
Helligkilder i Svendborg Amt. 

Ved A u g. F. S c h m i d t. 

I det følgende skal fremlægges i kortfattet Gengi• 
velse de Oplysninger, det er lykkedes mig at 

finde gennem trykt og utrykt Litteratur om de hellige 
Kilder i . Svendborg Amt. Der er saa vidt muligt til• 
stræbt Fuldstændighed i Meddelelsen af de positive 
Enkeltheder, men et eller andet Smaatræk kan mulig• 
vis være undsluppet min Opmærksomhed. Stedkendte 
Folk vil sikkert i flere Tilfælde kunne supplere de 
anførte Oplysninger, især vedrørende de Kilder, hvor• 
til der i Forvejen kun er optegnet faa T ræk. Rettel• 
ser og nye Optegnelser om Helligkilderne modtages 
med T ak af Dansk Fo lkemindesamling, Kgl. Bibliotek, 
København. K. 

Hovedparten af det utrykte Materiale om de 
nedenstaaende Kilder findes i Dansk F olkemindesam• 
ling, Kapsel1906/31 og B26 (forkortet til DFS. 1906/31; 
B 26) og er væsentligt optegnet efter 1906. 

Det er Hensigten at give saa grundig og syste• 
matisk en Behandling af St. Regisse Kilde som vel 
muligt, hvorfor man maaske vil synes, at de mange 

l" 

Svendborg Amt 1926



4 AUG. F. SCHMIDT 

Smaatræk, som paa en vis Maade ofte gentages, gør 
Fremstillingen mindre livlig, men sligt maa man søge 
at se bort fra og ihukomme, at det er den berømteste 
Helligkilde paa Fyn, der her for første Gang er Gen• 
stand for en Undersøgelse, der antagelig vil vise sig 
at være nogenlunde udtømmende. 

Foruden det store Kildemarked i Frørup Sogn 
holdtes der jo ogsaa et andet bekendt sydfynsk Mar• 
ked, nemlig Egeskov Marked, men da dette Marked 
- efter P. J ensens Undersøgelse - næppe har haft 
nogen Forbindelse med en hellig Kilde, kan en nær• 
mere Omtale af dette Spørgsmaal derfor udelades her. 
Til yderligere at belyse de gamle Kildemarkeder har 
det sin Interesse at læse om Egeskov Marked, som 
vi er saa heldige at have en fortræffelig Afhandling 
om af ovennævnte Dyrlæge P. Jensen, trykt i >>Svend• 
borg Amt« 1913, 31 ff. 

Kilderne nævnes i det følgende i samme Række• 
følge som Sognene i T raps Danmark - med den 
Undtagelse, at Kilderne :paa Øerne Syd for Fyn her 
er samlede tilsidst i Rækken. 

En Sundhedskilde (Sunds Herred, Stenstrup Sogn) 
fandtes i Kildeløkken ved Stenstrup, hvor den pib• 
lede frem af en Egerod.1) 

Hellig Kilde (Salling Herred, Krarup Sogn) fand• 
tes lige Nord for Skolehaven. Kilden er nu drænet 
ud, men det kan endnu ses, hvor den har været. 
Rundt om den var sat Sten, der var kønt hugget i 
Runding. De blev vistnok taget op omkring Midten 

1) Trap4 IV, 693. Svendb. Avis 23
/ 8 1924. 
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HELLIGKILDER I SVENDBORG AMT 5 

af afvigte Aarhundrede. Der har ligget (eller ligger) 
tre af dem uden for Dalgaard. Den ene var hugget 
i Firkant, de to andre var rundhuggede. - Førend 
Krarup Kirke fik et T aarn, var Klokken ophængt i 
et Træ eller en Galge, tilsidst var det i hvert Fald i 
en Galge Vesten Kirken. Engang røg Klokken af sit 
Leje - ned ad Kirkebanken, og sank i lige ved Siden 
af Kilden i Mosen i Dalgaards Kirkemark tæt Vesten 
for Kirkebanken. Siden den Tid havde Vandet i Kil• 
den saadan en god Kraft, at det kunde helbrede, og 
Folk rundt om fra kom fo,r at blive helbredte. Men 
den mistede sin Kraft, da de engang kom fra Lydinge 
eller Snarup med nogle skabede Heste og vaskede 
dem i dens Vand. Folk sang forhen saadan om 
Klokken: 

>>Ding, dang! 
Klokken klang 
nede i Kildemose !« 

Der er ogsaa blevet fortalt, at man undertiden 
kunde høre Klokken ringe nede i Kildemose, men 
dette huskes dog ikke saa bestemt af Traditionen.1) 

Røde Kilde (Salling Herred, Herringe Sogn) var 
en Vældkilde paa Biærte Mark, som aldrig udtørrede. 
Til Ole Worm meddeles 1623, at >)i gamle Dage hvo 
som havde nogen Brøst, og de kunde bekomme Van• 
det af samme Kilde, var i den Mening, at de blev 
deraf helbredne og hjulpne.«2) 

1) DFS. 1906/31; opt. 1925 af Lærer H . Chr. Frydendahl, 
Krarup Skole, efter Niels Dalgaard, f. i Dalgaard, Krarup, (85 
Aar gl.) Jfr. Niels Rasmussen Søkilde: Brahetrolleborg og Omegn 
(udg. af Fr. Barfod 1870), 38. Svendb. Avis 10/ 6 1924. 

2) Suhms Saml. I. ,, 77 = Danske Sagn III, Nr. 1143. Trap4 

IV, 735. 
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6 AUG. F. SCHMIDT 

Hellig Kilde (Salling Herred, Hillerslev Sogn) 
fandtes i den østlige Side af Kirkelung, en Mose i 
Nybølle. Kilden var i Begyndelsen af 19. Aarhun
drede en anset Lægedomskilde, der blev vanhelliget, 
da Gaardejer Jørgen Madsen, Nybølle, vaskede et 
skabet Øg i den. Øget kom sig. Jørgen Madsen 
ejede den ene af Spejlsgaardene i Nybølle fra 1802 
til sin Død 1820.1) 

[Hellig?] Kilde (Salling Herred, Vester-Hæsinge 
Sogn) findes - efter Trap4 IV, 753- i Trente Møl
les Have. Det maa være denne Kilde, som nævnes 
1743 »paa Landevejen« mellem Vester-Hæsinge og 
Faaborg. TrenteMølle malede da alene ved det Vand, 
der kom fra det stærke og meget rige Kildevæld, »som 
udkommer fra de der omliggende høje Sandbanker. 
Det mærkeligste er ved dette Væld, at det imod Regn
vejr giver meget overflødigere Vand end ellers, og 
ihvor stærk Regn man end har haft, sagtnes dog Van
det imod T ørrevejr.« Præsten slutter, at Aarsagen 
hertil »maa være, at Vandene, hvorfra Vældet har sine 
Aarer, maa imod Regn trøkkes af Luftens store Vægt, 
og imod klar Vejr disiperer sig Luften og ikke trøk• 
ker saa hart J orden.«2) Denne Kilde har vist næppe 
været hellig, selvom T rap benævner den som saadan. 

St. Olufs Kilde (Salling Herred, Faaborg) næv• 
nes 1623, idet der til Ole Worm oplyses følgende: 
»Øster uden Faaborig haver været en Capel eller 
Helligdom, kaldet det hellig Kors, did søgte Kranke 
og syge, ofrede og gave Skenk og Gave til den Af~ 
gud, kasted Stok og Krykke, gik sunde og karske 

1) DFS. 1906/31. Trap4 IV, 752. Svendb. Avis 23/a 1924. 
Fot. i DFS. 

2) Svendb. Aarb. 1916, 84. Svendb. Avis 23
/ 8 1924. 
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HELLIGKILDER I SVENDBORG AMT 7 

hjem igen. Og derhos en Kilde, der baded de, vaske• 
de og toede sig hvide, herlige og favre .«1) Den 
nøjagtige Stedsbestemmelse for denne Kilde har man 
været uvidende om til 1916. Det var ved Undersø• 
gelser i de gamle Thingbøger lykkedes Birkedommer 
H. H. Hvass gentagne Gange - 1638 31/1> 1640 9/ 12, 

1662 19/ 3 og 1662 23 / 4 - at finde »Hellig Kors« om• 
talt, og Birkedommer Hvass kunde herigennem paa• 
vise, at >)Hellig Kors« maatte ligge mellem Faaborg
Svendborg Landevejen og Stranden, og der var da 
kun et Sted, der kunde passe til de angivne Lokal• 
forhold i Thingbøgerne, nemlig Matr. Nr. 86, en 
Park kaldet Carolinelund (Svendborgvej 74); den her• 
liggende Villa hedder >)Solhjem«. Under Ledelse af 
Arkitekt C. M . Smidt, Nationalmuseet, paabegyndtes 
saa en systematisk U d gravning af Stedet den 12. 
September 1916, og den fortsattes i flere følgende 
Dage. Der fandtes da -som ved tidligere mere til• 
fældige Udgravninger - aarhundredgamle Flaske• og 
Potteskaar, Stentøjs• og Lerkrukker, ligesom der ogsaa 
fandtes Skaar fra nyere Tid. Man blottede da et rekt• 
angulært Kampestensbassin (maaske et Vandingssted), 
en T ræb ro og en Stenbro. Derimod fandt man ingen 
Rester af et Kapel, skønt man ogsaa har fundet Munke• 
stensbrudstykker paa Stedet. Det fundne er ikke af• 
gjort en Helligkilde, men der er den største Sandsyn• 
lighed for, at vi her har haft den hellige St. Olufs 
Kilde, hvad et Fund af et lille Guldkors afgjort synes 
at vidne om. Guldkorset fandtes ved Gravning og 
Spredning af den afgravede Jord 1/ 8 1899 i den syd• 
vestlige Del af Ejendommen ca. 30 Alen fra Strand• 

1 ~ Ny kgl. Sam\:1°, 728; j fr. Trap4 IV, 622. 
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8 AUG. F. SCHMIDT 

bredden. Korset er et Reliqvigemme og har foruden 
Indskription indgraveret Aarstallet 1589. Paa Korset 
staar bl. a. Navnene Maren og Jens; muligvis har 
disse to Kildegæster(?) ofret Korset i - eller kort 
efter - Aaret 1589. Udgravningen 1916 blev beko• 
:Stet af Villaens Ejer, Købmand C. S Larsen.1) 

I en Præsteindberetning fra 17 552) meddeles efter 
en- 80•aarig Mand, at der fandtes en St. Olufs Kilde 
paa en høj Bakke i de saakaldte Søegs Marker. Denne 
Kilde var anset som hellig, men blev vanhelliget af 
en skabet Hest en St. Hansaften. Hesten blev rask, 
men dens Ejer blev i Stedet for selv skabet. Præsten 
føjer hertil, ))at den Relation ... have[r] sin Oprin• 
delse fra de misundelige Muncke, som mueligt span• 
gerede sligt, da de ikke længere kunde profitere af 
den« [J: Kilden]. Nu er det, jeg tror, at Kilden, der 
nævnes 1623 som beliggende »Øster uden F aaborig« 
er identisk med Kilden paa Søegs Mårker, nævnt 1755. 
Navnet er det samme og efter Generalstabens Kort 
over Egnen at dømme, synes der heller intet vægtigt 
at kunne indvendes herimod, Endvidere er der det 
at bemærke, at 1755 nævnes Kilden to Gange3) af 
forskellige Præster, nemlig af Præsten i Faaborg og 
Præsten i Svanninge. Kilden er ogsaa senere henlagt un• 
Svanninge, saaledes i T raps fjerde Udgave, hvor der 
baade nævnes en St. Olufs Kilde ved Faaborg og en 
lignende i Svanninge Sogn. Mon nogen i Egnen ken• 
der og kan paavise, hvor Søegs Marker laa? Dette 

1 ) Efter Arkitekt C. M. Smidts omfattende Indberetning til 
Nationalmuseets 2. Afdeling i Decbr. 1916. Pot. i DFS. 

2 ) Kali Nr. 377 Il'0, Bl. 72 ; smlgn. smstds. Bl. 90. Hofman 
VI, 116; smsts., 104 ( >Danske Atlas V I, 730; smsts., 794. Trap• 
IV, 764. 

3} Kali Nr. 377 Il40 , Blad 72, 90. 
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HELLIGKILDER I SVENDBORG AMT 9 

vilde vel være den afgørende Oplysning vedrørende 
dette Spørgsmaal. 

Frue Kilde (Salling Herred, Horne Sogn) fand~ 
tes paa Bøjden, og var 17 551) næsten tilstoppet. Et 
Sagn, optegnet i den nyeste Tid, knytter sig til en 
Kilde paa Bøjden, og det maa sikkert være den i 
1755 nævnte: Der skal have været en befæstet Borg 
paa Bøjden, hvilket hyppige Fund af Murstensbrob 
ker ogsaa i Virkeligheden beviser. En af Borgens 
Besiddere tyranniserede sin Frue i høj Grad og bragte 
hende omsider af Dage ved at binde hende til sin 
Hests Hale, hvorved hun blev slæbt til Døde. Paa 
Stedet, hvor hun døde, fremvældede en Kilde, der 
endnu (ca. 1910) kaldes Frue Kilde, ligesom Marken, 
hvor Kilden findes, stadig skal hedde Fruemarken.2) 

l det anførte Sagn har vi et Motiv, der har sin Rod 
i barbariske Tiders Retstilstande. Det var en almin~ 
delig Straf, i den ældre Middelalder f. Eks., at straffe 
en utro Hustru ved at slæbe hende til Døde efter 
en Hest. I Folkevandringstidens Vølsungesagn har 
vi i F artællingen om Brynhilde et T ræk, der meget 
minder om ovenstaaende Sagn. Og i den bekendte 
Folkevise: Adelbrandt og Lantolille (DgF. Nr. 311) 
er hele Visens Handling bygget over Motivet: ung 
Kvinde slæbes til Døde af Hest. I Axel Olriks Ind• 
ledning til Folkevisen i >)Danmarks gamle Folkeviser« 
Nr. 311 faar man udførlige Oplysninger om hele dette 
Spørgsmaal. 

St. Annæ Kilde ( Gudme Herred, Ryslinge Sogn) 
fandtes ved St. Annæ Kapel (efter Sigende opført 1470) 
1 Lørup By ved Kapelmaen. Kapellet blev brugt til 

1 ) Kall Nr. 377 Il40, Bl. 66 (>Danske Atlas VI, 7411. 
2) Trap• IV, 768. DFS., B. 26. Svendb. Avis 28/s 1924. 
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10 AUG. F. SCHMIDT 

Hø 1589; 1610 nedreves det sidste af Kapellet. De 
syge, som var blevet helbredte ved Kilden, ofrede 
Lam til Kapellet. Lammene havde deres Opholdssted 
i Lammehaven tæt Vest for dette. I gamle Dage skal 
mange syge have valfartet til St. Annæ Kilde.1) 

Hellig Kilde (Gudme Herred, Gislev Sogn) skal 
have været ved et Kapel, der, efter et vistnok uhjem• 
let Sagn . fra Middelalderen, skal have staaet Sydvest 
for Kirken paa de saakaldte Kapelagre.2) 

St. Madses Kilde (Vinding Herred, Vinding Sogn) 
fandtes paa Kogsbølle Mark nær ved Vinding Kirke. 
1623 meddeles til Ole Worm, at »Vesten for Ellens• 
borg (hvilken er ærlig og velbyrdig Fru Elline Mar• 
svins Hovedgaard [:l: Holckenhavn]) findes et Vand• 
spring, kaldet St. Mathias Kilde, flyder baade Vinter 
og Sommer, til hvilken siges i Pavedømmet at være 
mange vanføre F ol k hen forrejst og toet sig af det 
Vand og er blevne helbredede. Hvorfore at der er 
overbygt til Vindinge Sognekirke paa nørre Side en 
Kapel, kaldet St. Mathis Kapelle, og et Alter derudi 
kaldes St. Mathei Alter, hvor hans Billede staar imel• 
lem St. Christoffer og St. Antonium. Og findes en 
Graasten udi Muren, som skal være hent fra Paven 
i Rom, betegnendes hans Helligheds Samtykke til 
samme Bygning, og findes paa den udhuggen denne 
Figur: 

I 
1) Danske Atlas VI, 708, 808. Boths Danmarksbeskrivelse l' 

437. Trap• IV, 780. Skand. Folkemag. 1867, 483 ff. DFS. IIP, 
B 11:1092. Svendb. Avis 23/ 8 1924. 

2) Trap4 IV, 782. Svendb. Avis 23/s 1924. 
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HELLIGKILDER I SVENDBORG AMT 11 

I tern paa samme St. Mathis Dag (24/ 2) stod aarligen 
et Marked i Vinding, er siden forflyt til Nyborg, 
hvor det endnu holdes samme Dag,(<1) 

Th. Bircherod meddeler o. 1700, at der ved denne 
Kilde >)menes at have været nogen sær Besøgelse af 
Syge derhos i fordums Tid.«2) Kilden besøgtes -
ifølge T rap4 IV, 824 - St. Hans Aften. 

Regisse eller Rise Kilde (Vinding Herred, Frø• 
rup Sogn) findes >)to Pileskud« Sydvest for Frørup 
ovenpaa en temmelig høj Bakke (1623) tæt ved Svin• 
dinge Aa paa en Mark, der hører til Røde Mølle 
hinsides Aaen i Svindinge Sogn (1743, 1884, 1885, 
1893, 1914), et Stykke Vest for Vejen, der fører fra 
Svinninge til Frørup.3) Allerede 1496 nævnes i et 
Skøde fra Frørup Sogn: Hellepalæ og Hellepolfang 
(Glorup Arkiv), hvilke N avne antagelig staar i 
Forbindelse med den saa berømte hellige Kilde, der 
var viet til en ellers ukendt Helgen: St. Regisse, der 
hørte til Sognenes folkekaarne Helgener. Den 20. 
Marts 1589 besøgte Fyns Biskop, Jacob Madsen, Kil• 
den, og skriver herom i sin Visitatsbog (udg. af C. 
Crone 1853), 85 følgende: >)Er en Veldekielde ved et 
lidet Berge Klincke (:>: Bakkeskraaning) oc indgiæret. 
Vandet løbet neder i Suinning Aa.« Jacob Madsen 
meddeler ligeledes >)var (:>: havde været) l Capelie i 

1) Suhm: Saml. I.,, 75. E. T. Kristensen: Danske Sagn III 
Nr. 1125. 

2) Kall 377 I40, Bl. 110. Indb. t. Thurah, Afskr. 1755. (>Hof, 
man V, 419 >Danske Atlas III, 511, VI, 694). Smlgn. P. Rhode: 
Laaland og Falsters Historie' I (1776), 482. 

3) Derfor er det, man tidligere har ment, at der i Svindinge 
Sogn, Gudme Herred, fandtes en hellig Kilde· Risekilden: men 
Risekilde og Regissekilde maa være identiske. (Smlgn. Svendb. 
Aarb. 1916, 83. Trap3 III, 714. Danske Atlas VI, 704. Svendb. 
Avis 28/t2 1924). 
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12 AUG. F. SCHMIDT 

Sognet, hede Rigisse Capelle, var Helligdom till.« 
Om dette indberetter Præsten Bendix Hansen (Præst 
i Svindinge 1593- 1645) 1623 til Ole W orm: "Hos 
samme Kilde (som han beskriver som en Vældkilde 
med klart og herligt Vand) stoed (:>: havde staaet) en 
capell, udi huilcken der bleff holdett messe oc pre• 
dicken engang aarligen paa Boelsmiss dag h. U di samme 
Rigisse capell stoed Rigissæ hinndis effigies (:>: Bil• 
lede) och efterlignelse met haanden under kinden 
ligesom en bedrøffuet, webklagendis och grædendis 
Quinde.«1) Rektoren i Odense, Thomas Broder Bir• 
cherod (1661-1731) meddeler i sin Fyns Lands Be• 
skrivelse (o. 1700), at der stod »en fattiges Blo.k som 
gives Penge udi ved Kilden«2) - J acobus Berg (Præst 
i Svindinge 1707-17 50) meddeler 17 43 om denne 
Kilde blok, at den er »med J ærn inden og uden be• 
slagen.« Pengene heri tager Fogeden paa Glorup 
(Svindinge Sogn) til sig og lader efter Herskabets Or• 
dre uddele til Glorup Gods fattige.3) H. C. Andersen, 
der i sin Barndom (o. 1815) har besøgt Kilden, for• 
tæller i sin Roman >)Kun en Spillemand« 1837, 51, 
at Kilden flyder mellem Hasler og Elle, og at den om• 
skygges af nogle temmelig høje T ræer, paa hvilken 
Almuen endnu den Dag i Dag (:>: 1815) efter katolsk 
Skik hænger sit Offer, som bestaar i nogle Lys. Høj• 
skolelærer A. C. Poulsen, Dalby, meddeler 1856 til 
Svend Grundtvig efter Oplysninger fra T runderup, 
Kværndrup Sogn, at Kilden er omsat med en dob• 
belt Række Sten og omgives af T ræer og Buske, bag 

1) Ny kgl. Saml. 72840, tr. i Danske Sagn III, Nr. 1137 (Ud" 
tog i Suhms Saml. I,, 75 ( >Thiele' II, 10= 112, 30). 

2) Ny kgl. Saml 400, fol., Bl. 15. 
3 ) Svendb. Aarb. 1916, 83. 
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HELLIGKILDER I SVENDBORG AMT 13 

hvilke de syge klæder sig af. Højskolelærer Valdemar 
Bennike meddeler (o. 1884) til Evald T an g Kristensen1), 

at Kilden har Træbund, og at der tæt ved Kilden 
ligger en firkantet Sten med sære T egn paa Forsiden 
))som der skal staa noget om i gamle Bøger2). Dyu 
læge P. Jensen i Kværndrup meddeler 18853), at Kil~ 
den i ældre Tid var forsynet med en Stensætning, 

· senere kom en Brædderamme til, ligesom der ogsaa 
stod nogle Elletræer ved Kilden. Disse vilde en Mand 
engang fælde, men det gik ikke, Øksen sprang straks 
itu uden at skade Træerne, som derfor staar endnu. 
Kilden selv forfalder og bliver dyndet, Ejeren skal 
have forbudt Adgang til den. Lærer A. Poulsen, 
Svindinge, meddeler 1893, at der jævnlig pløjes Mur~ 
brokker af gamle Munkesten op, hvor det gamle fou 
længst forsvundne Kapel har ligget. »Gamle ærvær~ 
dige Elletræer skygger over Kilden, der danner en 
aflang Firkant sat af solide Kampesten. Den har dej~ 
lig klart og velsmagende Vand.« J. Jensen tager i 
Nyborg Avis 16

/ 5 1898 til Orde for at den minde~ 
rige Kilde, som nu er en Del forfalden, maatte blive 
oprenset og istandsat, saa den fik en mere tiltalende 
Skikkelse. I 1903 blev Kilden saa »restaureret« af 
Mænd fra Omegnen, og fik sin nuværende Skikkelse 
(Fot. i DFS.): en kvadratisk Cementkasse i hvis 
Bund ses en kvadratisk Brønd med stillestaaende 
Vand. Museumsinspektør Kai C. Uldall undersøgte 
Kilden i Paasken 1915, og meddeler til DFS. følgende 
herom: Som Levning fra gammel Tid findes nu kun 

1) Danske Sagn III, Nr. 1141. 
2 ) Smlgn. M. Rasmussen : Et Hundrede Folkesagn og For' 

tællinger 1855, 57. 
3) Danske Sagn III, Nr. 1142. 
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14 AUG. F. SCHMIDT 

en Stump Stengærde eller Stensætning, der har be• 
grænset Kilden paa Vestsiden. Kilden ligger jo nem• 
lig paa en Bakke, der skraaner mod Vest, og Kilden 
har aabenbart haft sit Afløb ned ad denne Vestskrænt 
Endnu risler en ubetydelig lille Strøm denne Vej, 
banende sig Vej under Cementstøbningen. I Sten• 
gærdet staar en Del meget gamle T ræer, som ifølge 
Stedstraditionen ikke maa fældes. En gammel Mand 
fortalte, at det skulde staa i Røde Mølles Fæstebrev, 
at Træerne ikke maa ryddes, Paa Skrænten fandtes 
et Utal af Potteskaar o. lign., alt dækket med Mos 
og Krat. Stedet er meget afsides, og der kommer 
sjældent Folk dertil. Omkring 50 Alen Nord eller 
Øst for Kilden laa en Del store Sten, som generede 
Pløjningen. De blev fjernede i Sommeren 1914, og 
K. C. Uldall saa dem ligge i Dynge. En nærved 
boende Husmand fortalte, at Stenene laa i firkantet 
Form, og der er ikke Tvivl om, at det var de sidste 
Rester af Kapellet ved Kilden, Tidligere havde man 
fundet meget store, røde Munkesten, og Uldall fandt 
selv Stumper deraf paa Stedet. 

Til St. Regisse Kilde knytter sig et Oprindelses= 
sagn. J ae o b Madsen skriver herom 1589 i sin Visi• 
tatsbog: »En J omfrue, hede Regissa, bleff der mørd 
o c (J: af[?]) en Hermand; o c sprang en Kilde op«. 
Bendix Hansen meddeler 1623 i Tilslutning til sin 
Skildring af Regisses Billede i Kapellet, at der »sigis 
ochsaa, at denne Regissa haffuer hafft tuende børnn, 
huilcke der bleffue myrdett paa samme sted, som 
samme Kilde er, [som] strax derepter fik sinn udspryngh: 
oc der aff faaet det naffn, at hun kaidis Rigisse kilde.« 
Denne Sagnform genfindes ikke i nogen senere ægte 
Overlevering, og Sidestykker hertil kendes ikke fra 
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og der, hvor Kilden nu er, skulde hun over en lille 
Vandrende (Bæk) . For at komme ren og tør over, 
lagde hun et Brød, hun bar hos sig, ned i Vandet 
og traadte derpaa, men sank da med Brødet ned i 
J orden, og netop paa det Sted, blev der et Kildevæld, 
som fik Lægedomskraft.« Dette Sagn om Pigen, der 
traadte paa Brødet1), kendes ikke knyttet til nogen 
anden dansk Helligkilde, og der kan da heller ikke 
være T viv l om, at denne Tilknytning er ganske u op< 
rindelig. Lærer A. Poulsen meddeler 1893, at St. Re< 
gisse Kilde efter Sagnet fremkom, »hvor onde Menne< 
sker dræbte den fromme Regisses tvende Børn«. Men 
A. Poulsen kender rimeligvis dette Sagn fra ThieJe 
eller T rap, eller det kan være genopstaaet i Folket 
paa Grundlag af ThieJes »Danmarks Folkesagn«. A. 
C. Poulsens Elev paa Dalby Højskole 1856, Rasmus 
Hansen (senere Forfatter af >)Gamle Minder« I -II 
1882<83) meddeler sin Lærer et Sagn om Regisse 
Kilde af følgende Hovedindhold: Da Ansgarius vilde 
rejse til Norge eller Sverig for at prædike Kristen< 
dommen, sender han en kristnet Mø, Risia, til Fyn, 
for at hun skulde prædike Kristendommen der. Hun 
rejste længe om paa Fyn uden at se Frugt af sit Ar< 
bcjde. Paa en Freirsfest, der afholdes kort efter, at 
Folk var færdige med at saa deres Vaarsæd, prædiker 
hun Kristendommen. Før hun blev færdig med at 
tale, blev hun afbrudt af det forbitrede Folk, der 
for ind paa hende. En i Mængden svor at ville ofre 
hende til Freir og huggede Risia ihjel med sin Økse. 
J orden aabnede sig under Morderens Fødder og luk< 

') Se Thiele 1 I, 61 >IF, 309 og Thiele2 II, 17; H . C. Ander' 
sens Æventyr: >>Pigen, der traadte paa Brødet«; Feilbergs >>Jydsk 
Ordbog« III, 553 b., Tillæg, 74. 
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nogen anden dansk Helligkilde. Forklaringen er rime• 
ligvis den, at Billedet i det katolske Kapel af den be• 
drøvede, veklagende og grædende Kvinde, slet ikke 
har forestillet Jomfru Regisse, men deri~ od >)mater 
dolorosa« :>: J es u sørgende Moder. Pastor J acobus 
Berg i Svindinge skriver 17 43: >)Siges at en Bonde 
har med Ploustaven siaaet Ploukiøreren, en Pige af 
dette N aun Riise, ihiel, hvor denne Kilde er opvæl• 
det«. Hofman1) meddeler 1760 blot: >)Der er en hel• 
lig Kilde, hvor Jomfru Regitze skulde være bleven 
myrdet og derefter en Kilde opsprungen«. H. C. 
Andersen gengiver i >)Kun en Spillemand« 1837, 51, 
Thieles udpyntede Genfortælling af Bendix Hansens 
Sagnform om Moderen, hvis to Børn bliver myrdet. 
Han har ikke ved sit Besøg ved Kilden i Barndom• 
men hørt det ægte folkelige Sagn. A. C. Poulsen 
meddeler 1856 fra Kværndrup Sogn: >)Kilden hedder 
egentlig Rise - eller Risi - Kilde og skal have sit 
Navn og Tilblivelse efter en Pige, som blev myrdet 
for Kristendommens Skyld, og som skal være begra• 
vet paa det Sted, hvor Kilden nu erc<.2) V. Bennike 
meddeler o. 1884 fra Frørup: >)Kilden er vældet op, 
da en hellig Kvinde blev myrdet her.«3) Dyrlæge P. 
Jensen i Kværndrup skriver i 18854) : >)Om Kildens 
Oprindelse har m..an i vore Dage kun et halvt for• 
virret Sagn. Der blev en Gang en Jomfru siaaet ihjel 
der paa Stedet, da sprang Kilden frem og fik Navn efter 
Pigen«. (Den kaldes af hans Meddeler Rise Kilde). 
>)Andre fortæller, at en Pige gik hen over Marken, 

694). 
1

) V, 421 (>Danske Atlas III [1767], 511; j fr. smsts. VI [1774], 

2) Danske Sagn III, Nr. 1138. 
3

) smsts. Nr. 1141. 
4) smsts. N r. 1142. 
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kede sig over hans Hoved. Hvor Risias Blod flød, 
fremvældede en Kilde rped det klareste Vand. De 
tilstedeværende begravede Risias Lig i en Høj, hvor• 
over Frørup Kirke nu er bygget.1) Svend Grundtvig 
stiller sig tvivlende overfor dette Sagns Ægthed, og 
A. C. .Poulsen spørger sin Elev ud, og skriver 26 / 8 

1856: »Rasmus Hansen forsikrer, at Optegnelsen var 
god, Fortællingen havde han fra . ~in Bedstemoder 
eller Moster, om hvem .han .med Vished vidste, at 
hun ikke . havde læst sig dertil; Navnene Ansgarius, 
Risia og Freyers Torp var ægte«. 1872 skriver Ras• 
mus Hansen en Artikel: »St. Hans Aften og Frørup 
Kilde« i Morten Eskesens Blad »Fylla« 2/ 11 og D/11• 

Han .meddeler her, at han fra sin Barndom kender 
to nær beslægtede Sagn, der fører deres Oprindelse 
tilbage til Kampen mellem Hedenskab og Kristendom· 
Han har desuden læst Sagnet fra »den senere Mun• 
ketid« hos Thiele. Det ene Sagn er det samme . som 
det lige nævnte i endnu mere udpyntet Form med 
det Tillæg, at Lundens . Træer visnede med Undta• 
gelse af de to, som Risia laa bleg og blodig under 
og .Frejrs Stenstøtte smuldrede. Da Morderen . var 
sunket i J orden, fandt man, at hendes Blod ikke randt 
mere, og at Saarene var helbredte. Folket lod hente 
en h~ll~g Mand, som døbte dem, og de lagde K vin• 
dens Lig i J orden paa det Sted, hvor hendes Blod 
flød. - Det andet Sagn har følgende Hovedindhold: 
Risia fik Lov af Thingfolket til at omvende, hvem 
hun kunde, og hun tog Bolig ved Aaen. En Bonde• 
mand bød hende til sig, han ventede det skulde bringe 
hans Hus Lykke. I hans Hus vilde hun gøre Gavn 

1) Danske Sagn III, Nr. 1139 

2 
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for Føden, og hun hjalp ham derfor en Dag med at 
J<øre Ploven for ham ved Offerlunden. Da de bedede, 
tog hun Maden frem af Posen, Manden savnede en 
Kniv at skære Brød med og spurgte efter den. Hun 
svarede, at Kniven var glemt hjemme, men hun vilde 
hente den. Nej! tøv, sagde Manden, vi kan bruge 
Plovøksen. Han tog nu Øksen fra Ploven og kløvede 
i det samme Pigens Hoved. Hvor hendes Blod flød, 
fremsprang en Kilde, hvis Vand rislede sagte mellem 
Buskene. Nogle siger, at denne Bondemand var en 
Frejrspræst, som dræbte Pigen af Ærgelse over, at 
saa mange blev døbt af hende. Da han saa Underet, 
knuste han Frejrs Sten og gav sig i Kristi . Tjeneste, 
og mange fulgte ham. - Bortset fra Indfatningen, hvis 
Ægthed er i høj Grad omtvistelig, minder dette sidste 
Sagns Midterstykke meget stærkt om Hr. J acobus 
Bergs Opskrift af Risesagnet fra 17 43, eller rettere, det 
er en Variant af samme Sagn i fuldgod folkelig Form. 
Dette Sagn om Bonden, der i Hidsighed dræber sin 
Pige med Plovøksen eller Plovstagen, kendes ogsaa 
fra Ganse Kilde paa T aasinge1) (se Side 36), her i 
den Form, at Kilden springer frem under en Busk, 
hvor Husbonden har begravet Pigen. Sandsynligvis 
er T aasingesagnet overført fra Frørup Kilde, som 
blev besøgt af Folk fra Fyn og de omliggende Øer. 
Rasmus Hansens første Sagn stemmer overens med 
P. J ensens andet Sagn i et vigtigt Punkt : Misdæde• 
ren bliver opslugt af J orden. Iklædningen stammer 
enten fra M. Rasmussens »Et hundrede Folkesagn og 
Fortællinger« 1855, 57 (Navnet Frø eller Frey var jo 
som bekendt en hedensk Afgud<<) eller det er præget 

1) Sagnet er ogsaa knyttet til »Søren Postes Høl« i Skader 
Sogn, Sønderhald Herred, Østjylland. 
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af hin Tids - især i Højskolekredse - poetisk
kristelige Tale om den nordiske Mythologi. Men at 
ogsaa det første Sagn har en ægte folkelig Kærne, er 
der ingen Grund til at tvivle om. Sagnet er fortalt 
af R. Hansens Bedstemoder (J: hans Farmoder), der 
blev født i Gudbjærg 1750 og døde 1841.1) Hendes 
Fortælling af Sagnet har rimeligvis haft følgende Ind• 
hold: En kristen Mø blev dræbt, da hun prædiker 
Kristendommen; en Hedning hugger hende i Hove• 
det med sin Økse; af hendes Blod udspringer Rise 
Kilde; J orden aabner sig, og Morderen synker i J o r• 
den. Denne Sagnform: kristen Mø dræbt, genfinder 
vi hos A . C. Poulsen 1856 (fra Trunderup) i ufuld• 
stændig Form (Drabsmaade og Morders Straf glemt) 
samt hos P. Jensen i forvansket Form (Drabsmaaden 
glemt; et uvedkommende Sagn: Pige træder paa Brød 
og synker i J ord, tortrænger det oprindelige Motiv: 
Morder synker i J orden). Vi har altsaa efter dette 
to Sagnformer i de yngre Kilder. 1) Pige dræbt ved 
Pløjning; 2) kristen Mø dræbt, Morder opslugt af 
J orden. De to Sagnformer kan ikke være opstaaet 
uafhængige af hinanden: De har fælles Navn paa 
Heltinden (Rise) og paafaldende Lighed i Dødsmaa• 
den (Pige dræbt ved Øksehug). Det maa antages 
som rigtigst, at Plovsagnet er det ældste af de to 
Sagn; Kristenmøsagnet er en yngre Omdannelse deraf, 
opstaaet af Sagnets Fortsættelsesdrift: man vil vide 
nærmere, hvem Rise er (J: Rise bliver kristen Mø), 
og man vil se Morderen straffet (J: Morderen synker 
i J orden). Gaar vi nu over til de tidligere optegnede 
Sagn, hos Jacob Madsen 1589 og hos Hofman 1760 

1) Se Rasmus Hansens Mindebog ved Morten Eskesen 1883, 
39 f. Gamle Minder II, S. V. 

2* 
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kan man desværre ikke se, hvilken af de to Sagn~ 
former, de hører . til, da de er saa ufuldstændigt op• 
tegnede. Men de afviger fra de yngre Optegnelser i 
et bestemt Punkt; de har ikke Navnet Rise, men 
derimod Regisse, . og det samme er ogsaa · Tilfældet 
med Bendix Hansens Opskrift fra 1623 (Regisses to 
Børn myrdet, hvor Kilden fik sit Udspring}. Spørgs• 
maalet bliver nu, hvorledes de to Navne forholder 
sig til hinanden; hvilket af dem har oprindelig til• 
hørt Kildesagnet?. Den ganske nærliggende Forkla• 
ring er den: Regisse er det oprindelige N av n i Sag• 
nene, Rise en yngre folkelig ·Form deraf. Herimod 
taler, at Regisse ikke kendes som Helgeninde i katolsk 
Tid, ligesom Navnet heller ikke har været knyttet til 
nogen anden dansk Helligkilde. Antager vi, at det 
folkelige Navn Rise er det oprindelige Navn i Sagnet, 
kan Regisse hos Jacob Madsen og Bendix Hansen 
forklares som Indførelse i Sagnet af den finere Rigs• 
sprogsform i Stedet for den i Bispens og Præstens 
Ører simplere ·Form: .Rise. Er dette Tilfældet, forstaar 
vi Bendix Hansens usædvanlige Sagnform og Regis• 
ses to Børn, der myrdes. Det er muligvis . et Laan 
fr.a den meget udbredte F alkevise: >) Riselille og 
Medivold« i dens gamle Form: Riselille føder to Børn 
ude i -Lunderi; hendes Kæreste Hr. Medivold, der 
har· været. ·ved Kilden at hente Vand til hende, finder 
Moderen død med de to levende Børn ved Brystet. 
Han begraver Børnene levende hos deres døde Mo• 
der· og . dræber ·saa sig selv.1) De to Sagn ligger saa 
langt fra hinanden, at der kun kan blive Mulighed 
for Laan, hvis de to Digtninger tilfældigt har samme 

') Danmarks gamle Folkeviser IV, 241, Nr. 271. 
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N avne paa Heltinden Rise i Plovsagnet og kristen• 
Mø•Sagnet og Riselil i Folkevisen. Muligheden for 
Laan styrkes yderligere af det sent middelalderlige 
Mariebillede .i Kapellet ved Frørup Kilde. Er Nav-· 
net Rise oprindeligt i Kildesagn:ene, . er Spørgsmaalet, 
hvad dets Betydning er? Man kan maaske fremsætte 
den Formodning·, at det betyder »den i Riset (J: Kil• 
delunden) boende Kvinde«. Plovsagnet, der ganske 
sikkert er det oprindelige Sagn, kan naturligvis være 
opstaaet af en tilfældig middelalderlig Voldsgerning: 
en hidsig Husbond dræber sin Pige, der kører Plov 
for ham. Men der er ogsaa en anden Mulighed, der 
i det mindste kan fremsættes som en Formodning 
om Plovsagnets Oprindelse: Vi har her et Minde om 
rituel Pløjning i Hedenskabets Tid .forbundet med 
Ofring af den unge plovkørende Pige. Frørup hed• 
der i Valdemars Jordebog 1231: Frøthorp. Det er 
ret sal)dsynligt; at vi i Forleddet Frø enten har Gu• 
den Frøj's eller Gudinden Frøyas Navn. Det kan 
være Frø, skønt Genitivs•s'et mangler; men det kan 
være Frøya, hvør Genitivsformen i. Olddansk skulde 
mangle »s«. H vad der er Tilfældet her, tør jeg ikke 
afgøre. Dog er jeg mest tilbøjelig til at tro, at vi i 
Frørup Kilde og Kildelund har haft en Dyrkelse af 
Kærligheds• og Frugtbarbedsgudinden Frøya. Dog 
er der den Ting at indvende, at Landsbyer, der en• 
der paa •rup, -strup, •drup, •trup (J: thorp•Byer) er 
fra en ret sen Tid, omkring 800-1200, og de for• 
bindes i Hovedsagen med et Personnavn og ikke med 
et Gudenavn. Men enkelte Undtagelser synes der 
dog at være, og Frørup hører øjensynlig til Undta• 
geJserne. . 

Kilderi besøgtes af ))mange udi gammel dage« -
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meddeler Bendix Hansen 1623 - »baade .nær hoess 
och langt fraa fremme[de] stede haffuer heden søgt 
udi deriss siugdom, breck och skrøbelighed och ere 
bleffuen hjulpen«. Han meddeler for sin egen Tids 
Vedkommende, at Kilden »endnu undertiden hemelige 
besøgis som mand kannd see och forfare heraff, at 
der ligger en banet gange•stig dertil!, och der findis 
mange kieppe, krycker och atskillige palter, lumper 
och klude.« Thomas Bircherod meddt-ler i sin Fyns 
Lands Beskrivelse o. 1700, at »alle syge af hele Fyn 
og anden Sted søgte did hver St. Hans Aften besyn• 
derlig«, og dette bekræftes af J acobus Berg, der 17 43 
meddeler, at Kilden af »mange uden• og indenlands 
hver St. Hans Aften og paa andre visse Tider af 
Aaret søges«. Han mener rimeligvis med Udtrykket: 
inden• og udenlands, ikke fra Danmark og andre 
Lande, men fra Fyn og andre danske Landsdele. 
Møller Morten Jørgensen noterer den 23 Juni 1826 
i sin Dagbog, at da kørte et helt Læs Svendborgere 
til Regisse Kilde, selv Slægtninge af ham var med.1) 

Læge Hiibertz paa Ærø meddeler følgende i sin »Be• 
skrivelse over Ærø« 1834, 127: ••Lider nogen af lang• 
varigt Onde, der tillader ham at være oven Senge, da 
maa han valfarte til den hellige Kilde ved Frørup i 
Fyn paa St. Hans Aften. Hvert Aar afgaar et Par 
Ladninger af saadanne skrøbelige Folk fra Ærø.«2) 

[Ærø hørte den Gang til Slesvig, ikke til Kongeriget]. 
Rentier Niels Skov fortæller i 1910, at de i hans Fa• 
ders Ungdom (f. 1821) paa Langeland brugte at rejse 
til Kilden ved Frørup. »Fynboen anser St. Regisse 

1) Svendb. Avis 23/s 1924. 
2) J fr . Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv V, 732 [< Hii• 

bertz]. 
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Kilde (den fynske Bonde kalder den Reise Kilde) for 
at have størst Kraft, og da et saakaldt Kildemarked 
er forenet hermed, strømmer Mængden herhen.« >>Fra 
flere Mils Omkreds, ja fra hiin Side Odense og Svend" 
borg kom de Syge her Natten før St. Hans Aften«, 
skriver H. C. Andersen i »Kun en Spillemand«. 
A. C. Poulsen fortæller 1856, »at fra hele Fyn og 
ofte fra Egne udenfor Fyn kommer Folk til Kilden.« 
Didrik Johansen, født i Nr. Lyndelse, meddeler 1863: 
»Af de fynske Kilder er den ved Stenløse (i Nabo" 
sognet til Nr. Lyndelse) og den ved Frørup (ca. 4 
Mil borte) de anseteste«.1) P. J ens en, Kværndrup, 
fortæller 1885: Kildemarkedet er nu forlængst ophørt, 
men hidtil er der endnu hvert Aar kommen syge til 
Kilden Dagen før St. Hans Dag; dog langt fra saa 
mange som for 30 Aar siden. I min Barndom (f. 1846) 
saa man endnu Langvejs-folk køre gennem T runderup 
(ca. to Mil fra Kilden) for at komme til Kjeldmar" 
kedet. I 1885 synes Besøget ved Kilden fuldstændigt 
at .være ophørt. Den nuværende Ejer siges at have 
forbudt Adgangen, og Kilden vil næppe blive søgt 
i Fremtiden. »Endnu for et Par Aar siden« - skriver 
Lærer A. Poulsen 1893 - »kom en Mand vandrende 
3- 4 Mil til Kilden for at vaske sig i dens Vand, da 
han troede, at det kunde helbrede ham for en Syg" 
dom, han led af.« F. V. Larsen skriver i 1909: Kil• 
den bliver St. Hans Aften besøgt af Omegnens unge 
(raske) Folk, og dette bekræftes af Højskoleelev Karl 
C. Nielsen samme Aar. Kun en enkelt Efterretning 
nævner noget om Standspersoners Besøg ved Kilden. 
Th. Bircherod fortæller nemlig o. 1700: »J eg, som 

1) Danske Sagn III, Nr. 1158. 
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havde et Laar af Lede falden, besøgte og samme 
Kilde, men uden Frugt«. Alle Efterretninger er enige 
om, at Hovedbesøgsdagene er St. Hansaften; kun H . 
C. Andersen meddeler, at den Brug efterhaanden har 
hævet ~ig, og at det er N atten før St. Hans Aften 
(22 j 6) de · syge tilbringer ved Kilden for ikke at b e• 
skues af 'en talrig Mængde. · Bendix Hansens Med• 
deleise 1623 om Messe og Prædiken i Kildekapellet 
))Boelsmessedagh« (17 / 6) i katolsk Tid, behøver ikke at 
betyde, at d. 17/ 6 før Reformationen har været Hoved• 
besøgsdagen, kun, at den katolske Gejstlighed har 
forsøgt at afløse den hedenske Kildedyrkelse: Mid• 
sommerfesten med en kristen Kildefest Ugen før. 
Desværre giver ingen af de ældre Kilder nærmere 
Oplysninger om, hvilke >)visse TiderC< (17 43) Kilden 
blev besøgt foruden St. Hansaften. Rasrims Hansen 
meddeler 1872, at for at Vandet rigtig skulde hjælpe, 
burde Eftertvæt finde Sted 9 Dage efter St. Hans• 
aften dg 9 · Dage efter denne Dag igen, helst ved 
selve Kilden, hvor der da samledes mange syge, men 
ingen Markedsgæster eller Tiggere. Dog kunde Van• 
det tag.es med hjem fra Kilden og benyttes, blot det 
ikke kom under Tag. P. Jensen meddeler, at Vandet 
senere anvendes friskt tre T arsdag Aftener i T ræk, 
kun maa det ikke have været under T ag. F o restillingen 
om, at Vandet ikke maa komme under T ag, kendes 
af Hiibertz, A: C. Poulsen, Didr. Johansen, F. V. 
Larsen og Karl C. Nielsen. Rasmus Hansen fortæl• 
ler i en Barndomserindring fra Gudme (1831 eller 
1832) om, hvorledes en Bondemand og hans Familje 
paa Hjemvejeri · fra Kilden var kørt i Læ i en Port i 
T ordenvej r. I Gudme kommer Konen i T anker om, 
at T uren var forgæves, Vandet havde mistet sin Kraft. 
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Manden vilde ikke køre den lange Vej tilbage til 
Frørup og hente nyt Vand. Enden paa det blev, at 
Pigen maatte gaa den l 1/ 2 Mil lange Vej tilbage til 
Frørup og hente nyt Vand. Det gamle blev hældt 
ud paa Gudme Gade som værdiløst. -

Der nævnes kun ' lidt i det ·overleverede Stof ved• 
rørende St. Regisse Kilde, hvilke · Sygdomme, Vandet 
hjalp for, og hvilke, det ikke hjalp for. H. C. An• 
dersen, der blandt de syge særlig fremhæver en 
krampelidende Dreng og en trettenaarig sindssvag 
Pige, nævner som en gammel Kones Opfattelse, at 
Vandet ikke hjælper for Slag. Dyrlæge P. Jensen 
meddeler 1885, at Vandet er særlig godt for ' daarlige 
Øjne, men ogsaa for 'Kirtelsyge, og hans Meddeler• 
inde, Sofie Skram, Svindinge Mark, var blevet fri for 
Skab. En gammel Kone i Brænderup, Gudbjærg Sogn, 
lod Vandet hente fra Kilden som Middel mod Gigt 
- meddeler Karl C. Nielsen 1909. 

Om l:"'remgangsmaaden ved Kildebesøget giver 
de ældste ·Kilder ingen ·Oplysninger. Derimod med• 
deler de om de 'syges Ofre ved Kilden. Jacob Mad• 
sen meddeler efter Præsten, Hr. Baltzer Petersens 
Beretning, at der endnu 1589 »hænges Klude, Hatte, 
Haar paa T orne o c kastis Pendinge i Brynden.« Selv 
fandt han ved sit Besøg ved Kilden 20/ 3 1589 ))Clude, 
Krocker, Haar oc skurffuede Hatte der.« At Bispen 
saalænge efter St. Hansaften kan finde sligt ved Kil• 
den, synes at tyde paa, at disse Offergaver til Hellig• 
dommen (Kilden plus omgivende Krat) var urørlige, 
og det samme gælder da rimeligvis ogsaa de i Kilden 
kastede Penge. Begge Offerskikke har holdt sig ned 
igennem Tiden. Bendix Hansen meddeler 1623, at 
der · »findis mange· kieppe, krycker och atskillige pal ter, 
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lumper och klude.« H. C. Andersen meddeler som 
en Barndomserindring fra o. 1815, at »de gamle Klæ• 
der bliver hængende paa Grenene, hvor de fattige 
tigge det til eget Brug.« A. C. Poulsen skriver 1856: 
»Enhver af de syge maa paa Stedet afgive det Linned, 
de har baaret, til de fattige, af hvilke der altid er en 
stor Mængde samlede,« Rasmus Hansen meddeler 
1872: »Det Linned, som de syge tager af, naar de 
toes, maa de ikke bære mere, men de skal iføres nyt, 
rent Linned. Det gamle skal gives bort paa Stedet 
eller det henslænges der. . . Tiggerne gaar saa om• 
kring, beder om at faa det gamle Linned eller op• 
samler det, de finder henslængt.« V. Bennike med• 
deler 1884 fra Frørup, at hver af de syge maa give 
et Klædningsstykke til de fattige. Gartner Niels 
Fahle, født i Vejstrup, skriver 1909, at de syge efter• 
lod deres afførte Klæder eller i hvert F al d deres af• 
førte Linned, som blev givet til de fattige, der hjalp 
de syge med at hente Vand. Ofringer af Mønter i 
Kilden genfindes hos Rasmus Hansen, der efter en 
enkelt Meddeler beretter, at der skal kastes en Skilling 
over Plankeværket i hvert af dets fire Hjørner. V. 
Bennike meddeler o. 1884: »Hver, som drikker af 
Vandet, kaster en Skilling i Kilden, der har T ræb und, 
og hvor to Mænd staar og rækker Vandet op.« P. 
Jensen meddeler 1885: »Man har før brugt, at kaste 
Betaling for Vandet ned i Kilden, hvor Manden saa 
fiskede Pengene op.« Kai C. Uldall meddeler 1915 
efter Beretning fra en gammel Mand i Frørup: :>.>Et 
Par fattige Fyre fra Svindinge By sad ved Kilden og 
øste Vand for Folk; de Penge, de fik derfor, blev 
kastet i Kilden, og naar Folk var borte, lukkede 
de for Vandet og tog Pengene.« Ved Siden af den 
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ældgamle Offerskik at kaste en Mønt i Kilden som 
Vederlag for Vandet, har man i Tidens Løb faaet 
mere moderne Fremgangsmaader. I det 18. Aar• 
hundrede lader Herskabet paa Glorup opstille en 
Kildeblok ved Kilden. Det, der indkom i denne, 
skulde tilfalde Glorup Gods' fattige (J acobus Berg 
1743). Meningen har aabenbart været den, at de 
mange Penge, der blev kastet i Kilden til ingen Nytte, 
maatte komme de fattige til Gode. I Søren Abild• 
gaards Dagbog (1760-62) 1) meddeles, at der kastes 
Penge i Brønden, »og der findes endnu italienske 
Bøger, som beviser, at dette i de allerældste Tider 
har været brugeligt«.1) I det 19. Aarhundredes Med• 
deleiser omtales Kildeblokken kun hos UldalL Hans 
gamle Meddeler fortalte, at da Kildemarkedet holdtes 
paa Røde Mølles Grund i Svindinge Sogn, kom de · 
Penge, der lagdes i Blokken, til Svindinge Sogn og 
ikke til Frørup Sogn, hvor Kilden jo var. Læg1' Hu• 
bertz meddeler 1834 i sin Ærøbeskrivelse: »Det er 
godt for Manden ved Kilden, at Vandet ingen Kraft har 
undtagen det købes.« P. Jensen meddeler 1885, at 
for at faa Vand betalte de besøgende nogle faa Skil• 
ling til den Mand, der øste Vandet op, og som i de 
senere Tider havde Kilden i en Slags Forpagtning. 
Afgiften tilfaldt Frørup Sogns fattige (Smlgn. Uldalls 
Oplysning). En Husmand fra Svindinge, Niels Sune• 
søn, havde i mange Aar lejet Kilden. Da F. V. 
Larsen i 1885 besøgte denne, var der en Mand fra 
Svindinge, »kaldet Bjælkerup Kildemester og uddelte 
Vand til de besøgende og modtog Almisse.« Rasmus 
Hansen oplyser, at foruden de 4 Skilling, der blev 

1) Gl. kgl. Saml. 2349. lc.40
; jfr. Indb. t. Thurah 1755 [III] . 
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kastet i Kilden, skulde der betales mindst 2 · Skilling 
for Vandet. »Det er nok en af Kildemestrene, der 
har sørget for at lægge Træbund i Kilden« (V. Ben• 
nike) for at faa det mest mulige ud · af Ofret. Hos 
H. C. Andersen nævnes endnu en Offerskik, som 
hverken nævnes · 1585 eller 1623, nemlig, at de syge 
efter katolsk Skik hænger nogle Lys i de høje T ræer 
ved Kilden. Af de· øvrige Hjemmelsmænd omtaler 
kun A. C. Poulsen denne Skik: Foruden de syges 
Linned »skal der for hver Syg i Træerne hænges et 
Lys, der dog ikke tændes, og eftersom Lyset hentæ• 
res, aftager Sygdommen; men disse Lys bliver straks 
borttagne af de fattige, saa dette har vel ikke noget 
at betyde.« 1

) En fjerde Offerskik er den, at de ny.e, 
ubrugte Potter, hvori Vandet er baaret. til de syge, 
slaaes itu (F. V. Larsen), og at det ofte er sket, kan 
sees af, at Uldall 1915 paa Skrænten ved Kilden 
fandt et U tal af Potteskaar dækket af Mos og Krat. 
Dog meddeler Rasmus Hansen, at de nye Skaale, 
som er købte hos Kildemarkedets mange Pottemagere, 
tages · med hjem og menes at vedblive at være gode 
til Vask, da der altid maa blive noget hængende ved 
det Vand, som tages i dem. Men naar vi lige oven• 
for har hørt, at Vandet tages · hjem til Eftertvæt, maa 
selvfølgelig Potten tages med hjem. 

1834 meddeler Læge Hiibertz om Dyrkelsen og 
Besøgene ved Kilden følgende: »Naar de syge have 
købt Vand, gaa de ind i Skoven, hvor de om Nat< 
ten klæde sig nøgen af og vaske sig over hele Legemet 
dermed.« H. C. Andersen meddeler 1837 efter Barn• 
domserindringen fra 1815, at ved Solnedgang (22/6) 

· • 1) Danske Sagn III, Nr. 1138. 
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»vaskes de syge i Vandet, og et Leje tilberedes til 
N atten, i . Morgenstunden bryde de op, de svageste 
føres hjem, de, derimod, hvis Sygdom tillader det, 
bliver og tage Del i Markedslystigheden« (23 j~). De 
»grønne Hække rundt om maae tjene som Skærm• 
brædt for de Syge, der afklædes og vaskes.« Folk 
overnatter ogsaa i Vogne i Kildens Nærhed under 
aaben Himmel. M. Rasmussen antyder i sine »Et 
hundrede Folkesagn« 1854, at man om Natten sover 
paa Grønsværet ved Kilden, men han kan have over• 
ført sin Viden om Tisvilde Kilde i Nordsjælland til 
Frørup Kilde. A. C. Poulsen meddeler, at de >)syge 
vaskes i Kildens Vand og drikke 3 Mundfulde deraf, 
hver Gang, de . er der, og man kan se en stor 
Mængde Syge, unge og gamle, Børn og voksne, som 
bag Træerne og Buskene, der omgiver Kilden, bliver 
afklædte og vaskede i Vandet, som bringes fra Kil• 
den i Spande og Lejler.«1) Selve Kilden er hele Da• 
gen tæt omgivet af en Masse Mennesker, der vil have 
en Drik af Vandet. Thi det er ikke blot de syge, 
der drikker, men mange af dem, der ikke fejler noget, 
drikker for at bevare Sundheden. Saa kan det ske, 
naar Trængselen bliver for stor, at Folk kommer i 
Trætte om Kildevandet, men da er det - efter man• 
ges Forsikring - tit hændet, at Vandet bliver helt 
borte, og saa kommer det først igen efter et Par Ti• 
mers Forløb. Dette sidste Træk meddeles af mange 
af vore Hjemmelsmænd: Rasmus Hansen, Lars F re• 
deriksen, Didrik Johansen (Stenløse eller Frørqp), V. 
Bennike og P. Jensen. F. V. Larsen mener, at det 
gik >maturligt« til: >)F o røvrigt var der nok ogsaa lidt 

') Danske Sagn III, Nr. 1138. 
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Mekanik ved Kilden, saaledes at Vandet kunde luk• 
kes ud efter Behag. Kilden giver nemlig kun lidt 
Vand.« Tre af vore Hjemmelsmænd giver Oplysning 
om Kildedyrkelsens og Eftertvætningens Ceremonier, 
nemlig Lars Frederiksen, Rasmus Hansen og F. V. 
Larsen. Lars Frederiksen fra Ryslinge meddeler 1856: 
»Børnene skal vaskes i Vandet og derefter skal de 
gaa omkring Kilden tre Gange og se ned i den, men 
det maa ikke ske, før Solen gaar ned.«1) Rasmus 
Hansen giver 1872 i »Fylla« de udførligste Oplys• 
ninger: Ved selve Kilden skulde alt gaa meget ordent• 
ligt til. Alt var derfor sat i visse Former, og af disses 
Overholdelse afhang det, om Vandet havde den Virk• 
ning, Ordet tillagele det. For det første maatte ingen 
trættes om at komme hen til Kilden, om saa T rængs• 
len aldrig blev saa stor, men de skulde kønt vente 
til T uren kom til ·dem. Var der nogen, der brød 
Freden, skubbede sig frem eller bare trættedes med 
andre, svandt Vandet pludselig bort fra Kilden, og 
det kom heller ej tilbage igen, før Freden var kom• 
met i Stand. Hvem, der nu vilde have Vand, gik 
den samme Vej som Solen, og, i det mindste efter 
ens Beretning, som paastod at være godt underrettet, 
kastede en Skilling over Plankeværket i hvert af de 
fire Hjørner. Desuden skulde de give mindst to 
Skilling for Vandet. De skulde dernæst tage Vandet 
i en ny Lerskaal, som aldrig havde været brugt før. 
De fleste købte Skaalen paa Stedet af Pottemagere, 
der gjorde god Handel. Den, som skulde vaskes ved 
Kilden, maatte ikke selv hente Vandet, det skulde 
gøres som en Kærlighedsgerning mod de svage af 

1) Danske Sagn III, Nr. 1140. 
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Forældre, Frænder eller Venner. De syge kom der• 
for ikke til Kilden, men ligger eller sidder henne paa 
Skrænten ned efter Aaen. Her klædes de af, faar 
lidt af Vandet og bliver toede. Linnedet, de syge 
tager af, skal gives bort paa Stedet eller henkastes. 
- Om Eftertvætningen under aaben Himmel 9+9 
Dage efter St. Hansaften (R. Hansen), fortæller F. 
V Larsen 1909: Vandet skulde anbringes udenfor 
H uset, og den syge føres derud og enten bades i 
Vandet eller ogsaa drikke af det: det hele skulde 
foregaa stiltiende. Den gamle Per Præst i Nybølle 
havde o. 1860 en daarlig Ryg, og hans Kone førte 
derfor stiltiende sin Mand ud til nogle Buske i Ha• 
ven for at bade hans syge Ryg. For Spøg sagde Per 
Præst: ))Det er Fanden partere mig det bedste, der 
har været gjort ved min Ryg endnu«! Konen blev 
vred og slog ham med knyttet N æv e i Nakken og 
sagde: ))Dit Asen, har jeg nu haft al den Ulejlighed 
(med at faa Vandet hentet) og saa skal Du endda 
spolere det hele, netop som det skulde virke«! En 
gammel Kone i Brænderup, Gudbjærg Sogn, sender 
sin Karl efter Vand fra Regisse Kilde; han fylder 
Dunken med Vand fra en Kilde udenfor Byen og sæt~ 
ter Vandet udenfor Porten. Konen bruger det ))uægte« 
Vand med god Virkning- lige til Karlen røber, hvor 
han har taget det. Da ophørte hun med Kuren, og 
Gigten blev værre end før (Karl C. Nielsen 1909). 

Hjalp nu hverken Kildebesøg (eller Eftertvæt) 
burde Besøget gentages, men hjalp det ikke det tredje 
Aar, kom den syge sig aldrig (H. C. Andersen og 
Lars Frederiksen). 

En gammel Kone i T runderup havde o. 1835 tre 
Aar i T ræk været ved Kilden med et sygt Barn, men 
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det døde. »Naar Døden er der, saa kunde Vandet 
jo ikke hjælpe« (A. C. Poulsen). 

En Beskrivelse af Kildemarkedet i Frørup findes 
i H. C. Andersens >)Kun en Spillemand«: >)Kilde• 
markedet staar oppe i Frørup By, men Dansen fin• 
der Sted nede ved Kilden. Paa den grønne Plads, 
hvor om N atten de syge havde sukket og læst Bøn• 
ner, dansede nu de sunde, mens en Violin og en 
Clarinet græd en gammel Engelskdans. Ved Kilden 
drak Piger og Karle en Kærligheds Skaal, den Kær• 
lighed som Blodet, men ikke Sjælen kender. l Lands• 
byen var broget Marked. Støvler og Potter, Komedie 
og · Kram varer. Alt stilledes til Skue. Silkehuer, bro• 
derede med Pailletter, Silkebaand og brogede For• 
klæder var ogsaa mellem det, som blev solgt, derimod 
ikke H es te og Køer og hvad der . ellers bliver solgt 
paa et Marked.« En anden fyldig Markedsskildring 
har Rasmus Hansen givet i >)Fylla« 9/ 11 1872: >)Mar• 
kedet blev især søgt af Egnens Ungdom, der i en 
noget vid Omegn fordrede det som deres Ret at have 
Frihed den Dag. De havde , det ogsaa, upaatalt af 
deres Husbonder, i det. mindste Karle og .Piger. 
Drengene maatte som oftest blive hj emme og passe 
Høvederne.« I R. Hansens Opvækst (o. 1835) havde 
en Herrem;;tnd villet gøre Brud paa denne Skik,. og 
han lod . derfor . Byen tihige . til at køre Gødning til 
Hove den Dag. Bønderne mødte ogsaa med deres 
Folk. Men hele Formiddagen æggede Karlene hin• 
anden til at gøre . Brug af deres gamle Ret, og da 
Middagen kom, gik de hjem, smykkede dem og gik 
til Marked. Herremanden lod dem stævne, fordi de 
af ulovlig Grund havde forladt og forsømt Arbejdet. 
Karlene tabte Sagen . efter at de længe . havde værget 

Svendborg Amt 1926



HELLIGKILDER I SVENDBORG AMT 33 

den som nedarvet Ret. 1872 var Skikken helt aflagt. 
Foruden af Ungdom blev Markedet besøgt af Tig• 
gere, der jo fik de syges gamle Klæder, i saa stort et 
T al, at man sagde, at det kunde være passende at 
kalde det »Kæltringmarkedet« i Stedet for »Kjæld• 
markedet«. Folk vil tit have hørt Stoddere sige til 
hinanden: ))Ses vi ikke før, ses vi til Kildemarkedet«. 
Markedet blev forbudt vistnok o. 1860 (»for en 
Menneskealder siden« 1883, V. Bennike) og havde 
aldrig været nævnt i Almanakken som offentligt 
Marked, og det var jo da heller ikke ret meget af, 
hvad der ellers findes paa Markeder, som faldbødes 
her. - Præsten Chr. Nyholm meddeler 1893, at ved 
hans Ankomst til Frørup (1878) holdtes Markedet 
endnu, der solgtes særligt Pottemagerarbejde, T ræ• 
varer og Kager. 1893 er Markedet indskrænket til et 
Par Kagekoner (for Børnene) og et Dansetelt med 
vaade Varer, der samler Byens Ungdom om Aftenen 
og Natten. Lærer A. Poulsen meddeler samme Aar, 
at det aarlige St. Regisse Kildemarked har været holdt 
indtil ca. 1873. N u er der intet mere af den Slags; 
dog holdes der gærne hvert Aar ved Midsommertide 
en eller anden Folkefest der ved Møllen (Husflids• 
fest, Sangfest o. lign.), og disse Fester er altid godt 
besøgte. ))Nu er det store Kildemarked forsvunden, 
og Kilden bliver kun St. Hans Aften besøgt af Om• 
egnens unge Folk«, meddeler F. V. Larsen 1909. 
Egentlig Markedshandel var der som nævnt ikke ved 
Kildemarkedet, men de unge Karle handlede indbyr• 
des med Piber, Ure og desl., hvorpaa de drak Lid• 
køb. Det var de unge fra Frørup og omliggende · 
Landsbyer, der brugte at flokkes ved Kilden og blive 
der Natten over (N. Fahle 1909). ))De unge i flere 

3 
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Mils Omkreds dansede og morede sig ved Kilden i 
den lyse Sommernat og her gjorde de deres smaa 
Indkøb af Pynt og andet, hvad de havde Brug for« 
(Karl C. Nielsen 1909). 

Et gammelt Digt om St. Regisse, der har Thiele 
eller T rap til Forudsætning, er aftrykt i Nyborg Avis 
9/ 5 1897. Det »er i en Families Besiddelse paa Lan• 
det. som har ejet det gennem flere(?) Slægter«, og det 
lyder saaledes: 

»I gamle længst hensvundne Tid, 

der var en venlig K vinde 

og altid man ved hellig Id 

den fromme kunde finde. 

Men Fjender hende efterstod 

og hende skade vilde, 

ja, hendes Børn man dræbe lod, 

hvor nu er Hellig·Kilde. 

Men se! fluks sprang med sølvklart Væld 

en Kilde frem af Grunden, 

som risled sent i Aftenkvæld 

hen gennem Klippebunden. 

O, Underværk! Man saa derpaa, 

den sølverklare Vove 

saa blid igennem Engen gaa 

og gennem Fionas Skove. 

N u Himmelmaanen venlig blid 

leer til St. Regisse Kilde, 

som vidner gennem sene Tid, 

det Mordere gaa ilde. 
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Helgeninden nu alt hviler 

under Frørup Kirkemur, 

naar St. Hansdagsaften smiler 

til den yndige N a tur; 

endog hendes Aand sig svinger 

til den klare Kilde hen, 

hvor den stadig Helse bringer 

til hver lidende igen .« 

Synderlig Poesi er der jo ikke i Digtet. 
Til den foranstaaende vidtløftige Omtale af St. 

Regisse Kilde skal blot tilføjes: Alle de Steder, hvor 
der ikke direkte er henvist til en trykt Kilde eller til 
et Haandskrift, findes Optegnelserne i Dansk Folke:: 
mindesamling 1906/31, B 26: 1123; baade Originaler 
og Afskrifter. H. C. Andersen er citeret fra Ud· 
gaven 1854, 45 ff. af ))Kun en Spillemand<<. Se end• 
videre om Regisse Kilde: C. Dalgas: Svendborg Amt 
1837, 53. Museum VI2, 10. Trap4 IV, 826. Svendb. 
Avis 23 / 8 1924.1 ) 

Hellig Kilde (Vinding Herred, Ørbæk Sogn) 
fandtes paa Ørbæk Gade. 1623 nævnes den som 
~>en Kilde«.2) Der var opstillet en Fattigblok ved 
-den. 1755 meddeles, at Kilden indeholder saa meget 
Vand, at den kunde forsyne en af de største Købstæ• 
der i Landet, hvis dens Vand kunde samles, »at in• 
te t der af til unytte skulde bortløbe«. 3) 

1) For Oplysninger og Hjælp ved Udarbejdelsen af Afsnit, 
tet om St. Regisse Kilde er jeg Hr. Arkivar Hans Ellekilde me' 
gen T ak skyldig. 

2) Suhm !.1, 76. 
8) Kali 377 !"0, Bl. 183 ( > Hofman V, 42 1 >Danske Atlas VI, 

695). Trap4 IV, 828. Svendb. Avis 23
/ 8 1924. 
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TAASINGE. 
[Hellig] Kilde (Bregninge Sogn) i Bregninge 

Skov besøgtes 1755 St. Hansaften af Taasingboere for 
>)at dricke af Vandet og toe sig deri for Sundhed 
eller een og anden Breck og Meen«.1) 1774 meddeler 
Danske Atlas2) at Kilden ikke besøges mere. 

Ganse Kilde [Gasse K.] (samme Sogn) fandtes 
ved Kærstrup Voldsted (paa ))Nors Mark«) i Nær• 
heden af Bregninge Skov ved Vejen mellem Troense 
og Nyby, var en anset Lægedomskilde, Vandet køb• 
tes for 2 Skl. pr. Glas. En »klog Kone« opholdt sig 
ved Kilden ca. 8 Dage for at vaske Folk.3) Sagnet 
fortæller, at Ganse (eller Gasse), en ung Bondepige, 
blev dræbt af sin Husbond, medens hun drev Ploven 
paa Vaars Mark. Husbonden begravede hende under 
en Busk, hvor der udsprang en Kilde, og Ugernin" 
gen blev derved opdaget. Kilden fik Pigens Navn. 4) 

(Jfr. St. Regisse Kilde S. 18). Muligvis er Ganse 
Kilde og ovennævnte i 1755. omtalte Kilde iden• 
tiske(?). 

St. Olufs Kilde (Landet Sogn) fandtes ved det 
i 1634 nedbrudte St. Olufs Kapel i Bryllise Vang, 
Lundby Mark. 1706 (Gl. kgl. Saml.) er Kilden til" 
stoppet, »dog har den igen taget sit Løb udenfor ved 
den østre Side.« T rap5) meddeler dog, at Kilden væl• 
der Nord for Kapellet, og at den nu er et Vandings• 
sted. Til Ole Worm meddeles 1623, - at til St, 
Olufs ))Spring og Vældkilde« var >)stor Tilløb i gamle 

'l Kali Nr. 377 I40 , Bl. 227 ( >Hofmans Fundationer VI, 50). 
21 VI, 724. 
3

) DFS. 1906/31; opt. 1924. 
4 1 C. F. Lund: Beskrivelse af Øen Thorseng, 42 ( >Thi el e: 

Danmarks Folkesagn 2 II, 32). Trap·' IV, 706. Svendb. Avis 
23, 12 1920, 23 / 8 1924. Fot. i DFS. 

5} 4 IV, 707. 
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Dage« af syge og skrøbelige Mennesker.1) 17062) og 
17 43 oplyses, at Kilden mistede sin Kraft, fordi der 
blev toet et skabet Øg i den. I Kapellet laa St. Olufs 
Billede forvaret. »Dette Billede ombare Bønderne 
paa Marken, naar deres Sæd var saaet, og tilbade sig 
en frugtbar Høst. Det traf sig en Gang ind, at en 
Bonde om bar dette Billede paa sin J ord, men da 
han .skulde have sat det, som Skik var, paa sit Sted 
igien, saa syntes ham bedre og mageligere at bie der• 
med til om Morgenen, lagde det derfor i sin Bager• 
ovn. Hans Pige, som ikke vidste heraf at sige, stak 
derpaa om Morgenen Ild i Ovnen, og opbrændte 
St. Oluf. Dette spaaede man Landebye intet Godt 
af siden den Tid. Thi det blev et Mundheld, at 
samme Bye derefter ingen Lykke skulde have«. 3) -

Denne Beretning om Korsbyrdens Anvendelse er 
vistnok blevet optegnet, fordi den har givet Anled• 
ning til ))Mundheldet« om Landet, der ingen Lykke 
skulde have. Selve Beretningen bærer tydeligt Vidne 
om at handle om en temmelig sen Tid - muligvis 
endog efter Reformationen. Vi er nemlig i den naaet 
ned til, at J ordejeren selv foretager Signingen af Mar• 
ken. Selv om Tiden løb hen, saa levede dog rundt 
i Sognene til længe efter Reformationen T ankesæt og 
Vane fra den ældste Middelalder. 

LYØ 
Kong Va ldemars K ilde findes i Nærheden af 

Lyøby i noget Krat. Nærved er ))Kongens Ma« 

1) Suhm I.,, 77 ( >Danske Sagn III, Nr. 659). 
2 ) Gl. kgl. Saml. 40 235 1, 58 f. = Kall Nr. 377 I 40 , Bl. 

223 f. (1743) ( >Svendb. Aarb. 1916, 106). Hofman VI, 50. Dan• 
ske Atlas VI, 725. Jfr. Dan. Bibi. Il, 52. Svendb. Avis 28/s 1924. 

8) Dania IV (1897), 209. ThieJe 21, 162 f. 
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(::~: Eng). Navnene knytter sig til Valdemar 2. Sejrs 
Tilfangetagelse af Grev Henrik af Schwerin 1223. 
Denne Kilde har dog vist næppe været hellig.1) 

LANGELAND. 
Hellig Kilde (Sønderherred, Lindelse Sogn) fand~ 

tes mellem Snaremosesø og Lindelse N o r ved N ord~ 
siden af Klæsø og udmunder i Helligkildegaards 
Have. Stedet for Kilden, der ~nses for hellig, var 
lige op til Nutiden en Dam, som nu er tildækket. 
T æt ved denne Kilde findes Viuf'kilden, som antage~ 
lig har været en hedensk Offerkilde, idet Viuf=[vyv] 
maa udledes af det gammelnordiske Ord Vi, der be~ 
tyder Helligdom.2 ) 

Saræ Brønd (Sønderherred, Humle Sogn) fand~ 

tes ved Gaden i Humle. Saræ Brønd, nævnt 1830, 
var før »hellig og begavet med Lægedomskraft, men 
er nu (o. 1909) et ubetydeligt smudsigt Hul«. 3) 

ÆRØ. 
En K ilde (Rise Sogn) ved Foden af Lastenshøj 

paa Snekkemose Mark skal efter Sybilles Spaadam 
redde Ærø af den største N ød. Efter nogle skal det 
dog være Højen, som skal være N ødhj ælperen. Kil~ 

den er noget svovlholdig.4) 

1) Svend. Aarb. 1916, 74 [1 743] ( > Hofman VI , 114 >Danske 
Atlas VI , 745). Trap4 IV, 770. 

2) V. Liitken: Bidrag til Langelands Historie 1909, 103. 
Svendb. Aarb. 1915, 119, 124. Trap• IV, 863. Svendb. Avis 23/a 1924. 

3) Liitken, 102 f. Trap4 IV, 867. Svendb. Avis 23/s 1924. 
4) Hiibertz: Beskrivelse over Ærø, 287 ( >Thiele2 II, 35). 

Svendb. Avis 23/ 8 1924. 
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