
Carolinekilde og Carolinekildefesterne. 
Af Kr. Tårup. 

Som et friskt kildevæld ude i naturen virker oplivende og 
frugtbarg,ørende på omgivelserne, således har gennem tiderne de 
gode folkestævner og folkefester haft en tilsvarende virkning på 
dansk folkeliv. Det er derfor "et tilfælde, der ser ud som en 
tanke", at den fØr-ste fynske folkefest i nyere tid netop blev til 
omkring en af de mærkeligste fynske naturkilder. Det skete i 
året 1831; og om .dette, og hvad derefter fu lgte, skal der fo1;tælles 
i det fØlgende. 

Men fØrst må kildens historie fØr 1831 og dens betydning som 
gammel helligkilde omtales. 

I. Vandkilden i "Bispens lund". 

Ikke langt fra Odense, i Pårup sogns nordØstlige hjØrne, på 
Snestrup bys jorder, .lå i æld re tid - som den dag i dag -- et 
lille, overmåde naturskØnt skovparti, .der kaldtes "Bispens lund" 
(det senere "Carolinelund ". Se kort og billede på de to fØlgende 
sider). Navnet hidrØrte fra, at denne lille lund i lange tider 
hØrte til Odensebispens jordegods, og, den hØjærværdige kirkens 
mand har utvivlsomt ved sommertide tilbragt mangen en frede
lig stund herude. I hvert fald kan man skØnne, at han med 
omhu har hæget om lundens skØnhed og hygge; således skriver 
en forfatter1 omkring ved 1800, at Bispens lund "fortiener at 
sees formedelst sit skiØnne Anlæg og Behagelighed". Hvad der 
især lagde hygge og et skær af romantik over dette sted, var 
dog nok den gamle naturkilde, som i en lavning på bakkeskrå
ningen inde i lunden vældede frem . . På sit lØb fra udspringet til 
udlØbet i den nærliggende lille sØ ( Stavisåens bredning) ved lands
byen Næsby havde den et fald på ca. 4 meter, så dens rislen havde 
gennem umindelige tider lydt ved dag, som ved nat i .lundens 
sti lhed. 

lØvrigt omtales kilden allerede 1755 i en indberetn~ng af 
.præsten'~) som en "stedserindende" kilde, og nogle år senere 
nævnes den atter i Erik Pontoppidans "Danske Atlas" VI. 

1 ) Se kildefortegnelsen efter afhandlingen . De små tal i teksten hen
viser til denne fortegnelse. 

''') Christian Andersen Bruun, præst ved Gråbrødre hospital i Odense 
(hvortil Pårup kirke den gang hørte). 

43* 
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Udsnit af et nutidskort. 

På kortet ses Carolinelund (.,Bispens lund") med kilden. Skovstien er betegnet 
med sort streg, kilden med sort prik. 

Årbog for Odense og Assens Amter



655 

Billede 1. Carolinelund, set fra vest. 

Dens vandmængde har sikkert altid været betydelig, dog vist
nok størst i ældre tid. For ca. 70 år siden anslog ejeren 2 vand
mængden til omkring ved 3000 tØnder (ca. 400 kubikmeter) pr. 
dØgn; i senere tid har den været angivet til ca. 280 kubikmeter.:~ 
At vandet stadig har været meget kalkholdigt, kan ses af det an
selige lag kildekalk - på sine steder af 1- H m tykkelse-, som 
i ikke ringe udstrækning nu forefindes i engbunden, hvor fordum 
kildens udlØb var i søen . Denne kildekalk har vist sig at være af 
god kvalitet, så den med fordel har været anvendt som gødnings
kalk. 

Vel nok på grund af vandets kalkholdighed havde dette ord for 
ikke at være velegnet til brug ved kogning af den i sin tid så 
yndede fynske "ærtegrØd" af gule ærter eller til Ølbrygning -
ærterne vilde ikke i tilstrækkelig grad skyde skallerne ("skolie"), 
og Øllet ikke "sætte gær". 

-Men til gengæld havde kilden så mange andre fremragende 
egenskaber, at den i 1832 inspirerer en sanger til fØ lgende hØj
stemte lovprisning i klassisk stil: 

"Hertha-castaliske Væld, i Skyggen af Danias Eege; 
Over den duftende Eng, Flora belnandser Dit Fjed. 
Ætherens milde Azur og Himlens de vinkende Kloder, 
Dybt i Din svulmende Barm, tryller den Lædskedes Blik. 
Freden - den himmelske - boer trindt Dine blomstrende Bredder; 
Fjedrede Sapphoers Chor triller den mildt i hvert Bryst; 
Uskylds og Gratiens Navn derfor Dryaden Dig skienked'; 
Dybt nu i Seclernes Væld Dryaden vil. signe Din Bred." 4 
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- Højere op kunde næppe nogen anden poet svinge sig. Men 
lad os nu blive ved jorden og pege på et par virkelige kendsger
ninger: 

1Først må da nævnes kil.dens ualmindelig friske og kØlige 
vand. I forrige hundredår anvendte ejeren det til sin gårds vand
mejeri, hvortil det særlig egnede sig på grund af dets .stabile, lave 
temperatur: ca. 7° R. hele året rundt. .For raske drenge kunde kil
den derfor blive en slags prØve for deres rnandha.ftighed, når de om 
sommeren trak af tØjet og lod sig afsvale af det kØlige vand, idet 
de undertiden kappedes om, hvem af dem der længst kunde holde 
stand under kildens kolde stråle i stengrotten. - Endvidere er van
det særdeles klart og velsmagende, så det fra garnmel tid har 
været stærkt efterspurgt til drikkevand. I den foran nævnte ind
beretning af 1755 hedder det, at "der hentes ogsaa Vand af 
samme Kilde underbid en her til Staden" (d. v. s. Odense) . Dette 
skete også i senere tid. Således blev der fra kilden hentet drikke
vand til Odense slot, mens prins Christian (den senere kong 
Christian 8.) som Fyns guvernør boede der. I længere tid blev der 
af en lakaj fra slottet hver dag hentet frisk forsyning. Men vej
længden må have trættet den foi~finede lakaj, så han en tid prØ
vede at slippe lettere fra arbejdet ved hemmeligt at tage vand fra 
Næsbyhoved vandmØllegårds brØnd (nuværende Næsbyhoved
gård), skØnt dette vand var af langt ringere beskaffenhed. Det gik 
en tid - formedelst troens magt - , fØr bedrageriet opdagedes, 
hvorefter lakaj en atter måtte tage hel e vejen ud til den ægte 
ki.lde.5 

I disse år var vanddrikning som sundhedsmiddel kommen 
stærkt paa mode, og da Odense bys vand ikke var særlig godt,6 be
virkede dette både et forøget besØg ved kilden, og at .der daglig 
fØrtes vand fra kilden ind til Odense til salg. Dette fortsattes der 
med gennem fyrrerne 7 og videre frem i tiden. Omkring 1860 holdt 
kildens daværende ejer, gårdejer Rasm. Poulsen, Snestrup, en 
karl og et span.d heste, som året igennem ikke bestilte meget an
det end at kØre vand fra kilden til Odense. Hver af Odense
kunderne havde deres bestemte vandbeholdere, der blev påfyldt 
ved kilden. Vandsalget indbragte ejeren ca. 1200 rigsdaler årlig.s 

Allerede længe forinden havde kilden fået sit nuværende navn 
"Carolinekilde" (.se derom afsnit III), så da der sidst i firserne 
blev oprettet en ny mineralvandsfabrik i Odense, antog denne 
navnet "Karolinekilde" og reklamerede med, at der anvendtes 
vand fra kilden til dens fabrikaF). I virkeligheden udgjorde nok 
·de få tønder vand, som i en lille enspændervogn blev hentet fra 
kilden, kun en ringe procentdel af vandforbruget ved fabrikkens 
produktion. 

''') Fabrikken var i virksomned i en længere årrække. 
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Det var dog ikke blot til Odense, der blev sendt vand fra kil
den i Bispens lund. Som eksempel derpå kan nævnes, at den i sin 
tid velkendte Klintebjerg-kØbmand konsul Nielsens frue mente 
ikke at kunne tåle andet vand end Carolinekildes vand, og der 
blev da regelmæssig sendtvand derfra ud til hende. Når kildens da
værende ejer, kammerassessor Jespersen, "Caroltinekilde" (gård) , 
kØrte ind til Odense, førte han ofte fyldte vanddunke med sig hen 
til Odense kanal, hvorfra de sendtes vi.dere med skib til "konsul
inden i Klintebjerg" . 

- Som man vil se, var kilden i ·Bispens lund i stort ry som 
sundhedskilde. Dette var dog næppe uden sammenhæng med dens 
endnu ældre ry som heUig kilde. Men dermed kommer vi til om
talen af dens a llermærkeligste egenskab. 

II. Helligkilden. 

Vort land er rigt på gamle, kendte helligkilder. Spredt om
kring i hele landet har der været ca. 600 sådanne, og alene i 
Odense .og Assens amter tilsammen når deres antal op over en 
snes.9 

Kilden i Bispens lund nævnes gerne af ældre forfattere sam
men med en anden kilde i samme sogn, nemlii.g i Stegsted by, og 
til denne sidste knyttes da ·ofte det meget udbredte kildesagn om 
drabet af tre uskyldige jomfruer (hvorved kilden brØd frem på 
deres dØdssted) .10 Når nyere forfattere n har ment, at Stegsted
kildens beliggenhed ikke mere kan bestemmes, må denne opfat
telse bero på en mangelfuld undersØgelse. I den ældste omtale af 
kilden (i den side 653 nævnte indberetning af 17 55) hedder det, at 
den findes "i Stegsted paa Gaden". Og dette lidt mærkelige udtryk 
forklares netop derved, at pladsen for kildens oprindelige, natur
dannede bassin den dag i dag ses på et stykke gadejord - en tre
kant ved den gamle landsbygade ud for Mosegård. Her frembry
der også nu den gamle, vandrige kilde, men .skjult i et muret og 
overdækket bassin, så den nu kan tjæne som "branddam" for 
landsbyen. Fra dette bassin ledes kildevandet videre i rØrlednin
ger til de nærlåggende ejendomme, hvor det er indlagt til nytte
brug i hus og gård og til fornØjelige springvand i haverne. Men 
underligt nok synes denne kildes hellighed op mod den nyere tid 
at være ganske gået i glemme; man søger forgæves i de gamle 
fynske aviser efter et ord om den, og heller ikke hos ældre folk i 
egnen synes nogen mundtlig overlevering om dens hellighed at 
leve. - Helt anderledes forholder det sig med kilden i Bispens 
lund: Den omtales gang efter gang i gamle Odense-aviser; æ ldre 
folk kan fortælle overleveringer om den, og selve kildens ris len 
lyder endnu på samme sted som i gamle dage. Ganske vist beteg
ner de æ ldste forfattere ikke udtrykkelig kilden som helligkilde; 
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men der er fuldgyldige vidnesbyrd om, at den har været betragtet 
og søgt som sådan af egnens befolkning. 

Hvad var nemlig de fremtrædende træk ved de gamle, danske 
helligkilder? - I korthed .sag,t fØlgende: 

Helligkilderne var naturlililder med underjordiske tillØb, hvis 
vand mentes at besidde undergørende, helbredende kraft - især 
på visse bestemte dage i året, for de fleste kilders vedkommende 
den dag, hvortil den gamle, hedenske midsommerfest var knyttet: 
St. Hansdag - eller rettere St. Hansaften og -nat. I .midsommer
natten var alt i naturen svangert af mystik og sære, stærke kræf
ter. Således også kildevandet, som under mystisk boblen og bevæg
else brØd frem af moder jord og syntes at stå 'i forbindelse med 
et hemmeligt - eller guddommeligt - væsen. Mange steder hen
tedes der da fra kilden vand i dunke og flasker til de syge hjem
me.12 Men bedst var det naturligvis, at de syge selv søgte til kil
derne - eller lod sig bringe dertil - med deres sygdomme og 
svagheder, såsom Øjensygdomme, engelsk syge, kirtelsvaghed 
o. s. v. J den lune midsommernat badede og, vadskede man de syge 
steder i kildevandet, drak også af dette undergørende vand. Og 
opholdet i den fri·ske luft, det kØlige vands rensende og forfli
skende indflydelse og- ikke mindst - troen på dets helbredende 
kraft Øvede sikkert .mangen gang sin virkning som et under; og 
tilstrømningen ved St . . Hansdag,stide blev da større år for år. -
Mange kilders ry nåede så langt ud, at folk fra mange andre 
sogne - ja, fra andre danske landsdele - foretog )dlderejser" 
dertåL Og der, hvor m ange folk samles, opstår snart handel; for
retningsfolk og tuskhandlere strømmer til, og et årligt marked 
er skabt. Sådanne større "kildemarkeder" kendes fra mange 
kildesteder, også på Fyn (f. Eks. FrØrup heUigkHde - St. Re
gisse kilde - i Svendborg amt) . En del kilder besøgtes dog kun 
af den nærmest omliggende egns befolkning. 

Mon der er grund til for nutidsmennesker at betragte dette med 
overlegenhed? I vore dage tager mange, også Danske, på .meget 
lange og kostbare "kii.derejser" til udenlandske naturkilder (Wies
baden, Karlsbad o. ·S. v.). De gamle rejste ,W deres egne hjemlige 
kilder. Og hvem ved, om ikke adskillige af disse danske kilder er 
så righoldige på de i nutiden videnskabeligt anerkendte sund
hedsstoffer og sundhedsegenskaber, at de virkelig er sundheds
kilder med lægende kraft! I hvert fald antager man nu, at n æsten 
alle fra jorden frembrydende naturk<ilder besidder - om end kun 
.meget sparsomt - den såkaldte radioaktivitet, stammende fra 
det mærkelige radium; enkelte besidder endog, i rigeligt mål 
denne egenskab - .mellem dem en dansk kilde (på Bornholm), 

· hvis vand formodentlig kommer fra samme åre som en gammel 
helligkilde i nærheden. Mærkeligt, at nutidens viidenskab således 
synes at have fundet og anerkendt en af de hemmelighedsfulde 
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kræfter, som man fra de ældste tider har tillagt de helbredende 
helligkilder. - lØvrigt har der været ikke blot "kloge" koner og 
mænd, men også læger, som helt op til vor tid har anbefalet brug 
af vand fra vi·S·se danske helligkilder P 

- Kilden i .Bispens lund frembyder netop disse foran omtalte 
træk, der ·karakteriserer den som helligkilde. Der kan næppe 
være tvivl om, at de to ældgamle St. Hansaftenskikke - blus
brænding og kildebesøg - har samlet .egnens fo lk her langt til
bage i tiden. I nærheden af den lille lund med kilden findes sog
nets hØjeste punkt, som nu bærer generalstabens mærke, og, 
hvorfra et St. Hansblus vilde kunne ses v.iden om. Og allerede i 
den fØrste skriftlige efterretning om kilden (17 55) ·omtales den 
- som foran nævnt - sammen med sognets anden helligkilde, 
og det fremhæves her, at den besøges om sommeren· "af store og 
smaa fra Odense". Den kendte fyrrske historiker Vedel Simonsen 
nævner i sine håndskrevne "Saml. til Odense Herreds Beskriv
else" 14 de samme to kilder, som han ellers ikke synes at have 
haft nærmere kendskab til; han udtaler dog den formodnling, at 
disse kilder har været hellige "i de catholske Tider". Men den 
samtidige forfatter L. M. W ede!, der åbenbart har fået virkelig 
god besked om kilden på sin "indenlandske rejse" 15 i årene om
kring, 1800, sidestiHer den uden viidere med den berØmte hellig
kilde "Kirsten Pils kilde" og skildrer Bispens lund med kilden 
som en slags fynsk "dyrehavsbakke" for Odenseanerne. Han skri
ver: "Her er en Kilde ligesom ved Jægersborg Dyrehave, hvor 
mange Mennesker i Midsommers Tid søge ud for at see og sees, 
hvor man beværtes med Mad, Drikke, Musik, Dands og andre 
Moerskaber, hvor man finder hele Flokke af fornemme og ringe 
Odense Indbyggere". 

Det ser således .ud til, at ·der i det smukke .anlæg (sml. side 653) 
omkring kilden har udfoldet sig et broget folkeliv ved St. Hans
tide i årene omkring 1800. Dette stemmer også godt overens med 
en bemærkning i de to Odenseblades omtale af den store fest i 
1831 (som vil blive skildret i næste afsnit); her hedder det nem
lig, at "alle de ÆJ.dre af vor Stads Indvaanere" vilde kunne min
des .Bispens lund, der "indeholdt et rigt Kildevæld med ypperligt 
Vand, hvor for 25 ti.! 30 Aar siden hyppigt Sammenkomster fandt 
Sted af Familier, som toge derud for at fornØje sig" ("Fyens 
Stifts A vis"). - "De Æ.Jdre ville erindre sig, at denne Lund for
dum var Samlingspladsen for landlige Forlystelser, hvori næsten 
enhver Familie i det mindste een Gang om Sommeren deltog," 
("Fyens Stiftstidende"). 

I den "Levnedsbog", som digteren H. C. Andersen (fØdt 1805) 
nedskrev i året 1832':'), fortæller han om sine barneår, at han 
St. Hansaften gik "til Kilden" med en li.Ue spand, og skØnt det 
var over en halv mil udenfor byen, bar han den hjem med vand i; 
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Billede 2. En lille ldlclesø (dannet i lunelen af kilelens aflØb). 

"jeg var meget overtroisk og min Moder ikke mindre", tilfØjer 
han. Det er hØjst sandsynligt, at "Kilden", som digteren her taler 
om, er kilden i Bispens lund. 

- De forannævnte Odenseaviser fremhæver imidlertid, at i 
årene nærmest forud for 1831 havde der intet været gjort for 
lundens forskØnnelse .og vedl.igeholdelse, så "den særdeles rig
holdige ·Ki lde var næppe tilgængelig". I hvert fald kan man 
skØnne, at det foran skildrede brogede folkeliv omkr.ing kilden 
var ophØrt, sandsynligvis aflØst af nogle enkelte stilfærdige kilde
valfarter. Men så snart lunden atter gøres tilgængelig 1831, ser 
man, at kildesammenkomsterne St. Hansaften straks vokser op, 
og hvor fast traditionsbundne disse er netop til St. Hansaften, vi
ser sig tydeligt derved, at skØnt de nye fester d. 28. Juni - altså 
ganske tæt ind på St. Hansdag - nu samler store folkeskarer, 
kan dette hverken ændre datoen for kildevalfarterne eHer hindre 

·disses vækst. Ja, det er endog. fØrst efter, at de nye fester har 
henledt pressens opmærksomhed på Bispens lund ved St. Hans
tide, at aviserne opdager kildevalfarterne og omtaler dem som 
bestemt knyttede til St. Hansaften. Dette sker vistnok fØrste gang 
1832, da "Fyens Stiftstidende" i numret for 25. Juni meddeler: 
"Den herlige Kil.de i vor nye, ved Hs . .Konge!. HØil1ed Prinds
Gouverneurens naadige Omhu for.skjØnnede Carolinelund'-":') 
havde St. Hans Aften talrigt Besøg, af glade Selskabskredse" . 

Det fØlgende år meddeler samme blad, at "St. Hans Aftenens 

'' ) Udgivet 1926 af Hans B ri x. 
'"') d. e. Bispens lund. A.ngående navneskiftet se afsnit III. 

Årbog for Odense og Assens Amter



661 

Glæder og Kilde-Valfarter gik h er tabte formedelst Regnveiret, 
især til Skade for de mange U d sælgere, som havde spekuleret 
baade paa tørre og vaade Restaurationer". 

Som .man ser, bruges her det meget sigende udtryk "Ki·lde
Valfarter", hvormed man i hin tid ofte betegnede de rejser, der 
foretoges til helligkilder af folk, som troede på kildernes under
fulde lægedomskraft. - Året efter (d. 24. Juni 1834) udtaler bla
det sig endnu tydeligere i denne retning ved at sammenstille kil
den i Bispens lund (Carolinelund) med flere af Fyns berømteste 
helligkilder: "I Gaar havdes atter smukt Veir, der traf heldigt for 
St. Hans-Aftenens Valfarter til Carol,inelund, Frørup, SteenlØse, 
Roers':') og flere Kildesteder". 

At folkestrømmen fra Odense St. Hansaften nu gik til kilden i 
Bispens lund, så byens andre udflugtssteder blev mere folke
tomme på denne aften, fremgår tydeligt at fØlgende to små kund
gørelser 16 : 

"Førstkommende SØndag og Mandag':":') 
bliver ingen Beværtning i Hunderup Skov. 
Senere skal blive bekjendtgjort. 

Ærbødigst 
Frandsen. " 

"I Carolinelund 
beværter RestauratØr .Bardram fra den 23. 
til den 29. denne Maaned." 

I bladene omtales flere senere St. Hansaftener ved kilden, og 
endnu i 1843 er ti.lslutningen til denne folkesammenkomst sto r, 
·Så "Fyens Stiftstidende" (24. Juni) i beklagende tone må med
dele, at "altfor Mange" h avde ladet sig lokke ud til kilden, hvor
ved teatret kun fik ringe besøg St. Hansaften. Og det, skønt "Wer
lighske selskab" mØdte op med sin primadonna - den af Odense
anerne ell ers så fderede "madame Werligh"! 

Men kildebesøget var dog i stærk aftagen fra 1840, da Fyns 
hidtidige guvernør, prins Christian, var flyttet fra Odense og 
havde besteget Danmarks trone som kong Christian 8. Prins Chr·i
stian og hans hustru, Caroline Amalie, havde i trediverne vist 
kilden megen interesse. Det er foran (side 656) omtalt, at der 
fra kilden blev hentet drikkevand til Odense slot, hvor prinse
parret boede, og med god grund må man formod e, at dette ikke 
blot skyldtes vandet s velsmag, men m åske fuldt så meget, at 

''' ) Med navnet Roers tænkes formodentlig på den i sin tid kendte 
hellige kilde i Roerslev sogn. 

'"'') d. v. s. den 22. og 23. Juni. 
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pr·insen vidste, .det var vand fra en helligkilde. Når man ved, at 
han senere som konge lod hente vand fra den berømte sjæll and
ske "Hellig kors kilde" ved Roskilde,17 vil man lettere forstå, at 
han, mens han boede i Odense, også da kunde ønske sligt under
gørende vand W sig og sit hus! 

En af de vigtigste årsager til, at de støræ kildeforsamHnger 
St. ,Hansaften nu og .da gennem tiden synes at ophØre for læn
gere årrækker, var uden tvivl ejernes lukning af lunden på grund 
af de besøgendes beskadigelse af denne. All erede L. M. Wedel 18 

antyder dette, idet han til sine foran (side 659) gengivne bemærk
ninger om kilden og Bispens lund ti-lfØjer: "J{un maatte man Øn
ske, at den ædle Ejer af a.lt dette SkiØnne vill e vedbl,ive at tillade 
Indgangen dertil, men dersom hans Anlæg skull e beskadiges for
sætlig af kaade Mennesker, saa maaskee han lader lukke, og deri 
kan ingen fortænke ham." Disse ord er utviv.lsomt indgivet for
fatteren af lundens daværende "ædle ejer", bispen i Odense. - 
Senere standsedes virkelig en årrække adgangen for offentlig
heden. Og det ser ud til, at da lunden fØrst i trediverne atter blev 
genåbnet, og NJstrømningen i de fØlgende år voksede, blev sel
skabet igen mindre udsØgt. Dette rØbes af Odensebladet "Fyens 
Stifts Avis", der i Aaret 1834 19 omtaler St. Hansaften ved kilden 
;i . fØlgende udtryk: "St. Hansaft.en var vor "KarolinekHde" hyp
pigen besøgt herfra Byen og Omegnen, men ikke af aldeles ud
valgt Selskab, hvilket viste sig udpaa Natten, da der opkom Riv
ninger, som endte paa en hØist ubehagelig Maade." 

Denne lid et smigrende omtale af de besøgendes opfØrsel kan 
tyde på, at tilstanden St. Hansaften omkring ki.lden i Bispens 
lund ikke var meget forskeHig fra tUstanden omkring "Hellig 
kors kilde" ved Roskilde, hvorom det i året 1832 h edder, at St. 
Hansaften "fidles der op og danses, og der drikkes vist mere Øl 
og Brændevin end Kildevand" .20 

1Fra midten af fyrrerne hØres intet om St. Hansaftens kilde
besøg, der atter gennem en snes år .synes at have været få og 
stilfærdige. Men da midt i tresserne en ny ejer (kammerassessor, 
prokurator J esper·sen, Odense) overtog Bispens lund, lod han den 
sætte i bedre stand, anlagde veje og stier samt åbnede adgangen 
til den og kilden. Dette fØrte til en ~idste opblomstring gennem 
en årrække af kildevalfarterne og kildeforsamlingerne St. Hans
aften. Æ ldre folk mindes endnu, at der St. Hansaften og -nat i 
halvfjerdserne og firserne kunde være samlet folk i hundredevis 
i "Kildeskoven", som den liUe ·lund ofte benævntes. Om aftenen 
indtil midnat var det især de raske, der gJorde ~ig bemærket, idet 
ungdommen til harmonikamusik svang sig i dans på den åbne 
plads foran kilden; dog glemte næppe nogen af dem i aftenens 
lØb at gå hen til vandstrålen ved bassinet for at smage den 
sjældne drik.21 - Men alt som det lakkede mod midnat, lagde 
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Billede 3. Broen over Staviså, med "Bomhuset" og Carolinelund i baggrunden. 

man mere mærke ti.l de kildebesøgende syge - oftest I,idende af 
kirtelsygdomme, Øjensygdomme eller engelsk syge - , der efter
hånden samledes ved kil·den. De blev da badet og vadsket i kil
dens vand, helst ved mitnatstide. SmåbØrnene blev badet eller 
neddukket i "musl.ingeskallen"s vandbassin; men også mange 
voksne foretog badning, vadslming og vanddrikning som middel 
mod sygdomme og svagheder. Der kunde over disse maleriske 
scener i den disede, men dog lyse midsommernat stå et underligt 
skær af alvor og my.stik. Endnu huskes af enkelte i egnen de 
gamles tale om vandets helbredende kraft St. Hansnat, så det 
,ifØlge overleveringen endogså kunde hænde, at en syg, der måtte 
bæres til kilden, var i stand til at gå hjem fra kildebesøget.22 -

I nærheden af kilden, men på den anden side af vejen, ·som nu 
fØrer .gennem lunden, fandtes en slags "komfur" i det fri - et 
åbent ildsted, hvor enhver lninde koge sin kaffe. Men iØvrigt 
kunde man ty hen til "·Bomhuset" - det nuværende lille hus ved 
træbroen over Staviså - , hvor gartneren boede (se billede 3). 
Han .udleverede ikke blot kogende vand til brug ved de besøgen
des egen ti.lberedning af kaffe, men havde bevilling til på denne 
aften selv at servere kaffe og andre rare forfriskninger. - At der 
til disse St. Hansaftener ved kilden også kom fo lk tilrejsende 
længere borte fra, viste de talrige vogne, som ofte sås hP.n ,-;ti ll ede 
i kildens nærhed.23 

- Det vil af det foran meddelte fremgå, at de omtalte kilde
valfarter og k~ldesammenkDmster St. Hansaften på forskellig 
måde gennem tiderne har sat sit præg på egnens folkeliv. Men 
langt større betydning fik .dog de egentlige "Carolinekildefester", 
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som begyndte i året 1831. I dette år træder en ·dejlig PI'insesse -
som i æventyret - ind i den gamle kildes historie, og det, der nu 
skete, formede sig ~ bogstaveligste forstand som et æventyr. 

III. Den fØrste Carolinekildefest 1831. 

I begynd elsen af å ret 1816 tog et ungt, rigtbegavet ægtepar 
bolig på Odense slot. Det var Fyns guvernør pr,ins Christian Fre
derik og hans hustru, den da 19-årige, in.dtagende prinsesse Caro
line Amalie. På forskellig måde mærkedes det i den fØlgende tid , 
at pPinsen og prinsessen havde interesser og ævner ud over det 
almindelige, og de kom hurtrig i et godt forhold til befolkningen i 
og omkring Odense. Navnlig prinsessens åndelig opvakte og 
vennesæle væsen vandt hende stor folkeyndest. Og hun befandt 
sig straks så godt i Odense, at hun den 25. Februar 1816 - altså 
ganske kort efter ankomsten - kunde skrive i et brev til sin for
dums lære1inde: "Her i Odense fØler jeg mig ubeslu,ivelig lykke
låg" .24 Hendes folkeyndest gav sig bl. a. udtryk, når hun fejrede 
sin fØdselsdag den 28. Juni. Allerede i 1817 gives i "Fyens Stifts
tidende" en omtale af "vor tilbedede Pr.indsesse Caroline Ama
lias Fødselsfest", der fejredes i to dage, fØrste dag med lykØnsk
ningsbesøg, bal og "souper", anden dags aften (søndag aften) 
med i.lluminattion og dans til den lyse morgen i slotshaven, der i 
festens anledning "stod aaben for alle velklædte Personer af 
begge K.iøn". Prinsessen, som "flere Gange viste sig for den for
samlede Mængde, hil.sedes med velmeente og gjentagne Fryde
raab". Bladet bringer tillige fra en indsender fØlgende poetiske 
fØdselsdagsstemning: 

"Den 28. Juni. 
Hvorfor smiler du saa glad, saa blid, 
favre, skjønne, skjære Sommer? 
Caroline fødtes denne Tid; 
Deraf Glæden, deraf Smilet kommer." 25 

- Fødselsdagsfesten i 1831 blev også på traditionsmæssig vis 
fejret i Odense. Allerede i numrene den forudgående dag lagde 
hægge Odenseaviserne for med hØjtidelige .IykØnskningsdigte. Og 
selve fØdselsdagen den 28. begyndte årle om morg,enen med, at 
"Hds. kong.!. HØihed hilsedes strax efter hendes Opvaagnen imar
ges med en Sang, forfattet af Hans Høiærvær. tBiskopen, afsjun
gen udenfor hendes Sovegemak af 20 unge Piger" akkompagneret 
af en kvindelig harpespiller.26 Saa fulgte almindelig modtagelse 
af stadens honoratiores, hvorefter regimentets officerskorps og 
senere borgervæbningen trak op med musik og leveråb for prin
sessen. Længere op på dagen var modtagelse af damer og stor 
"diner". - Men et endnu mere indhol elsrigt og hØjtideligt præg 
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fik dog eftermiddagens festligheder, som indlededes med den 
smukke og i de danske folkefesters historie betydningsfulde fest 
ved k1ilden i Bispens lund. Det var især denne fest, der gjorde 
dagen til den mest bemærkelsesværdige af alle Caroline Amalies 

Billede 4. 

fynske fØdselsdage. Her står vi nemlig ved den fØrste egentlige 
folkefest på Fyn i nyere tid. 

Vel havde der i årene forud for 1831 været afholdt "fester" 
ved Odense - således i Fruens bØge den 2. Avgust 1829 i anled
ning af pr,ins Ferdinands bryllup og fodjægei'korpsets fest samme 
sted den fØlgende sommer i forbindelse med korpsets festskyd 
ll'ing.27 Men disse var ikke andet end almindelige dansefester og 
fortjæner derfor ikke navn af folkefester. 

Når festen den 28. Juni 1831 blev en virkelig folkefest, der 
efterfulgtes af andre, er det ikke uden sammenhæng med den 
vækkelse og udvilding, der på den tid var i begyndende frembrud 
i folket. De store digtere havde ikke forgæves sunget om den 
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danske naturs skØnhed, om dansk modersmål og folkeliv, om 
konge og fædreland. Hos mange var derved vakt en sans for 
skØnheden i den fri natur - især for den friske, grønne skovs 
poeSii - og en trang til at ty derud for at nyde disse naturens 
herligheder; der var også hos mange i færd med at vågne en 
trang til at få del i de fælles folkelige værdier og samles om disse 
i festligt fællesskab med andre Danske. 

Det var prinsesse c;aroline Amalie, der blev den egentlige 
anledning til festen. Men det var dog hendes ægtefælle, prins
guvernøren, der havde undfanget festens ide og drog omsorg for 
dens v'irkeliggØrelse. FØr fØdselsdagen oprandt, havde han iværk
sat en grundig istandsættelse og forskØnnelse af den lille lund 
(Bispens lund) for at "berede sin elskelige Hustru en kjerlig
hedsfuld Overraskelse" .28 Veje og stier blev anlagte omkring i 
lun.den, og meUem denne og Stav.i·såens dyb midt i søbredningen 
blev en lille kanal gravet, ·så bådfarten over bredningen, altså 
mellem Næsby og lunden, nu kunde foregå let og bekvemt. Men 
navnlig havde pPinsen lagt vægt på udsmykningen. af den gamle 
klilde, som fra en bakkeskråning udvæl.ctede i en af naturen dan
net grotte (sml. billede 6). Her blev foretaget en oprensning og op
sat en smuk kampestensmur, som vandet blev ledet igennem så
ledes, at vandstrålen udgØd sig ·i en stor "muslingeskal"; derfra 
faldt det ned i en stenkumme og rislede derefter videre i slyn
gede bugtninger. Over vandstrålen anbragtes en smukt formet 
sten med kildens fremtidige navn indhugget. Endelig b lev der 
plantet graner bag muren, så disse skjulte den rummelige grotte. 
Fra den træbevoksede hØjde i baggrunden fØrte en lille trappe ned 
i grotten, og rundt omkring dennes vandbassin var en gang anlagt. 

Festen, som afholdtes om eftermiddagen kl. 7-8, havde vakt 
megen interesse hos befolkningen. Hist og her gav dette sig syn
ligt udtrylc Således havde bonden J ep p e Knudsen, til hvis fæste 
Bispens lund hørte, rejst en æresport over vejen, der fra Odense 
Vesterport fØrte ud til lunden. Æresporten var pyntet med grØnt 
og blomster og bar en ret kuriØs inskription. På den side, der 
vendte ind mod Odense, læstes: 

"Velkommen, hø i e Fyrstepar! 
Som vilde os Landfolk gjæste, 
Gid ofte vi den Glæde har 
At se e Dem ved Kildens Feste!" 

Og på den anden side, imod lunden: 

"Længe leve Caroline 
Glad med alle Kj ære sine! 
At til Hjertets Ønsker mine 
Skjebnen aldrig siger "neppe" 
Ønsker underdanigst 

Jeppe." 
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Billene 5. 

Også Odense by.s hØjeste gejstlighed havde vist festen særlig 
interesse. På den store eg midt i lunden havde dennes ejer, 
Odensebispen dr. Plum/') anbragt en zinkplade, der bar fØlgende 
rindskrift med tilkendegivelse af lundens nye navn: 

"Carolinelun d. 
Navnet en Fyrste mig gav, som med Sands for Naturen og Skjønhed 
Førte sin Elskte h ertil. Yndest hos begge jeg fandt. 
Reenere Kilden nu flød; hver Markblomst frodig sig reiste; 
Alt fornyedes, Alt Liv og Anseelse fik. 
Spørger du Vandrer, hvorved fik Lunden saa stor en Forandring? 
Viid: paa sin Fødselsdag den har Caroline betraadt." 

1Dernæst skal stiftsprovst Faber have lagt programmet for 
festlighederne ved kilden og fået p11insens tilslutning til dette. 
Den mærkelige fest findes udfØrlig refereret i de to daværende 
Odenseblade "Fyens Stifts Avis" og "Fyens Stiftstidende" (sidst
nævnte udsendte endogså i an ledningen et scerlrigt "Extra-Til
læg") . Til vor efterfØlgende skildring af festens forlØb er dei'for 
disse referater vigtige kilder. 

'') Trap (Danmark IV) og flere forfattere lader fejlagtig biskop Plum 
indvie kilden, ligesom de fejlagtig henlægger festen til 1837. 

44 
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Festen begunstigedes af et he1~ligt vejr, og vistnok aldrig fØr 
havde en så stor fo lkemængde fra Odense og omegnen stævnet 
mod den lille lund. Det skal have været et sjældent skue at se 
det utal af vogne og fodgængere, som blandede sig i en broget 
række. 

Så snart prinsessen, fØrt af p11insen, nærmede sig kilden, hØr
tes fra grotten under granernes skjul en iØrefaldende musile 
violin, ledsaget af harpe, flØjte og flere instrumenter. Herved blev 
prinsessens opmærks·omhed draget hen på k~lden; og nu hØrte 
hun pludselig en skØn og kraftig korsang opstå fra grottens dyb. 
Et talrigt kor af kvindelige og mandliige sangere, foruden mu
sikerne, havde nemlig samlet sig her i den rummelige, skjulte 
grotte og fremførte nu som et najade-kor':') en til lejligheden for
fattet sang. Prinsessen, prinsen og en del af de andre tilstede
værende har utvriv,lsomt nØje kunnet fØlge de nu fremfØrte sang
tekster, idet disse forelå trykte i et 1m e hefte: "Sange i Anled
ning af Festen i Bispenslund ved Deres Kongelrige HØiheder Prinds 
Christian Frederik og Gemalinde Prindsesse Caroline Amalia's 
hØie Nærværelse den 28. Juni 1831." ':":') Nu lØd altså den fØrste 
sang prinsessen imØde, fremført til tonen af "Velkommen i din 
ungdoms lund": 

"Najadens Chor. 

Fra Hellas krigsbespændte Strand 
Najaden flygter bly 
Og søger Smaat fra Land til Land 
Et stille, kjærligt Ly; 
Da vinked Danmarks Kyst 
Og loved Fred og Trøst 
For F lygtningen i sine Bøgelunde. 

I Kilden her, omkrandst af Skov, 
Hun fandt et still e Hjem; 
I sagte Rislen hun sin Lov 
Og Glæde nynner frem. 
Med Tak i rene Blik 
Krystallers Læ dskedrik 
Til Hytte som til Fyrsteborg 

hun sender. 

Til os i dag hun tale d' saa: 
"Hvo prydet har mit Hjem 
"Og selv mig Ringe tænkte paa? 
"O Gud velsigne dem!" 
Det pryded' Christian; 
En Fryd bereder han 
For Fødselsfestens Dronning 

Caroline. 
Thi hilse vi i Bispelund 
Dig, ædle Fyrstepar! 
Velkommen paa Najadens Grund! 
Dog - strax en Bøn hun har: 
Opfyld et Længselssavn! 
Skjenk hendes Hjem et Navn! 
Et Ord fra Høihed værner om 

den Ringe. " 

Næppe var det sridste vers endt, fØr en liHe pige, klædt som 
kildenymfe og bekranset med kærminder, ilede fra grotten hen 
til prinsen. Med "usigelig ynde" overrakte hun ham en fin perga-

''') Najade = en kildenymfe. 
'"') E t eksemplar af dette sjældne hefte findes endnu opbevaret på 

gården "Carolinekil de", og de følgende versificerede citater er 
gengivn e efter nævnte eksemplar. 
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Billede 6. Carolinekilde i første halvdel af fyrrerne. 
(Efter maleri af Dankvart Dreyer.) 

mentstavle og bad ham skrive l<Jildens navn på denne. Hun fik 
dog ikke anmodningen opfyldt, men opfordredes til at lade dry
aderne':') bestemme navnet. Den lille kildenymfe ilede nogle 
skridt tilbage og bev,irkede ved sin tryHestav, at musikkens toner 
lØd påny, mens en ung kvinde, klædt som skovnymfe, - iØvrigt 
en datter af godsejer, kammerherre C. Benzon, Christiansdal -
trådte frem fra sit skjul ved en træstamme, så det for tilskuerne 
måtte se ud, som "sprang hun ud af stammen" .29 Hun fremsagde 
overmåde smukt fØ lgende vers: 

"Til Dybet klart er Kildens Vand, 
Dens Rislen stille bly; 
Den qvæger trætte Vandringsmand 
Og Fuglen under Sky. 
J eg ve ed en Sjæl, som Kilden her 
Saa reen, hvis Salighed det er 
At qvæge, glæde Alle - Her er 

Navnet - " 

''') Dryade = en skovnymfe. 
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V ed de sidste ord: "Her er navnet" - hæve,des den guii·lande 
af egeblade, der hidtil havde dækket navnet, som var indhugget 
i stenen over vandstrålen. Og nu læstes af alle k·ildens nye navn 

CAROLINE 
KIL.DE 

Den talrige forsamling udbrØd i et begejstret tredobbelt 
hurra og et ".Længe leve vor elskede prinsesse Caroline Amalia!" 
Og, ovre fra hin s.ide åen ved Næsby, hvor en række kanoner 
var opplantet, lØd samtidig en kraftig kanonsalut . Da dØnnin
gerne havde lagt sig, hØrtes fra grotten fØlgende 

"Slutnings-Chor. 

O Jubel stig i hØien Sky, 
Opløft Din Røst! 
Vor Bispelund, saa fjern fra By, 
Omværner kjærlig Haand paa ny; 
Til Uskylds Glæde her vi tye 
Med sorgfrit Bryst. 
Nu Caroline-Kilden skal 
Os ofte see om sit Krystal 

Til Lyst." 

Mens tonerne endnu lØd, fyldte den l•ille kildenymfe en kry
stalpokal med kildens vand og rakte denne til prinsessen, der 
"med huldsalig mildhed" modtog den. 

Derefter holdt prins-guvernøren en lille tale, hvori han ud
trykte ønsket om, at lunden fra nu af ig,en måtte blive en sam
lingsplads for landlige glæder, og at kilden i fremtiden måtte 
læske og kvæge mange. - Disse ønsker modtoges med bifald af 
mængden. 

Pr1insessen var både overrasket og dybt rørt over de festlige 
oph1in, og hun gav sin taknemmelighed mod prinsen, som havde 
bragt hende ·denne oplevelse, udtryk i "den ømmeste Kjerligheds
ytring,". Derefter trådte hun op ved grottens rand, hvorfra hun 
kunde ·Se det skjulte kor, og udtalte siin tak i få, men skØnne ord, 
"som med dyb Rørelse af Alle modtoges og stedse med Taknem
lighed ville mindes". 

På fyr.steparrets foranstaltning blev der nu ombåret te og for
friskninger, ikke blot til fØlget og de mange sædig indbudte samt 
musikere og sangere, men til a lle ,tilstedeværende uden hensyn 
ti l stand - i ·sandhed et imponerende aftenselskab at beværte! 
Alt imens hØrtes kraftig musik af tvende musikkorps, et i Caro
linelund og et ovre ved Næsby, der skifteVIis lod deres blæseinstru
menters toner lyde i den stille sommeraften. 
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Endnu foretog prinseparret en spadseretur omkPing i lunden 
og ligeledes langs den ny kanal, hvor de flagsmykkede både sås, 
der i aftenens lØb havde nok at gøre med at besørge persontra
fikken mellem Næsby og lunden. Da de to hØje gæster derefter 
vilde bryde op, hilstes de af et talrigt mandskor med fØlgende 
sang til tonen af "Elskov, som til jordens glæde" (sangen er ikke 
medtaget i forannævnte trykte hefte, men g,engrives her efter 
Odensebladene) : 

"Under Lundens friske Kroner 
Bryde skal vor Jubel frem; 
Thi hvor Skjønheds Fylde troner 
Er, Fyrstinde, jo Dit Hjem. 
Her skal Blomsterne Dig sige 
Hvad i Sang forstumme maae. 
Edens Blomst paa J orderige! 
Du vil deres Sprog forstaae. 

Purpurrosen til Dig taler: 
Skjønhed vinder Kjerlighed. 
Yndets Himmelsmil afmaler 
Sjelens Adel, Hjertets Fred. 
Sølvedilien til Dig siger: 
Himlen troner end paa Jord. 
Held og Lykke aldrig viger, 
Hvor i Hjertet Fromhed boer. 

Kilden her om svundne Glæder 
Nynner paa sin stille Gang, 
Mens i Lunden Fuglen qvæder 
Haabets blide Morgensang. 
Her i Natten Stjernen gløder 
Med sin Lueskrift saa mild: 
Trofast Kjerlighed forsøder, 
Hvad end Tiden bringe vil. 

Saa Naturen Templet bygger, 
Værdigt Carolines Fest; 
U!>kylds Skytsaand det betrygger, 
Glæden er dets Offerpræst 
Her vor Jubel tit Dig møde 
Under Bøgens grønne Tag; 
Og Dit Smiil vor Lyst forsøde 
Paa vor Glædes Sommer-Dag. 

Kilden da blandt Blomsterklynger 
Risler gjennem Lundens Favn, 
Og dens Bølge strømmer, synger, 
jubler Carolines Navn. 
Men naar bort Du fra os drager, 
Og Din Byrdsdag vækker Savn -
Kilden længselfuld gjentager 
Da Dit evig elskte Navn!" 

Da prinsen og prinsessen afrejste, hilstes de atter med "fryde
råb" af folkemængden. Og efter bladreferaternes slutningsbe
mærkninger at dØmme havde de to hØje .gæster ved deres nær
værelse glædet alle og gjort et stærkt rindtryk på de forsamlede. 
Sikkert blev denne festlige aftenstund for alle deltagerne en ufor
glemmelig oplevelse. 

Hermed var fØdselsdagsfestlighederne for denne gang dog 
langtfra tilende. Om aftenen var .der bal på Odense slot og fyr
værkeri i slotshaven; og næste dags aften fortsattes der ri Fruens 
bøge, hvor fyrsteparret var nærværende ved en borgerfest, som af 
hensyn tril Carolinekildefesten var bleven udskudt til denne aften. 

- Carolinekildefesten fremtræder med sit særegne præg. Vel 
bærer den tydelrigt vidnesbyrd - ikke mindst gennem kvadenes 
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form og indhold - om at være fØdt ud af enevældens tid og tan
ker. M·en den kommer også med et nyt og friskt indhold og med 
en folkelig tilsætning og tilslutming, der ·giver ·den sin .særlige be
tydning. At festen ved kilden hin aften blev anset for at være 
hovedbeg,ivenheden i fØdselsdagsfestlighederne, fremgår tydeligt 
af, at kun den er fyldigt refereret i aviserne. Og i .de fØlgende år, 
ri trediverne, træder de andre sammenkomster - i Fruens bØge 
og andensleds ved Odense - helt i skygge for Carolinekilde
festerne, der straks vandt en fremskudt plads mell em befolk
ningens kæreste sommerglæder. 

IV. De fØlgende Carolinekildefester. 

Ved den første store Carolinekildefest blev således den gamle 
k'i·lde og den 1ille Carolinelund indviet af det folkekæ re fyrstepar, 
og lunden blev derefter overgivet til offenUigheden, idet adgangen 
til den erhvervedes imod en årlig godtgØrel•se af statskassen til 
ejeren.30 I årene efter 1831 drog Odenseanere såvels·om land
boere fra egnen hele sommeren igennem i stort tal dertil, .drak 
af !"ildens vand og nØd i det grønne de forfriskninger, som de 
enten se.Jv havde medbragt eller havde kØbt på stedet. Men Ca
rol,ine Amalies fØdselsdag den 28. Juni blev dog fra nu af gennem 
en lang årrække sommerens store begivenhed i Carolinelunden. 
Vel ·ser det ikke ud til, at prinsen og prinsessen oftere fik lejlig
hed til at deltage i nogen Carolinekildefest - som regeJ var de 
bortrejste på denne t.id af året og fejrede fØdselsdagen anden
steds.':') ·Men trods dette samledes på fØdselsdagens eftermriddag 
og aften år efter år store skarer ved Carolinekrilden og holdt 
folkefest der til ære for deres afholdte prinsesse. Fra disse .fester 
skal dog kun fremdrages enkelte træk. 

Om festen i 1832 - året efter den foran ski.ldr.ede fØrste store 
fest - berettes i Odensebladene, at "en yderst talrig Forsamling 
af muntre Mennesker af alle Stænder" var samlet ved kilden. 
Det ene af bladene udbryder: "Hvor velsignet vor elsked-e Fyrst
inde, selv i Fraværelsen, mindes af Ane, kunde Intet tydetrigere 
vise, end den glade Jubel, hvormed Store og Smaae, Gamle og Unge, 
HØie og .Lave ligesom kapp edes om, paa hendes hØie FØdselsdag 
at .samles ved den hende helligede Kilde i Caroline! und." - Ved 
festen blev der spillet af regimentets og borgervæbningens mu
sikkorps, og iØvr,igt fornØjede man sig "ved Spadseren, Samtaler 

''') En mundtlig overlevering vil dog vide, at fyrsteparret enkelte 
gange under senere ophold i Odense den 28. Juni aflagde et lille, 
privat formiddagsbesøg ved kilden og drak fødselsdagschoko
laden i lunden. (Meddelt af fru J es persen, "Carolinekilde" .) 
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og anstændig Ny.delse i det Grønne". Indbil "langt ud pa·a Natten" 
var Folk "i en glad Bevægelse", selv om den egentlige fest dog 
nok sluttede omkring ved kl. 9, da en i festens anledning skrevet 
sang blev afsungen. Herom hedder det, at "med Inderlighed 
istemte Enhver den ved Kilden afsjungne hjertel.ige Sang for 
"Daniens Veninde", idet han sandede: 

At SkiØnhed, Dyd og Q\"indeværd 
i Caroline hyldes ." 

Foruden omtale af festen bringer det ene af Oden•sebladene 
("Fyens StiftsNd.") også det side 655 gengivne hØjstemte digt til 
kildens pris. 

De to fØrste Carolinekildefester havde været så vellykkede og 
slået så godt an <i befolkningen, at "Fyens .Stiftstid." i det fØl
gende år (1833) kunde indlede en omta.te af dette års fest med 
ordene: "Det vHde •snart være et over.flØdigt SpØrgsmaal at gjØre 
Nogen, der ikke havde uovervindelige Hindringer : "om han havde 
været i Carollinelund den 28. Juni?" .Store og Smaae, Gamle og 
Unge, ja selv BØnder i en Omkreds af 2 a 3 ·~file herfra saae Man 
ile ,derud t'ilvogns og tilfods ." - lØvrigt beskrives festens forlØb 
på ·det nærmeste som det foregående års Carolinekildefest. 

Om festen i 1834 foreligger en udtalelse, der klart viser, at 
kildesammenkomsterne St. Hansaften og Carolinekildefesterne 
den 28. Juni i disse år havde et forskelligt præg. Som foran (side 
662) nævnt, giver "Fyens Stifts Avis" 31 dette års St. Hansaften
sammenkomst ved kilden en kritisk omtale, mens det samme blad 
angående CarolinekHdefesten fortsætter: "Derimod indfandt sig 
til den rette Fest i ·LØrdags d. 28de en yderst talrig Forsamling 
af næsten alle vor 'Byes og Egns Honoratiores og dannede Ind
vaanere, af hvilke da de mindredannede søge Eksemplet, sa·aledes 
at den hele Folkefest, som begunstigedes af meget skjØnt Vejr
l,ig, endtes paa den meest tilfredsstillende ~bade i gjensidlig, Mun
terhed ·og almeenudbrydende Hengivenhed for Festens hØje Gjen
stand !" - Foruden det sædvanlige festprogram fra tidligere år 
med musik o. s. v., bragte denne Carolinekildefest en lille over
raskelse. Da mØrket var indtrådt, sås i lysende transparent over 
kilden prinsessens navnetræk med krone samt hendes fØdselsdags
dato, alt indfattet af en krans af roser. Man forstår af referaterne, 
at dette talende lysfænomen har gjort indtryk på festdeltagerne; 
"og Selskabet oplØstes sikkerlig ikke ganske førend med Dagens 
Frembrud, og heller ikke uden de hjerteligste Velsignelsesønsker 
for Hende!" 

Fra midten af trediverne og i de nærmest fØlgende år synes 
tilslutmingen til Carolinekildefesterne at have været på det hØje
ste. I disse år v·algte mange Odenseanere søvejen over den smukke 
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Næsbyhoved sø og ad Stav.isåbredningen til festpladsen.':') Selve 
festernes forlØb var ikke meget forskellige fra de foran beskrevne; 
kun med musikken skete en lille ændring. Hidtil havde dragon
regimentets og borgervæbningens musrikkorps li fællesskab besør
get festens musikalske underholdning; men med 1835 og i fØl 
gende år afløstes disse musikkorps af en ny konkurrent, det bor
gerlige jægerkorps' ( fodjægerkorpsets) orkester, der lededes af 
"Stadsmusik·anten" David Jacob Sørensen, sædvanlig kaldet "Si
vert" .32 

Referatet af festen 1835 indledes og ·afsluttes med nogle ret 
hØjstemte poetiske strofer - vel nok brudstykker af en sang ved 
festen. Der rindledes med fØlgende vers : 

"Hulde Fyrstinde! Din Fødselsdag kommer 
Herlig hver Sommer. 

Naar Dig Naturen med Roserne pryder, 
Dig det, den skjønneste Rose, betyder." 

Tril Slutning hedder det i beretningen: "Med trohengivent 
Hjerte istemmer hver redelig Dansk Ønsket for Festens Dronning: 

"Lev med Din Christian lyksalige Dage! 
Freidig tilbage 

Steds paa de svindende Timer Du tænke; 
Himlen Dig altid dem gladere skjænke !" 33 

På "Carolinedagen" '"':') 1836 havde festen som sædvanlig stor 
tilslutning. Ligeledes var festen 1837 særdeles vellykket, skønt 
den traditione!Je mus<ilt manglede. Til gengæld sås på denne aften 
atter prinsessens navnetræk lyse over kilden. - Også i 1838 sav
nedes musrikken, "med mindre Man saa v·il kalde en levende Kla
rinet, hvilket Instrument til en skuffende, om end mindre behage
lig Lighed efterlignedes med Munden af en aldrende Bondekone, 
som her·i sekonderedes af en medhavende rDreng." 34 Måske var 
det denne omtale i pressen af det spøgefulde optrin, der bevir
kede, at deltagerne i de efterfØ.!gende fester atter kunde nyde 
god musik: "Uopfordret havde Fodjægerkorpsets Musikpersonale 
indfundet slig og udfØrte flere herlige ·Musiknummere, der I"Ød 
ypperligt i den frie 1'1atur" ("Fyens Stiftstid." 1839). 

Efter Frede11ik den sjettes dØd i December 1839 besteg prins 
Christian tronen, og Carol·ine Amalie var nu Danmarks dronning. 
Festen den 28. Juni 1839 blev således den sidste, fØr prin,separret 

'') Angående forhold vedrørende Næsbyboved sø se min afhandling 
"Træk af Næsbyboved søs historie" i "Aarbog for Hist. Samfund 
for Odense og Assens Amter" V. Binds 4. Hefte. (Afhandlingen 
også i særtryk på Heropelske boghandels forlag. 1934.) 

'"' ) Således benævnt i "Fyens Stiftstid." 1836. 
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Billede 7. J{ildestedet (efter en æ ldre akvarel på gården .,Carolinekilde"). 

afrejste fra Odense. Også denne fest besøgtes af "en sa.are talrig 
Mængde af alle Stænder". Men dermed v·ar Carolinekildefesternes 
bedste tid forbi . . Gennem trediverne havde de lagt g.lan.s over 
Carolinelunden, .der hyppoigt i bladene betegnedes med navne som 
"det ·SkØnne naturens tempel", "denne af naturen så rigeligt ud
styrede plet" o. lign. - Det smukke sommervejr, der i alle disse 
år uden undtagelse begunstigede festerne den 28. Juni, har selv
fØlgelig yderligere Jagt festglans over disse folkestævner i det fri. 

.Men efter at festens genstand, Caroline Amalie, var flyttet fra 
Odense, synes det gamle held også at have forladt Carolli.nekilde
festerne, selv om disse endnu en årrække fortsattes. 

På dronningens fØdselsdag søndag den 28. Juni 1840 var plan
lagt særlig store festligheder i Odense - om formiddagen fest
gudstjenester i kirkerne •og om eftermiddagen fester både i Ca
rolinelun.d og Fruens bØge - alt i anledning ·af Christian den 
ottendes og Caroline Amalies hØjtidel•ige kroning i Frederiks
borg slotskirke og de store kroningsfestligheder på Frederiks
borg slot samme dag. Både li. Carolinelund og ,Fruens bØge druk
nede imidlertid festlighederne i en øsende reg,n. Men hvor nØdig 
befolkningen i Odenseegnen vilde undvære deres kære CaroLine
kildefest, får man et næsten rørende bevis for ved at læse om. 

Årbog for Odense og Assens Amter



676 

hvordan "en mængde" samledes ved kilden den fØlgende aften 
(mandag den 29.), for at ·dette kunde være som en lille erstatning 
for den tabte fest. 

Heller å.kke festen det fØlgende år ( 1841) var uden uheld. 
Ganske vist var vejret og musikken i den fineste orden, ligesom 
d'er også var samlet en stor skare, som "mindedes med glade FØ
lelser ·den Fyr·stinde, som Man her ri Provindsen har elsket, længe 
før Kronen sattes paa Hendes tidlig,en af Naturen lwngeligt for
mede Pande." 35 Men festen formørkedes af en trist ulykke, idet 
en ung 16-årig bondegut, som i båd ene v•ilde sejle fra Næsby
hoved sø, op ad Staviså ti.l festpladsen, faldt i åen og druknede, 
uden at det siden var muligt at finde ham.36 

I 1842 vm· vejret atter ugunstig-t for Carol:inekildefesten, der 
iØVI'igt, siger referaterne, havde talrigt besøg, god musik og en 
g.lad stemning, "i hvilken Ønsker udbragtes for Landets dyre
bare Moder". - Det næste år var festen derimod begunstiget af 
godt vejr; men "Man savnede iaar den sædvanlige ·SkjØnne Mu
sik", hedder det beklagende i et Odensebla·d. De .skuffede Oden
seanere f,andt dog på deres t·eater en erstatning for det lidte tab. 
Her afholdtes nemlig i de to fØlgende af.tener festforestillinger "i 
Anledning af Hds. Maj . Dronn~ngens hØie Fødselsdag" med frem
sigelse (ved selveste madame W erligh) af en hØjtidelig, versifi
ceret prolog og ·der·efter opfØrelse af ·Bulwers berømte "Lyoneser
inden" eller K jerlighed og Stolthed f 

I 1844 overskyggedes Carolinekildefesten ganske af forbere
delserne til den berømte store Skamlingsbankefest den 4. Juli. 
Odens·ebladene bærer .stærkt præg deraf, og det ses, ·at mange 
Fynboer pr. dampbåd drog Hl Skamlingen "med den danske Co
carde paa Hatten"! - Carol·inekildefesten blev dog afholdt; men 
vej ret var ugunstigt og besøget ·ikke st·ort. 

Endnu i årene 1845, 1846 og 1847 fortsattes med festlige sam
menkomster i Carollinelund den 28. Juni. Men det fremgår af 
kundgørelser i bladene, at disse sammenkomster var i færd med 
.at miste deres gamle præg, så myndighederne måtte udstede ny 
og s trængere bestemmels·er angående beværtningstelte og "ud
salgsborde". At den tanke, som oprindelig lå bag Carolinekilde
festen og .gennem en række år havde .g•ivet .den en smuk patl'iotisk 
og personlig baggrund, samtidig fortonedes, siger sig selv. Pres
.sens interess·e f.or den var nu ringe og besøget stærkt aftagende. 
Festen 184 7 blev da den sidste af de gamle Carolinekildefester. 
Nu kom 1848 og gav befolkningen .andet at tænke på. 

Når festerne ved Carolinekilde på dronningens fØdselsdag op
hØrte, da 1848 kom, hænger det dog også sammen med befolkning
ens forandrede stilling t>il Caroline Amalie. 

Foran er det fortalt, hvordan hun ved sine personlige egen
skaber vandt Fynboernes hjærter. Men under de nationalpoliti-
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ske brydninger ved treårskrigens udbrud blev hendes stilling 
overmåde vanskelig. Det var som bekendt hendes to brØdre, her
tug Christian August (af Augustenborg) og prins Frederrik (af 
NØr), der i dette år brØd med deres fædreland - ja, sridstnævnte 
st,illede sig jo ·endog i spidsen for det slesvig,holstenske oprør. 
Caroline Amali.e havde læng.st mulig vægret sig ved at tro, at hen
des brØdre kunde blive forræddere mod Danmark, og da dette 
alligevel ·skete, kom store dele af den danske befolkning .bil at se 
på hende med mistænksomhed og overilet harme. Ved kilden i 
Carolinelund gav dette sig udtryk på en afskyelig måde derved, 
at navnet "Caroline-kilde" (se side 670), der hidtil havde stået 
med forgyldte bogstaver, blev oversmurt med mudder og 
snav.s.37 ) Dette var ·en skændig uret mod Caroline Amalie. Hun 
var opvokset ri et hjem, hvor faderen (hertug Frederik Christian 
af Augustenborg) var tysk, moderen (Louise Augusta, søster til 
kong Frederik den sjette) glØdende dansk. Caroline Amalie talte 
og skrev Tysk til faderen, Dansk til moderen. Men selv fØlte hun 
sig afgjort .som Dansk og bestod nu med ære den vanskelige 
prØve, så hun atter i fuldt mål vandt befolkningens hengjvenhed. 
Man kan derfor .glædeligvis ·sige, at de fØlelser overfor den elske
lige Car·oline Amalrie, som lå til grund for de smukke folkefester 
ved Carolinekilden, ikke hvilede på et bedrag, men på en sand 
og skØn virkelighed. ' 
-- Endnu lever mindet i egnen om .de gamle Carolinekilde

fester for hundrede år siden. Og ved at hØre fortælle derom og 
læse de samti·dige beretninger i bladene får man et tydelrigt ind
tryk af det liv, .som udfoldede sig ved disse fester. 

Tilstrømningen var meget ·stor. Fra Odense og hele egnen 
stævnede folk af alle stænder og alderstrin mod Carolinelund. 
Vej ene var opfyldt af mennesker "til vogns, tilhest og tilfods" ri 
en broget blanding. Mange Odenseanere valgte vejen gennem den 
kØlige Næsbyhov.ed skov til landsbyen Næsby og lod sig derfra 
ved både .sætte over til festpladsen . .De fleste af de Næsby bØnder
gårde, som var beliggende ved åen, ejede en eller flere både, og 
på denne eftermiddag og aften så man disse både, flagsmykkede 
i dagens anledning, i livlig fart. Men ikke al.t<id kunde de dog 
klare den store persontrafik; i 1835 bemærker et Odenseblad,38 

at de elleve både, som var i virksomhed, langtfra var tilstrække
lige. Som regel var det tjænestekarlene fra de pågældende gårde, 
der ved drisse lejligheder fungerede som færg.emænd og derved 
tjænte en god lommeskilling, idet den største del af færgepen
gene kom dem tilgode. I almindelighed var færgepengene for en 
enkelttur tværs over åbredningen og ad den foran (side 666) 
nævnt.e lHle kanal til lunden 2 ski.Iling (5 øre) for hver passager, 
ligeså tilbage. Man må .dog formode, at adskillige festdeltagere 
har betalt rundeligt, når man hØrer, at tjænestekarlene fra en 

Årbog for Odense og Assens Amter



678 

enkelt af gårdene, SØgård, i dagens og aftenens lØb indsejlede 
med gårdens 2- 3 både ikke mindre end 30- 40 rigsda,ler ( 60-
80 kr.) .39 

Som tid ligere nævnt valgte mange, især Odenseanere, at drage 
søværts hele vejen til Carolinelund. En herlig sejltur har det væ
ret: først Dver søens hovedparti mellem skovene, så ,gennem de 
smalle sejllØb norden om Øerne - den lHle, kratbevoksede Vi
holm og den anselige, hØje Thorslund med de store bØge,40 og 
endelig op ·a-d Stavisåens bredning mellem frodige marker, !indtil 
man drejede ad kanalen ind til festpladsen. 

Her i den lille, <idylliske I und var alt i festdr.agt : Træer og 
buske stod jo netop i deres skØnneste dragt, det danske flag 
vajede, og omkring, i lunden .sås tall'ige velforsynede boder Dg 
telte, der med omsorgsfuldt sind var rejst af folk som Bardram 
fr.a Odense, LØbers enke o. fl., at ringen mØdig festdeltager skulde 
savne en hårdt tiltrængt forfriskning i sommervarmen. Den 
sidstnævnte kendte vær.tinde opslog sit telt i den lille lystskov 
·både ved kildesammenkomsterne St. Hansaften og -dag og ved 
Carolinekildefesterne den 28de, hv·ilket ses af fØ lgende kundgØ
relse i "Fyens Avis'': 

"Næstkommende LØverdag og SØndag, samt Torsdag.en den 
28d., Hds. kgl. Hhd. Prindsesse Caroline Amalias hØie Fødsels
dag, beværter jeg med Spise- ·og Drikkevarer i Carolinelund . 

Odense, d. 21. Juni 1838. 
O. Løbers Enke." 

Men næppe nogen forfriskning var dog så eftertragtet som det 
fl'iske, kØlige kri ldevand, og omkring kilden var trængselen stor; 
for enhver måtte selvfØlgelig under besøget nyde en drik af dens 
berømte vand. Og, man kunde derfor undertiden ved disse fester 
se småpiger snildelig benytte sig af de manges tørst til at skaffe 
sig lidt ekstra skillinger, idet de optrådte ved kil·dens vandstrå.le 
som små opvartnringsjomfruer.41 

Snart hØrtes fra forskellige steder li lunden kraftrig musik, 
dog ikke dansemusik - dans ved de gode, g.amle Carolinekilde
fester kendtes ikke 42 - , men .det var de fØromtalte musikkorps, 
som var mødt frem for at bidrage deres til feststemningen. -
Antallet af festdeltagere var efterhånden vokset, og henimod 
aften var samlet en meget stor menneskemængde ·i lunden. Det 
var et både livfuldt og broget billede, man her havde for sig, 
så et Odenseblad kunde udbryde: "Hvo der ret vil skue Folke
livet ved Odense, bØr indfinde sig paa denne af Naturen saa rige
ligt udstyrede Plet, for at tage samme med de i Gange, Teltene 
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Billede 8. Parti af bredningen mellem Carolinelund og landsbyen Næsby. 
(Nutidsbillede fra en oversvømmelse.) 

og ved Kilden tilstimlende Mennesker i Øjesyn. Et Prospekt taget 
paa denne Dag fra Bakken ved IndkjØrselen vilde ·Sikkert kunne 
lØnne sig og, finde god Afsætn~ng." 43 

lØvrigt bidrog festpladsens bØlgef.o11mede, hakkede terræn sit 
til at gøre bUledet -livfuldt og malel'isk. På skyggefulde steder 
under træernes lØvtag havde talrige familier og mindre selskaber 
bænket sig om borde eU((r bredt dug i det grønne og l.ejret sig 
der for at nyde den medbragte aftensmad i de skØnne omgivelser. 

Ved denne fest mØdtes venner og bekendte fra nær og fjærn 
hver .sommer, talte sammen og opfriskede fælles minder. 

Når undtages prins Chr:istians lille ·t.a-l.e ved kildens indvielse 
1831 (side 670), ser -det ikke ud til, at nogen of.ficiel festtaler har 
·samlet alle de tilstedeværende om sig - i så henseende blev 
St. St. Blicher hanebrydende med sin berømte tale ved den fØrste 
Himmelbjergfes.t 1839. Men derimod kan man af forske llige be
mærkninger i hladenes ·omtale af Carol•inekil.defesterne skØnne, 
at der hist og, her i større eller mindre grupper .af festdeltagere 
har været holdt patriotiske småtaler, der a lmindeligst afsluttedes 
med gode Ønsker "for Hende" - ·selvfØlgelig ofte ledsaget af et 
"længe leve!-'' og glade hurraråb. - Festen fortsattes af adskil
lige deltagere til den lyse morgen; men den egentlige, fælles fol 
kefest sluttede dog omkring ved kl. 9 aften, da alle som reg,el 
s-amledes ved kilden, hvor der da blev afsungen en sang, som en 
eller anden stedlig ·sanger havde digtet til festen, vel også under
tiden andre, mere kendte sange - en skØn ·og stemningsfuld af
slutning på sommerens største fes·tdag! 
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V. Endnu lidt om kilden og lunden. 

Da de store fester den 28. Juni forlængst var ophØrte, levede 
kildesammenkomsterne St. Hansaften videre - ja, fik endogså 
en ny, sidste opblomstring fra midten af tresserne (se side 662). 
Dette skyldtes især den :interesse, som vistes kilden og lunden 
af den ny ejer, kammer-assessor, prokurator Jespersen fra 
Odense. Han lod •ikke blot lunden og selve kilden sætte i stand 
og åbnede adgangen dertil for offentligheden,44 men byggede i 
lunden en smuk gård og boede selv der med sin familie hver 
sommer. Det var naturligt, at gården fik navnet "Carolinekilde" 
efter den berømte kilde i dens umiddelbare nærhed. Men om 
denne navneg•ivning foreligger der tre også i historisk henseende 
værdifulde breve, som da blev skrevet til "Carolinekilde"s ejer 
og endnu opbevares på gården. Da brevene ikke tidligere har 
været trykt, skal de gengives her. Læserne vil derved endnu en
gang blive ført sammen med nærværende afhandlings hovedper
son, Caroline Amalie, da hun som enkedronning boede på Sor
genfri slot. 

Det fØrste brev er skrevet af Caroline Amalies kammerfrØken 
D. Rosen, der i 37 år var nær knyHet til hende. - Efter at oven
nævnte J es persen havde tilstillet enkedronningen en meddelelse 
om .sine foretagender med lunden og kilden og, forespurgt, om 
enkedronningen kunde bif.alde, at han gav sin nye gård navn efter 
hende, modtog han fØlgende skrivelse: 

"Det har været Hendes Majestæt Enkedronning Caro,]ri.ne 
Amalie .særdeles kjert at erfare, at et af de smukkeste Punkter 
i Odense Omegn, ved at være i Deres Hænder, ikke blot er bleven 
vedligeholdt men en.dogsaa bleven forskjØnnet. 

Hendes Majesæt vil stedse bevare Mindet om et tidligere Op
hold i Odense - i taknemmelig Erindring - , idet Stedet og dets 
Beboere altid have kappedes om, at g,læde Hendes Majestæt. -
Det er derfor ogsaa et levende Ønske hos H. M. Enkedronningen 
engang at maatte besøge Odense igjen - og da vilde det :især 
fornØie AllerhØist samme atter at see det Sted hvorti.l tidligere 
saa mange gjorde Lystture. 

Hendes Majestæt bifalder derfor ·at Deres nye Gaard ligesom 
KiMen, navngives efter AllerhØistsamme og takker Dem for 
denne Opmærksomhed. 

IfØlge allernaadigst Befaling 
D. Rosen, 

]{anlinerfrøl.;:cn. 
KiØbenhavn Mai 15 1865 

Til Herr Kammerassessor Procurator J es persen." 
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Billede 9. Nutidsbilledc af gården .,Carolinekilde"s oprindelige hovedbygning, 
set fra haven. 

Året efter sendte Jespersen et fotografi .af sin nybyggede gård 
til enkedronningen og modtog derefter fØlgende to breve: 

"Da Hendes M-ajestæt Enkedronningen har ønsket personlig 
at takke Dem for den AllerhØistsamme viiste Opmærksomhed, 
saa kan jeg fØrst idag underret,te Dem om, at det lille Photo
graphie fandt Hendes Majestæts udeelte Bifald, og, ret levende, 
gjenk,aldte i Hendes Maj estæts Erindring, ,Jængst forsvundne 
T!ider. -

Idet det er mig en FornØielse at sende Dem indlagte Skrivelse, 
erjeg · 

forbindligst 
Sorgenfri Oct. 20. 1866." D. Rosen. 

"Jeg vil ei undlade selv at takke Dem for Deres godhedsfulde 
Opmærksomhed at have sendt mig en Photographi af Deres nye 
Gaard! Meget .skjØnner jeg paa at De har villet kalde den op 
efter Kil.den som bærer mit Navn og, ·at De overhoved vil holde 
denne Kilde 'i Ære. Det er mig en kjær Tanke at den tit besøges 
af Odenses Indbyggere, og at en Dee! af disse endnu mindes mig. 
Jeg sender disse og Dem selv min bedste Hilsen. 

Sorgenfri 22. October 1866. 
vel villigs t 

Catoline Amalie ." 
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Billede 10. Formindsket gengivelse af enkedronning Caroline Amalies brev. 
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På dette tidspunkt var Caroline Amalie ·over 70 år gammel ; 
men trods ·dette er hendes h åndskrift fast og smuk. Og selve det 
Hlle ark brevpapir i koboltblå farve er sirligt. På bagsiden af 
konvolutterne (til de to brevsen dinger af 1865 og 1866) ses enke
dronningens segl i sort lak. 

- Gennem ca. 30 år, indtil midt i halvfemserne, var Caroline
lunden med kilden et meget søgt udflugtssted - ikke blot St. 
Hansaften, men på så at sige hver sØndag hele sommeren igen
nem. Adgangen dertil var også efter 1863, da Næsbyboved sØ ud
tørredes,45 bleven endnu lettere fm Næsby-siden. Nu havde man 
ikke mere brug for båd Hl overfarten, kun en træbro skulde pas
seres (over Stavisåen, se billede 3). Dog måtte kØrende og ridende 
for at kunne passere over broen betale bropenge eller "bompenge" 
ved ".Bomhuset" (det nuværende gam le bindingsværkshus ved 
broen). Kørende betalte 8 skiHing (20 øre ) og ridende 4 skilling 
( 10 øre), mens fodgængere gik frit over.46 Gartneren, som boede 
i Bomhuset, opkrævede disse afgifter, hvorfor han ell er hans kone 
til stadigh ed måtte passe at være i husets nærhed - navnlig på 
søndage og andre særlige uclflug,tsdage. 

Når lunden ved midten af halvfemserne blev lukket for offent
ligheden, så de mange fremmedbesøg dermed måtte ophØre, 
skyldtes det især de overgreb og beskadigelser, som forvoldtes af 
til r ej sende. 

Som en liMe efterslæt af de gamle fes ter har man et enkelt år 
( 1893) afholdt offentlig sygekassefest i lunden med taler, sang 
og musik, kanonsalut 'm. m.47 

Nu og da hænder det dog,, at man bliver mindet om lundens 
og kilelens fordums berømmelse. Som et mærkeligt eksempel der
på kan nævnes, at da en norsk skibskap tajn for få år S'iden kom 
til Odense, erklærede han, at den enes te af Odenseegnens mærk
værdigheder, som han havde hØrt tale om og derfor kunde Ønske 
at se, var Carolinekilden. Naturligvis fik han sit ønske opfylclt.48 

Men endnu i vore dage har mange lejlighed til at beundre den 
lill e, velholdte lund med .sit rige blomsterflor, med kilden og med 
den smukke lystgård "Carolinek~lde", hvis beboere daglig kan 
nyde den gamle helligkildes friske vand, idet en stØdhævert sæt
ter det op til ejendommens vandhaner. I udkanten af gårdens 
idylliske have findes en lill e, kunstig frembragt Ø, omgivet af 
vand fra kildens afløb. Selve kildestedet ser i hovedsagen ud som 
ved kildens indvielse 1831. - "M uslingeskallen" (af kobber) har 
dog flere gange været fornyet siden da. I den metalfattige tid un
der verdenskrigen forsvandt den; men heldigvis b lev en ny indsat 
på samme sted, takket være lundens nuværende ejer, proprietær 
H. C. Jespersen':'), der stedse har hæget om lunden og kilden. 

':') Søn af gårdens forannævnte grundlægger. 

4fi 
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Hos ham og hans frue, der nu bebor det gæstfri hjem, vil man 
kunne få mangt og meget at vide om de rig,e minder, som knytter 
sig til stedet. 

Den gamle kilde har gennem tiderne haft en betydning, som 
ikke kan udmåles. Størst betydning fik den dog ved at blive S·am
lingspunkt for de her skildrede Carolinekildefester. Allerede for
ud for den fØrste Himmelbjergfest 1839, forud for den fØrste 
Slwmlingsbankefest 1843 og 20 år fØr den fynske Ringefest 
1851 49 blev Carol•inekildes navn af Odenseegnens befolkning, ind
skrevet på det fØrste blad af de danske folkefesters historie i 
nyere tid. 

Billede 11. Nutidsbi llede af kilden. 
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Fortegnelse over de vigtigste kilder 
til foranstående skildring. 

(Hvor en kilde er anført i selve teksten, er den ikke medtaget her.) 

1. L. M. W e del : Indenlandske Rejse. Andet Hefte. - 2. Kammerasses
sor Jespersen . - 3. Trap. Fjærde udg. Bind IV. - 4. I "Fyens Stifts
tidende", 28/6 1832. - 5. Dette og flere andre af de her fortalte træk 
efter meddelelse af proprietær Jespersen og fru J es persen, "Caroline
kilde" (gård). - 6. J . Lauritsen: Odense og nærmeste Omegn. - 7. 
Samme: Tilbageblik i Anledning af Halv hundreaars-Jubilæet i Foren. 
i Fruens Bøge. - 8. Medd. af Rasm. Poulsens slægtning fru Jespersen, 
"Carolinekilde". - 9. Se således Aug. F. Schmidt: Danmarks Helligkil
der. - 10. Aarbog for Hist. Samfund for Odense og Assens Amter 1916. 
- 11. Således Th. B. Bang i "Nordfyns hellige Kilder" (i forannævnte 
"Am·bog" 1916). - 12. Aug. F. Schmidt: Danm. Helligkilder. - 13. 
Samme; og Dr.med. Hans Jansen i Salm. Konversationsleksikon XIX. -
14. Opbevares f. t. på Landsarkivet i Odense. - 15. "Indenlandske 
Rejse" . Andet Hefte. - 16. "Fy,ens Stiftsti d." for 20. Juni 1834. - 17. 
Aug. F. Schmidt: D anm. Helligk., 51. - 18. I "Indenlandske Rejse". -
19. Numret for 1/7. - 20. Aug. F. Schmidt: D. H. - 21. Medd. af fhv. 
tækkemand Anders Kr. Nielsen, Broby. - 22. Medd. af gårdejer Hans 
Thune-Nielsen, Næsby. - 23 . Medd. af den daværende ejers søn pro
prietær H. C. Jespersen, "Carolinekilde". - 24. H . Rosendal: Dronning 
Karoline Amalie; og Gerda Mundt: Bromme Mølle. - 25. "Fyens Stifts
tidende" 4. Juli 1817. - 26. "Fyens Stifts Avis". - 27 . J. Lauritsen: Til
bageblik i Anledn. o. s. v. - 28. "Fyens Stifts A vis". - 29. J. Lauritsen: 
Tilbageblik etc. - 30. Samme. - 31. I numret for 1. .Juli. - 32. "Fyens 
Stiftstid." 1835 og følgende år. Sammenlg. Chr. M. K. Petersen: Musik 
og Skuespil fra 1770 til vore Dage (i "Odense Bys Historie" . Ved H. St. 
Holbeck). - 33. "Fyens Stiftstid." 1835. - 34. Samme 1838. - 35. 
Samme 1841. - 36. Samme; og "Fyens Avis" 1841. - 37. Medd. af H. C . 
.Jespersen, "Carolinekilde", og grosserer P . L. Poulsen, Odense. -
38. "Fyens Stiftsti d." - 39. Medd. af f.ru .Jespersen, "Carolinekilde", 
sønnedatter af Søgårds daværende ejer. - 40. Kr. Tårup: Træk af 
Næsbyboved søs historie (Am·bog f. Hist. Samfund f. O. og A. Amter 
1934). - 41. "Fyens Stifts Avis" 1834. - 42 . .J. Lauritsen: Tilbageblik 
etc. - 43. "Fyens Stiftstid." 1838. - 44 . .J. Lauritsen : Tilbageblik etc. 
- 45. Kr. Tårup : Træk af Næsbyh. søs hist. - 46. Medd. af hr. og fru 
.J es persen, "Carolinekilde". - 4 7. Efter meddelelse af R. Chr. Sørensen
Allesø m. fl.- 48. Medd. af H. C . .Jespersen, "Carolinekilde". - 49. Om 
denne se Jørg. Nielsen: En fynsk folkefest i 1851. (Tidsskriftet "Den 
danske Højskole" IV, 1904.) 
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