 2).
Over “Hospitalets Dør er indsat en Tavle, som
bærer et lille Vers, der tydelig taler i et manende
i) Begge Forordninger trykt i Fogtmanns Reskripter.
-) Dags Telegrafen, 8. Juli 1884.
2
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Sprog til de syge Mennesker, der søger Helbredelse
ved Kilden, om ikke at glemme Ofret:
Siæls og Legems beste Læge
JEsus! Eders Sind bevæge,
At I ikke slet forglemmer
Dette Huuscs svage Lemmer.

1731
F. R.
H. O.
Hansön.

Bogstaverne F. R. betyder Frederik Rostgaard,
Amtmanden for Antvorskov Amt, hvis interesse for
Helligkilder vi ogsaa kender fra Valdemarskilden. Og
det er ogsaa ham, der har digtet det smukke Vers
paa Tavlen ’). Han var en af Datidens fremragende
Digtere, og skrev fortrinlige formfuldendte Digte
baade paa Dansk og Latin og nærede en levende
Interesse for dansk Litteratur. Han samlede Mæng
der af Bøger og Haandskrifter, der endnu findes i
de store Bibliotheker i København. Det er ikke
usandsynligt efter vort Kendskab til denne ejendom
melige Mand, at Initiativet til at rejse Kildehospitalet
netop skyldes ham.

KELDSTRUP KILDE.
Paa Keldstrup Mark, et godt Stykke fra Byen,
findes endnu en Kilde med forfaldent Brøndværk, og
en gammel jernbeslaget! Kildeblok staar der vist endnu.
Der kunde være al Grund til at frede om denne
smukke Plet og istandsætte det forfaldne Brøndværk.
Endnu 1909 henlagdes der St. Hans Aften en Buket
Blomster ved Kilden, de ældre Kvinder ofrede den
mod Uheld med Kreaturerne.
Kildedyrkelsen i Keldstrup skal gaa langt tilbage
>) Indberetning 1759, Landsarkivet.
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i Tiden, særlig til Tiden før 1688, da Keldstrup Kilde
var den berømteste paa Egnen, men derefter maatte
vige Pladsen for Kirkerup Kilde. Noget Helgennavn

Keldstrup Kilde, med Blokken.
Hot. Friis, D. F. S.

vides ikke med Sikkerhed knyttet til denne Kilde. En
gi. Kone mente, at den hed Helene Kilde1), en gi. Mand
’ ) Opt. i Dansk Folkemindesamling. L. Both, Danmark I,
200, anfører Navnet „H ellig Kilde“ .
2*
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sagde for nogle Aar tilbage, at den hed St. Kelds
Kilde, og dette Navn er efter hans Opgivelse kom
met med paa Generalstabens Kort, efter hvad der er
blevet mig fortalt. Men det ligger jo ret nær, at dette
Navn kan være dannet efter Byen Keldstrups Navn.
Der kendes et Sagn om Kildens Fremkomst. En
Mand vilde en Nat flytte et Grænseskel, som var der,
hvor nu Kilden findes. Da han havde trukket den
Pæl, som dannede Skellet, op, begyndte der at pible
Vand frem. Han blev forskrækket og gav sig til at
stampe Jorden sammen med Foden, men Benet bræk
kede. Han laa paa Stedet til om Morgenen, da Folk
fandt ham. Imedens var der dannet en hel Kilde.
Manden maatte da sætte Brøndværk om den og give
en Bøde til en Kirke el. lign.1)
I 1744 berettes der, at der paa Stedet samles en
hel Del Folk St. Hans Aften, men der falder dog ikke
synderlig med Almisser i Kildeblokken.-)
Men Keldstrup Kildemarked lortsattes lige op til
vore Dage, vist til ca. 1900. Det var St. Hans Aften.
Engen, hvor Kilden findes, var da enten afgræsset
eller nyslaaet, Brøndværket pyntedes med Blomster.
Der kom Koner med Bassekurve, og Pottemagere med
Spølkopper, Lergrise til Sparebøsser og Tallerkener;
alle vilde have en Erindring med hjem fra Kilden.
Alle, baade sunde og syge, drak af Kilden — de sunde
for at være sunde og stærke til næste St. Hans. Et
Bæger Vand kostede 1 Skilling. Men Sammenkom
sten, som vi kender den, bærer Præg af at være en
Midsommerfest for Ungdommen, og jeg kan ikke her
Optegnelse i Dansk Folkemindesamling.
-) Ny kgl. Saml. 394 b. Fol.
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undlade at anføre den smukke Skildring, Zakarias
Nielsen har givet;1) han er jo barnefødt der i Sognet
og har selv været til Kildemarked der i sine unge Dage.
Paa Keldstrup Mark, ved en lille Mose en Mils
Vej vest for Slagelse, findes en gammel navnkundig
Kilde, „Helligkilden“ , der var vide kendt for sine
undervirkende Kræfter. Tusende af Tilrejsende har
i Tidernes Løb badet deres syge Øjne i dens Afløb
og drukket af dens Væld. Hver St. Hans Eftermid
dag og Aften holdtes her Marked med Sang og Klang.
Om Formiddagen havde Keldstrup Piger smykket
Kildekarmen med Blomsterlænker og hængt Kranse
om den gamle, jernbeslaaede Pengeblok, der stod
tæt ved Kilden. Værtshusholdere og Handlende havde
opslaaet Telte og Pottekræmmere udstillet allehaande
fristende Lersager paa Grønsværen. Hen paa Efter
middagen kom Folk dragende i store Stimer fra alle
Kanter, og nu gik det med Snak og Handel, Drik og
Latter, mens Lirekasser og Triangler gjorde Musik til
Visekonernes Sang. Om Aftenen, naar St. Hansblus
sene lyste paa alle Højder i Omlandet, svang de unge
sig paa den aabne Danseplads til Klarinettens Toner;
men ud paa Aftenen, naar de unge Kinder var komne
i Blus, listede nu og da et Par sig bort fra Pladsen
og tog Vejen ud langs Markdiget eller ned mod den
rislende Kildebæk og satte sig ved Karmen, i Ambra
ens og Krusemyntens Duft. Da faldt der hede El
skovsord, og Løfter fra Kærlighedens Helligkilde skif
tedes Mund og Mund imellem. Kilden passede sit
Løb i Maanelyset, men i Mosen under Skrænten sad
Bekkasinen og Vagtelen og lyttede.
’ ) i Galscliiøl, Danmark. H. 487,
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KNUD LAVARDS KILDE.
Den 7. Januar 1131 blev Knud Lavard dræbt i
Haraldsted Skov. Da fremsprang der paa det Sted,
hvor hans Blod flød, et Kildevæld til Lægedom for
Menneskene gennem Tiderne, fortæller Sakse. Senere,
i Thomas Gheysmers Krønike, tales der desuden om
en anden Kilde, som sprang frem der, hvor man
paa Vejen hvilede med Baaren. Anders Sørensen
Vedel bemærker i Noterne til en af sine Folkeviser
(1591): „Ved Harrested Kirke i Seeland en M il vejs
Nordost fra Ringsted, vises endnu denne Kilde, som
her omtales vdi Visen, oc haffuer været stort Misbrug
boss i gamle Dage vnder Paffuedommet“ .
Da C. Molbech under sine Ungdomsvandringer i
1809 kommer til Haraldsted, faar han at vide, at det
er Sværtekilden, 1 M il nord for Haraldsted, som er
den gamle Knuds Kilde, men sporer dog nogen Usik
kerhed med Traditionen.1)
En interessant Oplysning giver et Brev, der er ud
stedt af Abbed Frands Andersen i Ringsted 20. April
1566, angaaende Præstegaarden i Haraldsted. Det
hedder her: Kellegaard, som Præsten nu iboer, er
ikke uden et lidet Bolig, nu meget forfaldet, hvilket
udi fordum Tid opbygdes hos den Capel, til hvilken
da var megen Aflads Søgning, og derfor altid boede
der en Klostermand her indgiven og der udaf med
en liden Plads Jord, dertil givet, holdt sig. —
Kellegaard betyder Kildegaard, og her nævnes jo
udtrykkelig et Kapel, der saa maa have været et Ka
pel ved Valfartskilden.
Worsaae søgte allerede sammen med Frederik V il
*) C. Molbech:

Ungdoinsvandringer, 345.
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efter dette Kildekapel i 1855 under de berømte Ud
gravninger i Ringsted — men uden Resultat.1) I 1883
tog Nationalmusæet Sagen op paany, og fandt da
Kapellet. Det viste sig ikke at være ved Sværtekilden, men et Sted N.-Øst for Haraldsted, ved Skjoldnæsholmvejen, hvor der paa Generalstabskortet fand
tes Betegnelsen Kildemur. Markerne der omkring

Ruinerne af Knud Lavards Kapel.
Efter Traps Danmark.

bar Navtie som Kildegaards Ageren, Kildemose-Agre,
Kilderøds-Agre, Kildehumperne.2)
Kapelruinen, som blev fremdraget, viser, at det
har været en smuk Fraadstensbygning af en anselig
Størrelse. Skibet var ca. 41 Fod langt og 21 Fod
i) Overs. over Vid. Selsk. Forli. 1855, Nr. 7—8.
-) løvrigt skriver Both, Danmark I, 181, allerede 1871, at
Knud Lavards Kapel fandtes ved „Kildeinuren“ .
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bredt, og Koret 18 Fod langt og 15 Fod bredt. Der
var begravet et Par Lig i Gulvet, det ene nied Rester
af en Rosenkrans i de foldede Hænder. To Pilegrimsstave fandtes ogsaa, et interessant Vidnesbyrd om
Valfarterne hertil. Kapellet har været teglhængt —
maaske oprindelig blytækket — men Rester af Tegl
fandtes. Man kunde ogsaa se Spor af, at Kapellet,
formodentlig efter Reformationens Indførelse, har væ
ret benyttet til verdsligt Brug, maaske til Bryggers
eller Bagers, der fandtes Rester af en Haandkværn
og forkullet Træ, maaske Præsten i „Kellegaard“ da
har benyttet Kapellet som Udhus.
Kilden findes ikke mere paa dette Sted, men Ud
gravninger har gjort det sandsynligt, at den har væ
ret umiddelbart Nord for Kapellet.1)
Her har vi da utvivlsomt det Sted, hvor Knud La
vard myrdedes, og hvortil de store Pilegrimsfarter i
Middelalderen gik. Samtidig har Pilegrimmene natur
ligvis besøgt hans Grav i Ringsted, og Vejen er da
faldet forbi Haraldsted Kirke, hvor der rinder en smuk
Kilde. Den er da rimeligvis blevet besøgt ved samme
Lejlighed — den skulde jo efter Sagnet være ud
sprunget der, hvor Baaren med Hertug Knuds Lig
hvilte.2) Men Sværtekilden N. for Haraldsted kom
mer ikke i Betragtning i denne Forbindelse. Den har
arvet lidt af Knudskildens Glans, men rimeligvis først
efter at Valfarterne til Kapellet ved Reformationens
Indførelse forsvandt, og den rigtige Knudskilde — maa
ske paa samme Tid — tørrede ud; saa var dens
Blomstring paa en naturlig Maade bragt til Ophør.
’ ) Henry Petersen, i Aarb. f. nord. Oldkyndiglied. 1885, 15.
-) I Pontoppidans danske Allas III, 55, anses denne for den
riglige Knudskilde.
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I Folkesagnet har vi en anden Forklaring af, hvor
dan det er gaaet til, at St. Knuds Kilde har tabt sin
Lægedomskraft. Det var en Bonde i Benløse, hedder
det, en gudsforgaaende Krop, der hverken troede paa
Gud eller de hellige. Hans fattige Nabo havde et
blindt Øg; en Dag, de snakkede sammen om Øget,
sagde Gabflaben: „Du skulde drage til Haraldsted
Kilde med hende!“ Det kunde ikke gaa an, mente
den fattige, der kunde gerne komme noget ondt ud
af det. — „Haa, Haa!“ grinede den anden, „du er
kanske bange for hellig Knud; han har aldrig kun
net gøre hverken ondt eller godt!“ — „Det skal du
dog ikke sige“ , svarede den anden. — Gabflaben fik
dog alligevel Lov at drage til Haraldsted med Øget
og bade hendes syge Øjne. Øget fik sit Syn, men
Spotteren mistede sit. Siden tabte Kilden sin Kraft
og blev derefter glemt, saa man nu ikke engang kan
paavise, hvor Kilden var.1)

SVÆRTEKILDEN.
Vi finder allerede i 1744 denne Kilde omtalt: Ved
Kastrupgaard paa Haraldsted Mark en Kilde, som er
paa en Eng, skal holde godt Vand, og besøges af
mange Folk hvert Aar d. 23de Juni om Aftenen.2)
Som vi har set, var det denne, Molbech under
sine Vandringer stødte paa, og som man antog var
St. Knuds Kilde. Tæt ved den var Myreskoven eller
Myrdeskoven, som man satte i Forbindelse med Knud
Lavards Mord. Men som vi under Behandlingen af
') Evald Tang Kristensen: Danske Sagn III, Nr. 1103.
-) Manuskript Ny kgl. Saml. 394 b, Fol.
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Si. Knuds Kilde har set, kan den dog ikke gøre For
dring paa at være det historiske Sted. Men rimeligt
er det, at noget af den Berømmelse, som hvilede
over den gamle Knudskilde, har bredt sig til de an
dre Kilder i Sognet; vi saa det jo med Kilden ved
Haraldsted Kirke, der aabenbart er en senere Affødning af den gamle Knudskilde, og der har endog væ
ret nævnt en fjerde Helligkilde i Sognet, Vibæk Kilde
vestlig paa Haraldsted Bymark.1) Sværtekilden har
ganske naturligt erobret den gamle Knudskildes Plads,
da denne tørredes ud og Kapellet forfaldt.
1 1883 fandtes endnu den gamle Pengeblok lig
gende ved Sværtekilden, og Folk vidste at fortælle
meget om Midsommerfester ved denne Kilde.
Der var Fest hver St. Hans og Frue Nat. Med
Tilladelse fra Herskabet paa Skjoldnæsholm kørte
gamle Peder Pedersen fra Kildegaarden ud i Myrdeskoven og hentede Løv og grønne Grene, der blev
stillet op, saa der var som en Løvhytte omkring med
Dør ind til Kilden. En Garnvinde var opstillet og
omvundet med Grønt og Lys sat i Hullerne, saa det
var en hel Lysekrone. Klokken et, halv to, kom saa
de gamle, og de unge til Aften med Kranse, Blom
ster og Blade, som de bestrøede Kilden med. Var
det godt Vejr, dansedes der ved Kilden og ellers i
Gaarden, paa Loen eller i Storstuen til den lyse Mor
gen. Morgenen efter kom Præsten og tømte Offer
pengene af den gamle Blok, og de blev saa uddelte
til de fattige i Sognet og der var tit mange Penge.
Men saa skete det, at der nogle Gange blev traadt
saa megen Sæd og Kløver ned, og saa blev Manden
I) Aarb. f. nord. Oldk. 1885, 59.
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ked af det, og omsider hørte den Stads op om ved
1840. — Den Gang den store Omgangssyge eller Ty
fus var saa slem, red Peder Pedersen om med Vand
fra Kilden til de fleste, og skønt mange blev smittede,
saa blev dog ingen syge paa Kildegaarden.1)
Denne Skildring har sin store Interesse derved,
at den lader os ane lidt om Fællesskabets Aand ogsaa ved Kildedyrkelsen. Det hele former sig som
en smuk Landsbyfest, hvor man i Fællesskab yder
Bidrag til Kildens Udsmykning og vel ogsaa til an
det, som behøves til Festen, og hvor de gamle og
de unge paa hævdvunden Maade deler Døgnets T i
der mellem sig. Det er jo kun naturligt, at Kilde
festerne kan have indgaaet blandt Aarets Festdage i
de gamle Landsbyer, og vel ogsaa rimeligt, at hver
By regelmæssigt søgte en bestemt Kilde, og kunde
det udredes, hvilke Byer der mødte ved hver Kilde,
saa vilde vi have et godt Bidrag til Oplysning om
Landets Bygdegeografi i ældre Tid. I hvert Fald la
der Beretningen om Kildefesten ved Sværtekilden os
ane noget om, at det almindelig anvendte Ord Kilde
marked ikke altid er nogen træffende Benævnelse paa
de Sommerfester, som fejredes ved de mange Kilder.

ST. HANS KILDE.
St. Hans Kilde nævnes 1744 i en Opregning af
Egnens Kilder og synes at maatte være den kendte
Kilde i Ørslev ved Skelskør.2) Men der er bevaret
en Tradition om de Kildefester, der under Kirkens
*) Evald Tang Kristensen: Danske Sagn III, Nr. 1104.
-) Manuskript Ny kgl. Sainl. 394 b. Fol.
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Ledelse blev afholdt ved Ørslev Kilde i den katolske
Tid. Det hedder herom i 1744 i det oftere anførte
Haandskrift:1) „End staar i Ørslev Kirke St. Hanses
Hoved af Træ paa et Træfad med 3 Menneskeben
paa, som Almuen blev indbildet at være St. Hanses
Ben, hvilket Fad med Hoved og disse 3 Ben Mun
kene bar omkring i Procession ved Ørslev Kilde St.
Hans og Marie Besøgelses Aften, da de, som lagde

Johannes Døbers Hoved.
Hol. Nntionalmus.

Guld eller Sølv paa Fadet til Munken, fik til Veder
lag og Aflads-Forsikring Forlov at kysse disse BenReliquias; men de, som gav ham ikkun Ost eller
Madvarer i Posen, som hans Karl bar efter ham, fik
kun en Benediction etc. Denne Tradition er kun fra
3die Generatione af dem, som selv har set det“ .
Denne Optegnelse er saa meget mere interessant,
som det omtalte Fad med Hoved og Knogler er be
varet endnu, det blev i 1824 indsendt til National') Manuskript Ny kgl. Saml. 394 b. Fol.
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musæet, hvor det nu er at se.]) Og den giver os
en Episode af de middelalderlige Kildefester, hvor
Munken kommer bærende med Kirkens helligste Re
likvier og modtager de besøgendes Ofre, en Scene,
vi kan tænke os udspillet ved mange af vore Hellig
kilder. Men det har dog næppe været den eneste
Form for Kildedyrkelsen her; Vandet har selvfølgelig
ogsaa her spillet sin Rolle ligesom ved vore andre
Kilder. Af Interesse er ogsaa Bemærkningen om, at
Munken kommer baade St. Hans Aften og Marie Be
søgelses Aften. Medens Kildefesterne her paa Egnen
hovedsagelig har samlet sig om St. Hans Aften, er
der dog to Eksempler paa, at man tillige har søgt
Kilderne paa Marie Besøgelses eller Vor Frue Dag,
den 2. Julf, nemlig Ørslev Kilde og Sværtekilden.
Men Besøget paa Vor Frue Dag synes tidligst at
være ophørt, for i vore nyere Optegnelser er det næ
sten udelukkende St. Hans Aften, der tales om.
Det er denne Kilde, der nu findes som Brønd lige
Nord for Ørslev Kirke ved Lundbyvejen. Man mindes nu
ikke længer, at der er holdt Kildefester ved den, og
allerede 1759 hedder det, at den i fo rrig e Tider blev
meget søgt St. Hans Aften.2)
Det fortælles ogsaa, at der ved Ørslev har været
et lille Kloster med seks Munke i,'1) men om det tør
sættes i Forbindelse med Kildedyrkelsen her, er dog
et Spørgsmaal. En Fjerdingvej fra Ørslev fandtes en
anden Kilde, H ittinge Kilde, om hvilken der dog sav
nes nærmere Efterretninger. Den fandtes mellem Tørve’) Aarb. f. nord. Oldkyndigh. 1888, 128.
'-) Indberetning, Landsarkivet.
{) Pontoppidan: Dsk. Atlas VI, 268.
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grave, var stensat og med et Trækors nede i; der
havde ifølge Traditionen staaet en By med mindst 4
Gaarde, og denne Kilde benyttedes til Vandforsyning,
naar Brøndene svigtede.1)

BRIXES KILDE.
Paa Sludstrup Mark, Nord for Byen, nævnes
Brixes Kilde, der dog ogsaa synes at have været
kaldet Brøsi- eller Birgittes Kilde, Navnet opføres
ogsaa som St. Brixi Kilde, maaske det virkelig er en
St. Birgittes Kilde, vi her har for os; i hvert Fald
har man anset et Billede i Kirken for at forestille den
hellige Birgitte, og Fenger finder paa Kirkens Alter
kalk et Billede af samme Helgeninde.2)
Kilden har været besøgt St. Hans Aften, og der
tales om stort Besøg. Endogsaa Udlændinge søgte
den. Et Sagn fortæller om en Hollænder, der havde
faaet sit visne Ben helbredet, og derfor havde for
æret Kirken et Ben af Guld.1) Dette var saa brugt
til Køb af Jordegods.1) Ved Oprensning af Kilden
har man fundet mange Sølvmønter, der har været
nedkastede deri som Offer. Et Trækors er i sin Tid
blevet rejst ved Kilden, efter Sagnet til Minde om to
Munke fra Antvorskov, der stredes om en Pige fra
Pebringe (Falkensten). Den ene faldt dødelig saaret
ved Kilden, den anden paa Skørpinge Mark ved Vejen,
og paa begge Steder rejstes Kors, der senere er holdt
vedlige; i ældre Tid knyttedes den Tro dertil, at om
9
-)
l)
l)

Hofman: Fundationes VIII. I I ; Indberetn. i Landsark. 1759.
Pontoppidans Danske Atlas VI, 262. Kirkehist. Saml. II, 17.
Pontoppidans Dsk. Atl. Ill, Side 7.
Hofman, Fund. VIII, 116. Indberetn. 1759, Landsarkivet.

Hellige Kilder i Sorø Amt.

31

de forfaldt, vilde der blive Uheld med Kreaturerne.
Sagnet om disse Kors fortælles dog noget forskelligt.
Korset paa Skørpinge Mark siges efter et andet Sagn
at være rejst af en rig Frue, som paa dette Sted
fødte et Barn.1)

Hellig Kors Kilde i Boslunde.
Fot. Th. B. Bang.

D. F. S.

HELLIG KORS KILDE.
I Boslunde findes der endnu en Gadebrønd med
Pumpe i udenfor Præstegaardshaven, det er den gi.
Hellig Kors Kilde. Den var i sin Tid meget berømt,
!) Beyer: Egeslevmaglc. 86.
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hvad et Ordsprog vidher om: „Hjælp nu Gud og
Hellig Kors Kilde“ . Den bekendte Læge Thomas Bar
tholin nævner 1666 denne Kilde sammen med tre an
dre paa Sjælland, derimellem Helene Kilde, som de
ypperste Sundhedskilder, som taaler Sammenligning
endog med Oldtidens berømte Kilder i M ilet.1) Læ
gen Wadskiær, som 1740 nævner en Række danske
Sundhedskilder, medtager ogsaa Hellig Kors Kilde,
og anfører ovennævnte Ordsprog.2) Men han nævner
ikke andre af Kilderne fra Sorø Amt, saa adskilligt
taler for, at denne Kildes Ry har naaet videre om
kring end de andre Kilders.
Kilden omtales flere Gange i det 18de Aarh. og
synes at have været meget besøgt af syge, men i
vore Dage vil ingen mindes, at der har været nogen
Art af Fest ved den ved Midsommertid. Troen er
forlængst forsvunden, og saa vidt vi kan se tidligere
ved denne Kilde end ved adskillige andre her paa
Egnen.1)
Kilden har i Mands Minde været en aaben Brønd
med Brøndværk og høje udskaarne Stolper, der bar
et spidst Tag. Paa Toppen af Taget var der en
„Dulle“ , og under den var der ophængt et Hjul, om
hvilket der gik en Kæde med to Spande. Dette
Brøndværk blev nedtaget ca. 1890 (?), og Brønden
blev gravet dybere og bredere, og der blev anbragt en
Træpumpe i den; Kilden har siden leveret Vand til
Mejeriet.
') Th. Bartholin: De medicin» Danormn domestiea, 1666, S. 32.
-) Kbh.s lærde Tid. 1740, p. 184. Ogsaa Resen anfører Ordsproget.
:l) Seeliusen, Optegn, om Lyngbygd. og Qjerdrnp, 1868, S. 93.
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ST. KLEMENS KILDE.
I Stillinge By, lige ved Kirken, findes nu en Brønd
med Pumpe i, den saakaldte „Graverbrønd“ , det var
tidligere en aaben Brønd med stensat Værk omkring.
Ogsaa her har der været Kildemarked ved M id
sommertid, og der hentedes Vand, som man opbeva
rede i Huset Aaret rundt til Brug i Sygdomstilfælde.’)
Herfra stammer en lille morsom Tildragelse, som gen
gives af Jens Kamp:2)
Selv blandt vor Almue er dog Troen paa disse Kil
der svært i Tilbagegang. For nogle Aar siden kom
jeg til at køre med en Bondemand fra Vestsjælland,
og han leverede mig et, som han mente, særdeles
praktisk Bevis imod Kildevands lægende Kraft. . Det
var nemlig ved Midsommertid, og Talen faldt da paa
en hellig Kilde i Stillinge, hvortil endnu Folk om St.
Hans Aften strømmede sammen for at more sig. Dette
sidste er, i alt Fald nu, den væsentligste Hensigt med
Besøget. Om endogsaa endnu en Del drikke Kilde
vand, saa foretrækker ganske vist de fleste Bajerskøl el
ler „smaa sorte“ .
„Ja,“ siger min Bondemand, „dette hersens Kilde
vand har jo været bekendt fra gammel Tid. Det skulde,
troede man, være godt for mange Syger, saasom
Gigten, Kolden og Feberen. Fattigfolk, som ikke
havde Raad til anden Medicin, havde jo gerne, og
har det somme Steder endnu, en Dunk med Kilde
vand staaende Aaret om i Huset. Men det er kun
noget gammelt Præk, for andet Vand er s’gu lige saa
t) Jens Kamp: Danske Folkeminder 1877, Side 411.
-) Højskolebladet 26. Juni 1883.
3
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godt! Nu skal De høre: Jeg kom for et Par Aar
siden kørende forbi Karen Henriks Hus derovre paa
Banken, og hun kom da springende ud med en Ler
dunk, for hun havde hørt, at jeg skulde til Stillinge,
og saa skulde jeg da fylde Dunken med Kildevand,
for hun havde Jægten og Utingen og Fanden og
og hans Oldemoer, eller hvad det var, i sin venstre
Arm. — Naa, det lovede jeg hende da ogsaa, men
da jeg kommer til Stillinge, glemmer jeg det jo, og
jeg var næsten hjemme igen, før jeg huskede paa
Dunken. Hvad var der saa at gjøre? Jeg stod af
Vognen og fyldte Dunken af en Mergelgrav, og glad
var hun, da hun fik Vandet. — Nogen Tid efter kom
jeg igen forbi hendes Hus, og da kom hun ud og
raabte: „Du skal s’gu dog, Niels, have saa mange
Tak for det Kildevand, det gør ret saa godt for Gig
ten, hver Gang jeg tager af det“ . „Ja, velbekomme
dig, Karen“ , svarede je g . ------- Se, det kan man da
nu se, at det hele er noget Snak“ .

HELLIG DAAS KILDE.
Ved Fodby omtales i det 18. Aarhundrede Hellig
Daas Kilde, som besøges St. Hans Dag.') En Kilde
blok, hvori der samles Penge til de fattige, nævnes
ogsaa.2)
En Helgen af Navnet Daa findes ikke, og det er
da rimeligt, at „H e llig “ er en senere Tilføjelse. Nav
net Daa er velkendt indenfor den danske Adel, og
der har boet adskillige Daa’er i Vestsjælland, fra Borl) Ponloppidan, Dsk. Atl. VI, 284.
-) Manuskript Ny kgl. Saml. 394 b. Fol.
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reby, Saltø, Vollerup og Herlufmagle, saa det kan jo
være herfra, Navnet skriver sig, men nærmere lader
det sig ikke paavise.
Andetsteds staar den betegnet som „Helligkors
kilde“ , men det turde være en Forveksling med den
kendte Kilde i Boslunde.1) Man kunde vel ogsaa
tænke sfg Navnet „H ellig Daas Kilde“ opstaaet ved
en fejlagtig Opfattelse af „H ellig Daabs Kilde“ , men
det vilde ikke stemme godt med de Regler, der gæl
der for Kildenavnene, eller for Kildernes Brug, for de
er næppe i historisk Tid anvendte ved Daabshandlinger.

MERTES KILDE.
Paa Sønderjellinge Mark ved Aaen findes Mertes
Kilde. Den har tidligere været meget søgt som Læge
domskilde og havde Ord for at være god mod Poda
gra og svage Øjne, og den søgtes især ved St. Hans
dags Tider.2)
Om denne Kildes Oprindelse findes der et Sagn,
der kendes i mange Optegnelser, der alle stemmer
ret nøje over ens. Det nævnes første Gang i Resens
Atlas. Sagnet fortæller, at en Bondepige Merte, der
nok var Tjenestepige hos en adelig Frøken, en Dag
sammen med nogle andre Høstfolk gik paa Marken
og rev Hø. Hun skal da være blevet beskyldt for
noget, som hun var uskyldig i, og i Hidsighed over
den uretfærdige Beskyldning have forladt Marken,
medens nogle af de andre fulgte efter hende. Saa
*) Both, Danmark I, 162.
-) Pontoppidan: Dsk. Atlas VI, 273.
3*
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var hun standset og havde paastaaet, at hun hørte
Himmeriges Klokker ringe. Men de andre sagde, at
de intet kunde høre. Jomfru Merte blev da ivrig og
sagde:
Saa vist som Himmerigs Klokker ringe
saa vist skal her en Kilde opspringe.

I det samme stødte hun sin Rivestage i Jorden,
og en Kilde vældede frem paa Stedet. — Men Pigen
sank i Jorden, siger en nyere Sagnopskrift.1)
Resen omtaler foruden denne en St. Marthas Kilde
i Haarslev Sogn, den skulde ligge mellem Haarslev
og Tingjellinge, og være en berømt Lægedomskilde,
men det er aabenbart den samme, der er Tale om.2)
1 Pontoppidans Danske Atlas VI, 272 nævnes derimod
en god Kilde ved Haarslev Høj, det er rimeligvis en
anden, men den giver han ingen særlige Oplysnin
ger om.
Navnet Mertes Kilde kan godt indeholde Navnet
paa Helgeninden Sancta Martha, men Sagnet tyder
jo paa en rent folkelig Oprindelse, saa det er næppe
rimeligt, at Kirken har haft noget at skaffe med denne
Kilde.
I en Indberetning 1759 hedder det, at Mærtes
Kilde i fordums Tid har været søgt af mange ved
St. Hansdags Tide; særdeles skal de unge i omlig
gende Byer holdt længe ved St. Hanses Nat altid at
samles der og øvet adskillig Lystighed med Spil og
Dans, men nu ophører sligt. I Kilden er klart og
godt Vand, og i Aaret 1709, da den stærke Vinter
t) Opskrifter, se Thieles Folkesagn II, 30, Msk. Ny kgl. Saml.
394 b. Fol. Optegnelse i Dansk Folkemindesamling.
-) Resen, Atlas I, 43 (Manuskr. Ulldal).

Hellige Kilder i Sorø Amt.

37

var, har den forsynet de nærmeste Byer paa en
Fjerding Vejs eller længere Distance med fornø
den Vand til Folk og Creaturer. Værket om den laa
længe forfaldent, men nu for et Par Aar siden blev
et nyt af Sønder Jellinge Bymænd bekostet; den lig
ger ellers langt fra Byen, hvorfor ingen uden i tørre
Somre benytter sig deraf.1)
Det synes altsaa, som om Kildemarkedernes Op
hør har fundet Sted midt i det 18de Aarhundrede.

KLINTEKILDEN.
Nord for Skelskør, i Klintevænget, fandtes en
dejlig Kilde med det allerbedste Vand lige i Strand
bredden ved Klinten. Der var anbragt et Brøndværk
om den, og den besøgtes hver St. Hansaften af fat
tige Folk paa Egnen og især af Stigsnæs Bønder,
og der kunde da i Blokken samles 6—7 Mark, hedder
det 1759-). Det var her Klintekongen i gamle Dage
ifølge Sagnet havde sit Tilhold.
Man kaldte ham
Kong Tolv. Det hed sig, at ingen Konge turde køre
over Skelskør Bro af Frygt for Kong Tolv — sandt
var det ogsaa, at i flere Hundrede. Aar kom der
ingen Konge til Skelskør. Ingen Vægter maatte eller
kunde raabe 12 om Natten af Frygt for Kong Tolv,
for saa blev han bortført enten til Borreby eller til
Vejrmøllerne udenfor Byen. Gamle Folk har set
Klintekongen om Sommeren i Solskin vælte sig i
Græsset — men P. Friis Edvardsen, som oplyser alt
dette3), mener dog, at de har set Kalve og Faar,
>) Indberetning 1759, Landsarkivet.
-) P. Friis Edvardsen: Schielsciiør, 1759, S. 250.
•») Sst. S. 75.
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som stod tøjret paa Klinten, og han fortæller ogsaa,
at nu (1759) raaber Vægterne dog 12 i Skelskør, og
at Kongen skal være særdeles velkommen, om han
vil komme til Byen. — Nyere Sagnopskrifter fortæller
om, at Børn ikke holdt af at færdes ved Kilden om
Aftenen.
„Gamle Mette“ fortalte, at naar Midnats
klokken slog, red Kong Tolv (Klintekongen) her forbi
paa sin hyide Hest langs Helledegrøften og forsvandt
bag Kirkegaardsmuren. Der tales ogsaa om en un
derjordisk Gang fra Kilden under Klinten til Krukkenborg, hvor Klintekongen skulde have boet ').
Efter disse Sagn at dømme er der Mulighed for,
at vi her har en Helligkilde af højere Alder end
mange andre, en Kilde, som ikke er blevet paaagtet
af Kirken og har faaet Helgennavn, men som ved
blivende har faaet Lov at staa under denne gamle
Klintevættes Beskyttelse.
Kong Tolv er jo i Slægt
med Klintekongen fra Stevns ; vi genkender saaledes
straks det Træk, at han ikke tilsteder nogen anden
Konge Adgang til sine Omraader.
Navnet „Klintekilden“ anføres af Both, der ogsaa
meddeler, at Klintekongen ifølge Sagnet bor i Kildens
Dyb. Der skal foruden denne Kilde ogsaa have
været en anden Helligkilde ved Skelskør, bekendt fra
den katholske T id 2).

KOLDE KILDE.
Paa Skørpinge Mark omtales oftere en Kolde
Kilde, der rinder med dejligt Vand, som aldrig fryser1),
*) Optegnelser i Dansk Folkemindesamling.
-) Both, Danmark I, 157.
l) Pontoppidan, Danske Atlas VI, 266; Hofman, Fundationes
V III, 4 ; Beyer, Egeslcvmagle 85.
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og det meddeles hos Both, at den tidligere har været
meget besøgt ')• Navnet er nu bevaret i Qaardnavnet
Koldekildegaard.

ST. KNUDS KILDE.
Ved Slotsbjergby har der været en St. Knuds
Kilde, den omtales ogsaa i en Indberetning 1759, og
den har aabenbart været søgt som Lægedomskilde.
Paa gamle Matrikelskort vil man ogsaa finde Knudskilde Ager anført. Denne Ager laa i ældre Tid til
Præstegaarden -).

HERLUFSHOLMS KILDE.
I 1744 omtales der en Kilde paa Herlufsholms
Overdrev, hvori der er godt og sundt Vand, og hvor
Magistraten i Næstved har ladet opsætte en Blok til
Indsamling af Penge til Næstved B y:!). Men noget
Navn er ikke overleveret.

ØDEMARK KILDE.
I det 18. Aarh. omtales en Kilde nord for Gaarden
Ødemark, en Sundhedskilde, som besøges ved St.
Hansdagstider, men noget særligt Navn til den er
ikke overleveret4).
Den findes endnu i den nærlig
gende „Kildeskov“ .
>) Both. Danmark I, 169.
-) Indberetning 1759.
Landsarkivet. Hofman,
VIII, 115.
:‘) Manuskript Ny kgl. Saml. 394 b. Fol.
>) Pontoppidan: Dsk, Atlas III, 82, VI, 324.
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ST. VILHELMS KILDE.
Ved Vigersted omtales i ældre Tid en St. Vilhelms
Kilde, der St. Hans Aften besøgtes som Lægedoms
k ild e ’). Beliggenheden synes usikker, „paa Bymar
ken“ eller „ved Kirken“ tales der om. Den synes
imidlertid at være forsvunden, Prof. J. Kornerup efter
spurgte den forgæves paa Stedet i 18932).
Abbed Vilhelm var paa en Maade en dansk Hel
gen, ganske vist af Fødsel fransk Adelsmand, men
hans Virksomhed falder i Danmark, hvor han bliver
Abbed i Æbelholt Kloster og dør 1203. Han er en
af den .danske Kirkes ejendommeligste Skikkelser fra
Valdemarstiden, ildfuld i sin Optræden, yderst nøj
som af Levemaade og godgørende i sjælden Grad.
Han blev hadet og forfulgt af den samtidige danske
Gejstlighed, der var mere verdslig sindet, men han
udfoldede alligevel en stor Virksomhed i Kirkens
Tjeneste og naaede ogsaa efter sin Død at blive
kanoniseret af Paven (1224). Det maa vel være hans
Navn, Kilden bærer, da den hedder St. Vilhelms
Kilde. Ganske vist kender vi en anden Vilhelm fra
Middelalderen, som der kunde komme i Betragtning,
det er den kendte Biskop i Roskilde (død 1074),
Svend Estridsøns Ven, der trods sit Venskab med
Kongen dog tvang denne til en ydmygende Kirkebod,
da han havde ladet nogle Mænd dræbe paa indviet
Grund. Men han blev jo ikke Helgen. Dog maa
<) Scriptorcs Rerum Dauicarum V. 460. Pontopp. Dsk. Atl.
III, 48, VI, 314.
-) Opt. i Dansk Folkemindesaml, Both, Danmark I, 184,
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dette ikke anses for afgørende, da Afe/Z/g-Navnet ved
Kilderne langtfra altid er ægte.

KONGSKILDE.
I Lynge Sogn, Nord for Tjustrup-Bavelse Sø, lig
ger Kongskilde Mølle og Kro. I Middelalderen var
Kongskilde Kro ligesom nu et Pas paa den alfare
Vej fra Skelskør til Roskilde, og endnu i 18. Aarh.
strakte Topshøj Skov sig helt herned under Navn af
Topshøj Ore. Efter Sakses Udsagn var det her,
Biskop Vilhelm mødte sin Konges og bedste Ven,
Svend Estridsens Lig, da det førtes tilbage fra Sønder
jylland for at begraves i Roskilde. Saa snart Kon
gens Lig ankom til Sjælland, beretter Sakse, fik Bisp
Vilhelm Befaling til at gaa det imøde. Han ilede
til Roskilde og bød, at der i Kirken skulde kastes en
Grav til Kongen og dernæst en til ham selv.
Gra
verne troede, at Biskoppen paa Grund af sin Sorg
ikke talte med Overlæg, og ytrede, at ikke de levende,
men kun de døde havde Grave behov, men han for
sikrede, at de kom til at tage imod hans Lig førend
imod Kongens, og at det Ønske at dø tilligemed
denne vistnok ikke vilde slaa ham fejl. Derpaa red
han den 8de Maj 1076 sund og frisk Liget imøde,
og da han kom til Skoven Topsore, befalede han at
fælde tvende høje Træer, der stod ved Vejen, og
deraf gøre en Ligbaare, som han lod lægge paa en
Vogn, bespændt med to Heste. Da de kom igennem
Skoven, og Vilhelm fik Underretning om, at Kongens
Lig var nær, befalede han Kusken at holde, drog
sin Kjortel af og kastede sig paa den paa Jorden,
idet han rakte sine Hælder mod Himlen og bad
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Gud om sit Livs Ende, saafremt hans Tjeneste havde
været ham behagelig, og dermed sov han sagte hen
og døde. Hans Legeme blev ført til Roskilde Dom
kirke, foran Kongens, og derpaa blev de begge be
gravede ved Siden af hinanden.
Sagnet tilføjer, at
der udsprang en Kilde, Kongskilde kaldet, paa det
Sted, hvor Biskoppen døde ')•
Men dette Sagn om Bisp Vilhelm og Kong Svend
og deres samtidige Begravelse kan dog ikke være
rigtigt, da Bisp Vilhelm allerede døde 1074, og Kong
Svend vides at have indsat hans Eftermand i Em
bedet. Den historiske Kærne deri indskrænker sig
vistnok til det personlige Venskabsforhold, der har
hersket mellem de to Mænd.

KINDERTOFTE KILDE.
I et Haandskrift fra ca. 1750 omtales det, at Gaardmændene i Kindertofte har ladet sætte et Brøndværk
om en Kilde i Kirketoften, neden for en Banke, og
at de har ladet indhugge alle deres Navne paa Brønd
værket. Og de ældste Bønder vilde paastaa, at Byen
havde Navn efter denne Kilde, og at den allerførst
havde heddet Kildentofte'-). Men vi savner Oplys
ning om, hvorvidt denne Kilde har været benyttet
som Lægedomskilde.

GYRSTINQE KILDER.
I Store Bøgeskov ved Gyrstinge Sø er der en
eller rettere to Kilder, ved hvilke der fra gammel
i) L. Both, Hiat. topogr. Beskr. over Danmark I. 190.
-) Manuskript Kali 371, 4to.
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Tid har været holdt meget betydelige Kildemarkeder.
En Skildring af disse er allerede givet her i Aarbøgerne af Dr. Ussing (V, 118), og jeg skal derfor
henvise til denne.
Det er mærkeligt, at disse Kilder aldrig findes
omtalt i den ældre Litteratur, vi kender kun, hvad
Folk paa Stedet i vore Dage fortæller, men derfor
kan Kilderne godt have været ligesaa betydelige som
dem, vi kender bedre Besked med, for vor Viden er
i denne Retning saa brudstykkeagtig.
Intet Navn
vides knyttet til dem.
Her holdes Kildemarkedet endnu hvert Aar under
stor Tilstrømning. Dog er Formerne noget lempede
efter Tidens Krav; en Sygekasse arrangerer det hele,
indretter en Festplads, tager Entré og byder paa
Underholdning i Form af Foredrag med paafølgende
Dans. Den herlige Natur, Skoven og Søen i For
ening, har vel nok en betydelig Andel i, at denne
Kildeplads har kunnet vedblive med at drage de store
Skarer til sig hver Sommer.

TUPPE- OG ELLE-KILDEN.
Paa Terslev Mark omtales to Kilder, Tuppe- og
Elle-Kilderne, i ældre Litteratur, men uden Angivelse
af, at det er Helligkilder. Imidlertid bemærker Both,
at de forhen har været vidt bekendte og besøgte ved
St. Hansdagstid ')• „Tupkilde" findes endnu Øst for
Terslev.

GODEKILDE.
Fra den fjerne Middelalder faar vi overleveret
dette Navn, der i Sorø Klosters Gavebog skrives
') Pontoppidan:

Dsk. Atlas VI, 316.

Both: Danmark I, 186.
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Godhæcheldæ. Det omtales 27. Sept. 1214, og vi kan
se, at den har ligget paa Braaby Mark, Alsted Her
red '). Men vi faar kun Navnet, og det er jo for
lidt til at opbygge en Teori om Helligkilde paa.
Ellers vilde det være meget fristende at søge et
Minde om hedensk Gudsdyrkelse her. Gode var
Navnet paa en Offerpræst og Tempelforstander i Old
tiden, og det vilde være meget nærliggende at tolke
Navnet paa denne Maade.

SIGERSTED KILDE.
Om en „Helligkilde-, der i en kort Tid har flo
reret her, er der bevaret en interessant Efterretning.
Det hedder i en Indberetning fra 1744:
„Paa Sigersted Bys Mark er af en af Byens Husmænd, navnlig (o: ved Navn) Jens Larsen, som nu
er død, opgravet eller forefundet en Kilde, hvorom
han satte et Bolværk og en Blok derved. Der skal
og Folk af trohjertig Enfoldighed have søgt Kilden,
drukket af Vandet og lagt Penge i Blokken. Men
som samme Kilde er tør de fleste Somre, saa er det
vel ikke troligt, at den nogensinde bliver canoniseret
eller længe overlever sin Stifter“ -).
Nu kendes den heller ikke. Men det er nærmest
et Vidnesbyrd om, hvorledes en lidt foretagsom Mand
endnu i det 18. Aarh. kunde benytte sig af gammel
Folketro.
En anden Kilde i Sigersted, Valbrønden, som
i) Scriptures Reruin Danicaruin IV, 475. Molbechs Ungdomsvandringer 309.
-) Manuskript Ny kgl. Saml. 394 b Fol.
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sattes i Forbindelse med Sagnene om Hagbard og
Signe, omtales gentagne Gange i ældre Litteratur,
men synes ikke at have været søgt som Helligkilde ')•

VALDEMARS KILDE.
1 Gaarden Valdemarskildes Have findes en stærkt
vandførende Kilde, der nu forsyner Gaarden med
Vand.
Der har Mand og Mand imellem været fortalt Sagn
om Kong Valdemars vilde Jagt, der skulde foregaa i
den nordøstlige Del af Skoven, Kallen, og ved denne
Kilde gjorde Jægerskaren Ophold. Da var der ikke
godt at færdes ved Nattetide.
Det er uden Tvivl denne Kilde, der i ældre Skrifter
omtales som Kallekilden.
Amtmand Frederik Rostgaard havde 1729 forsynet den med et Brøndværk,
hvorpaa Aarstallet var indhugget2).
I 1757 undersøgte Søren Abildgaard dette Kilde
vand kemisk, og hans Analyse er trykt i Pontoppidans Oeconomiske Annaler VII, 21. Han beskriver
Kilden og dens Beliggenhed ; Vandet udspringer i en
Straale af en Arms Tykkelse.
Kilden fryser aldrig
til. Vandet har en ejendommelig, „ikke ubehagelig
adstringerende Blæk-Smag“ , og Kvæget drikker det
ikke, før det efter nogle Dages Tørst vænner sig til
det. Analysen viser, at Vandet er mineralsk.
Denne Kilde er paa Matrikelskortet ca. 1769 be
tegnet som Kongens Kilde. Navnet Valdemars Kilde,
som nu anvendes om Gaarden, findes ikke i ældre
i) Pontoppidan, Dsk. Atlas VI, 326.
-) Ny kgl. Saml. 394 b. Fol.
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Tid, men bruges i hvert Fald i 1844, og Gaarden
hedder da Valdemars Gaard ')•
Spor af Valfarter eller Kildedyrkelse ved denne
Kilde har jeg ikke fundet, de mineralske Egenskaber
synes først at være blevet bekendt gennem Abildgaards
Undersøgelser.

DEN GRÆDENDE KILDE.
Dette er vist ligesaa lidt en Helligkilde som Valdemarskilden, men en Kilde, til hvis Tilblivelse der knyt
ter sig et grufuldt Sagn. Det hedder om denne Kilde:
Neden for Gerdrup Skov ved Kanten af Stranden er
der en Kilde, hvis Vand er rødt som Blod, og der er
en Kone blevet manet. Hun var fra Boslunde og
var meget gram til at hekse. Da hun saa døde,
kunde ingen være i Gaarden for hende, og selv den
Dag, da hun blev begravet, var hun saa dristig at
staa hjemme i Porten og tage imod Begravelsesfol
kene, efter at de havde været oppe paa Kirkegaarden at grave hende ned. Der gik da Bud efter
Præsten, men han kunde intet gøre ved hende, da
han ikke havde Kjole og Krave paa. Saa maatte han
hjem efter det og bandt hende da med en Silketraad
og trak hende ned ved Stranden, hvor hun blev ma
net paa det Sted, hvor den grædende Kilde endnu
er.2) 1 Gerdrup Skov skal iøvrigt ogsaa have været
en grædende Bøg med et Hul i Stammen, hvorfra
der altid flød en blodrød Vædske. Saaret skal være
fremkommet ved, at en Skytte for at faa „Friskud“
') P. Duns: Sorø Amt. 1844. S. 11.
-) E. T. Kristensen: Danske Sagn V. 1067.
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har skudt paa Træet med et Stykke Alterbrød. ') —
„Den grædende Kilde" omtales ikke i ældre Littera
tur, men maaske der endnu paa Egnen er bevaret
Minder om den, saa at det kunde afgøres, om det
har været en Lægedomskilde eller ej.

Det vil nu kunne fastslaas, at der i Sorø Amt har
været i det mindste 30 Kilder, som har været søgte
for at opnaa Helbredelse for Sygdomme. Det vil
dog være overilet heraf at drage den Slutning, at
man har benyttet hvilken som helst Kilde i dette
Øjemed; selv om Antallet af Kilder nu ikke er saa
stort som tidligere paa Grund af den systematiske
Afvanding af Jorden med Grøfter og Drænrør, saa
har der for et Hundrede Aar siden sprudlet Kilder
mangfoldige Steder paa Markerne. Søger man blandt
Marknavnene i de gamle Markbøger i Matrikulsarkivet, eller paa Matrikelskortene, vil man let finde
Navne paa adskillige Kilder i hvert Sogn. Det vil
da med indlysende Klarhed fremgaa, at Helligkilderne
kun er de faa udvalgte blandt de utallige Væld.
Dog vilde et Studium af samtlige Kildenavne nok
bringe os paa Sporet af enkelte, nu glemte Hellig
kilder, men efter de Stikprøver, jeg har foretaget, vil
Forholdet ikke blive forrykket derved.
') E. T. Kristensen: Danske Sagn VI.
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