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lem kirken Og( lden. Den var A3rb. 1918,323). D.A.V, 308. Historie. På { ,,;und 3f ov~'nstå	 kdder i Norge og Dnnmrtrk er op( 
cn. 285 m i dinm. n,ed 12 knrn:(r, N . R. 11. Tr:lp· V, 270). ende må den nævnte meddclelsc 	 kaldt. Olav ~kildrrs som en 
hver best5ende af 4 store huse. af 711 1924 3n5es for ilt være en 	 uba:ndig, trodsig og ~ liv ~i l1det 
omg. nf en ringvold m. 4 pone. 1301 Helligkilde, Byrum ~., misforståelsl'. Fhv . pra's! Th. drcng, dcr kun 12 3r gI. - drog på 
P! Knud [h (dcn Hdligl') tid vnr · Læse, Hjørring a. Lokalhistorisk Clausen, Vesterø, Læsø skriver: vikingctogt til østersølandene 
her en kongsg3rd, hvortil de Arkiv for Læsø blev 1977 fore ~En mand lovcde AI vise mig saml England og Frankrig. H311 
mænd, der lulgte hnm p& flugten ~purgt , om den kilde, der 1924 er , Den hellige Kilde.. (Tj3Idc) lod sig i Rouen døbe og vor fra d3 
fra venddboerne, , ogt(' ind , mc· indben: ttel lil Dansk Folkemin d. V.s . brønd. Hnn h3vde ohe i sin af l'n ivrig forkæmper fOf kri
dens kongen 50glC tilOejstrup. de s3mling, 5fadlg findt~ vesl for ungdom, når h3n gik på jilgt, væ· stendommen. Han kOln i mod
Kongens mænd blev dræbt elltr Dy rUin, syd for vcjen mellem rt'! ved dcn . Men do vi kom til sæming til den danskl' kong~" 
fordrevel. Den nuv. AgseTsborg posfhuset og realskolen. Svoret slcdel, ude i el pilekrot . syn tl'S Knud den Store, og d3 h3n kom 
gård , der ligger na'T borgen, V>lr, >It dN ikke findes nogen kilde brønden al være dækket.. hjem lil Norgr, blev han mødt af 
plads, er opfert 1757·58. Ejer er p3 Læsø. Oe( erel opgravet vand Schmidt OH lilføjer til denne opmr og målle flygte lil G3rd3
1982 fru M3rie Nørgoard . løb, der i de H'nere ~r er benYllet ml-ddefds(', at dcr 1924 ved grov rike. Herfra vendt(' han over Sve
Kilder og IICT!visnillgef. til aOcdning ilf byens kloak og ning fandies en Slenindfalning rige hjem med en h.rrlor at vindt: 
Bt'skr. m. korf: I=inn R. Christi spildevand IOcr tilføjes, at miln om kilden, der havde jernholdigt Norge lilbage, men bf('v modt af overlaget af kirkrn. Dl'n ligger p~ 1318 Scl . Bodils kilde, Tom· 
ansen, Aalb. 1977. Trap V bd. hm flere opgravede vilndlob, ~om v3nd. 	 en bondehær og foldl somm('n gI. pr,"l'sleg1rdsjord. Under det merby ~., V... ster Ho nh .. Th isted 
VJl, 411. Ejer~n: Fru Marie Nor der kaldes strømme. De afleder Ki/du 08 fll'n uisni nStf. med d(' fl('st(' af sine mænd 29/7 nordjysk(' bondl'iJprror mod .1. Nordøst for kore I pa Tøm 
gaard 1980. Schmidt OH 132,39. grundvandet, der st3r ret højt på Lobl historisk Arki v. Læsel 1060 ved Slikll'Slad. Ocr opslod ChrislO((('r al "aycrn kom Sct. merby kirke i en eng udenfor kir· 
Lill: (J.S. -4. R. 1,111. Ny kg\. hele Læsø, hvilket er grunden til, Skibshdlr. CT. Jilcobsen. V~' rygter om, ni h3n V3r (n hcllit J"rgt'ns kildl' til at spillt' ('n TolI(' kegåTdsdiget, hvor i fortiden har 
Saml. 187<10, do. 743<. bl. 13 = al man hverken har hugonne ei Slerø hnvn 1977. Schmidt OH 	 mand , og ot der sk('te undere ved som vandforsyning for den vogn værel en sejlbar fjordarm. findes 
Thol[ 14-\5 00 , 365 [> Vends. ler muldvorpe p~ ocn. 132. Lit!: 'DFS 1906131 . 1924. 	 han~ grav. Middd:lldcr~'n igen borg. bondehær~'n oprellede ved SCl. Oodils kilde. Den tilhor('r ('n 

nem vnlfnnede m3n fra fjerne den nordlige del af Sct. Jørgens særlig typl· kildl'r - dl'm du var 
egne lil hans hVlle~ted j Tron d bjerg, Husby Hole. Eher at her beliggt'nd~' i flodemålet . hvor hav 
hjem domkirke. Om besBg ved remændene hll\1de 10v~'1 dl'res og land mødtes. Man tillagde 
Set. 0.5 kilde er ikke m~'gcl fæslebøndcr frit lejde til at drage denne lx'liggenhed en sæ rlig hel· 
kendt. Den søgtes vcd Set . Hans hjem, hvis de ville forlade vogn  lighed . 
dags tidcr og på Hellig Olavs borgen, var kun de ubojt'lige ven· s~'pt. 1979 Sv 
dødsdag 29. juli. Muligt hu kir delboer tilb"ge. l drn afgorl'ndt' Historie . Ocr har h~'r udrn IVlvl 
ken i Hjortdnl Vær!!1 vi(t til k3mp den 8. juni 1441 knuste været en (orkri ste n kultplads. 
somme helgen . kongens jcrnklædte ry"en bon Kirken er opført direkte OVl'r kil 
Kilder og l,el!Visningc r. dchærens modstand i en blodig dl'ns vAnd~r~', d~'r stadIg har for
Kilden phisl og foto tils. rra klit  Iræfning, og dl'rmed var op roret løb fra sydvest over kirkegården 
plantør Preben Skibstt'd, Hjort forbi. 19 /9 1474 sluttedes der mod nordost , hvor den (ortsæller 
dal. 1979. Salmonscn II udg. bd . forlig mellem Borglumbispen og under kirken s kor. hvor altt.'rt't 
18. 443. Schmidt OH 132,39, 95 . Mourids Nidsen Gylden~lierne sl~r, diedes øt SCl. Boldiis kilde 

litt : (Ny kgl. Son\1. 187110 "" do. lil AgArd, hvorefter der ved SCL har udløb nordBst for koret. En 

743<10, Ol. 14 = Thol! 1445 IO, Jørgl'os kapel i Kollt'rup (111~ s~dan plocl'rinS 3( kirken over 

430. D.A. V, 314. N.R. 12. være Keurup) skull(' ansættes ('n helligkildens vandåre kendes rra 

Vends. F. og Ld . 1914, 20f. T13p· præst lil at oppebære folks ,,1m is fll'T'" landsbykirker. 

V, 325. Thist~-d Aarb. 1925, 64). s('r og ga\'l'L Fra nyere lid fore Kirken er indviet til SCl. 001· 


IiSSt'T kun oplysningef om. at hulf cl. Budalf. en engelsk ht'Jr,en 
1313 Sct. Jørgens kilde, Ket  d~'n i ]700 Il1l1el var ~øgt som (d . 608), der Vlll meget :mscl i 
trup S., Vester Honh ., Thi st ... d o. lægedomskildc. Som n,\'Vnl Dl1nt,logen og s('n ~'re i Danmark, 
[den berømtl' hulv(j Hu sby Hol~' ovenf. bl'skadigl-dcs kildcns van hvor fll'fl' kirker og kilder ('r vi('1 
læt nord for byen og SCL Jør dårc 1870 ved brøndgravning. til l, am under n~v n t' som Ooes,THISTED 
gensbjerg ses på øs tsiden af vejs Kilder 08 hel1visningcr. Bod, Bol og Oudolfi . Formt'n 00' 


AMT håningen, al wgel!Hionen er Gdr. Per Mogensl'n, Kettrup dil er en ro lk~'lip, oms krivning. 

kraftigere end omCivelserne. Her 1979 påv. kildcns pI. Trap V bd . Ni sSl'n·Ran1tl:n, d~'r for Nl1lio

fandtes kilden til omkring 1870, \IP, 514. Schmidt OH 132, 32, n31nlu sl·\! t 1895 brsegte Tem

d3 der gravedcs l'n brond lil ct 36. Lill: (Ny kgl. Saml. 187110 = merby kirke og kild en, oml3ler, 

hus ovenfor på nlør ken. hvorvcd do. 7-43c+o, BI. 14 = ThaI! 144S~o, al sll'dets præ~t har samlel sagn 


1312 Sct. Olufs kilde, t'ljortdal nær rastepladsen. Den bobl... r Hi~ torie. Kjldcn ~ historie går kildens vandåre nfll'dedrs. 420. O.A. V, 312. Smlgn. D. op, owrl~'v~'ringer om kirken. 

s., Vester Hanh ., Thisted a. Ved som en kogend(' gryde- i sandbun longl lilb;tge i tiden . og \Il'd kri· sep!. 1979 Sv Mag. 3. R. III. 268ff. N.R. 13. Han m~'ner, del er Erik Ejegods 

rcdnillgsvcjen mclll'm Svinkløv den og danner hurtigt en livligt stendommens indfordS<' tr den Histo rie. Sognet er rigt på old Vends. F. og Ld. 1914,21 Thi· dronning, Oodil, der er kirkens og 

og Slettestrond udspringer kilden rISlende b.l..'k. viet ,il Olav den Hellige, Norgt's tidshøjl' , hvoraf flere 3nsdige sted Aarb. 1925, 65. Trap~ V, kilden s navngIver. Hun døde un

i en lyngklædt sk ra'nt i bakkernc jan 1979 Preben Skibst('d skytshelgen, cher hwm mange omkr. H.H. Kilden er s... nerl' 323, 327. der pilgnmsfærd i Drt hdtige 
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1318 SeT. BODILS KILDE, Tømmerby ~. Kirkens graver 
viser forskydningerne j kirkt'ns mur . Fot . Sv 

ll.' 
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und og bl ,l'SravCI i Jos8.fa., 
dtll. Hun er ikke kononiscrcl of 
paven, men N. R. lilføjer, al hun ' 
or.tede~ 90m helgen i Jylland . 

Kirkebygningens opførelse 
Over kildl'ns vand~re har bevir
kel. at såvel de svære kVtldre som 
sokkelen i skibeiS nordrl' sidemur 
er sunkel. så der er opsl~et en 
meget synlig forskydning . Til
, varende træk lænde, fr:. fJert' 
kirker. Tommerby kirkc indl'hol
dCT mange i!llcressante byg
n ingsdctaillcr, ,Medcs i apsis scks 
store billedkvadre og i tlrnrum
mel IO ejendommelige figuuren, 
muligv. romanske gravstcn . No
gel tyder p~, at der førsl har væ
ret opforl Cl kapel. der kan være 
det nuværende kor. Ved besog 
1979 viste kirkens graver, der ('r 
meget inrcrl'9Serct i kirken og 
dens IIisIorie, Ire stOre sien med 
sk3lformcde fordybninger, (rem
draget ved omsælning nf kirkc
glrdsdiget. De kan lydes som pri
mitive døbefonte, vievBndskar 
eller rom::mske oli damper . Kir
ken erbyggel i sid51e halvd . of det 
12. hh. Ved den nordre der slod 
en runesten, der sagde, :It Vide
ric h Vis9 var kirkens bygmester 
og ønskede ot blive begravel i 
Wegd-hoj. Sll' nl'n skal i 1600 
lallel af Ivcr Kmbbe være ftYllet 
til ThorSlcdlund i Arestntp s., 
Aalb.o . Enddig skalnævncs, der 
i tidl. middelolder vor lingSlcd 
syd for kirken. Endnu findes a st 
for kirkeg~rdsdiget den gl. , bro
I..gte landingsplads (ra stlmme 
tid, da Selbjerg Vejle vor sejlb:H. 
Kilder og henvisninger . 
Kirken, graver, Chr. Smærup 
p5vist kilden og vnndåren~ forlob 
m. forskydn . i skibets nordmur 
m. m . 1979. 1-1. Holk : Provincial 
lexlcon f. Danm. te S-H 1778, 
512. Trap V bd . Vil, 532, 535. 
Schmidt OH 132, 27, 36. Lill : 
N.R. 168. Smlgn . Thi s t~'d Aarb. 
1912, 3m, 1925, 65 . 

1331 Helligkilde, Ræ r S., I-lil
lerslev h., Thisted o. Ved Kopel
hus vej , Rær fandIes i middcl:lldl'
ren et kopcl og ved dette bpcl en 

he lligkilde. Ejeren visle, hvor k;\~ 
pelruinen var synlig endnu 
omkr. 1950. Den forr . ejer op
brod slvel kvadre som ~okkelstl'n 
og solgte dem til vejvæsenet, der 
lod dem sId III skærver! 

sepl. 1979 Sv 
Historie. Overretssagf. 1-1. Uille
skov lansen, der var meget his!. 
interesseret, foretog 1929 ud
gravning ilf ruinen og påviste 
helligkildl'ns plads. Den fandtes i 
en brønd, der var opfort din'kte 
op lil sydmuren (01. 6 m fra vest
hjørnet og 3 m fra osthjarncl. 
H.B.J. hor i Thisted Aarb. 1930, 
29ft givet en interessant og ud
førl. besk r. m. foto og plon owr 
tomten. Materiole fra det nedbr . 
kopelonvendtes lil reparation af 
Vigse kirke, der ligesan, kapellet 
skol have værel viet SC[ . Peder. 
Kilder o~ /Jrnvisni/1gcr. 
Foruden ovennævnle Thisted 
Aarb. 1930. Trap V bd. VII, 548. 
Schmid. OH 132. 32 . LiH : Tholt 
1445~, 448. Tmp4 V, 345. Thi
st\'d Aaro. 1925, 65. 

1334 Helligkilde, Nors s. , Hil 
lerslev h., Thisted o. Ingen af be
boerne I nærheden af Venbjerg 
(1638 Vendbjerg), hvor OH ongi
'o'er kilden skulle findes ved 
ostenden 1638, har hr," den om
1011\,. VenbjcTg 3s er meget stærkl 
ofgravet til vejmolerialt', hvorvcd 
vanddren kan vælc bondræncl . 
Heller ikke ældre beboere pd pIe
jehj. i Nors hovde erindring om 
kilden. 

5l'pt . 1979 Sv 
His/arie. Ikke meget udover rræ
steindberetningl'n lil Ole Worm 
1638 kendes om kilden~ historie. 
Kilder og hetltJisuinger. 
Sehmidt OH 132. Lill : J.S . 4. 
R. I, 116. Thisled Aorb. 1925, 65. 

1337 Helligkilde, ø,.er Vandel 
s., Hillerslev h., Thisted a. Syd 
for kirh'n p3 den gI. ~kolelod har 
værel en kilde. Ved be,ag 1979 
kunne beboerne I den gI. skole 
oplyse, at den lidI. ejer havde 
omtalt kdden, der p3vih'$ som en 

nu tildæ( orønd, der lidI. var 
skolen, vandforsyning. 

sept. 1979 Sv 
Hi~lorie. 1895 fomlte Niels Vig, 
øster Vandel E.T. K. onl kild\'n, 
som han kaldle et lille hul , hvori 
der dog Sladig var vand. Kildens 
beliggenhed nær kirkl'n kan bl" 
tyde, den hor været vkt til 
samme helgen, hvis relikvier har 
ligget i alterbordelS helgengrav . 
Novnet er glemt. 
Kilder og hellvi~ningl!r. 
Schmidt OH 133. Liu : J.S. III nr. 
1168. Trap· V, 356. Thisled 
Allrb. 1925, 65. 

A351 1 Helligkilde, ThIsted) 
Land,ogn, Hundborg h. , Thistedl 
a. Nordvest for Thisted Vestre' 
Kirkegård, i Tingstrup ~ed Torj" 
sted-vejen kan ~Iedet, hvor kil 
den indlil omkr. 1875 filndtes , 
p~viscs, men selve kildt'n er fo~ 
milnge 3r siden bondra:net. ' 
juli 1980 8yhist. Arkiv: ini1 

Sled 
Hist orie. H. F. Fcilbl'rg skriver l 
»Dansk Dondcliv« 1910: "En 
halv fjerdingvej nordvesl forThi
Sled, i nærh. af Vinter~molll' lig· 
ger en kæmpehøj elkr kove, der 
er ca. 200 skridl lang og kaldes 
:o Lnngdos «. På den har dl'r været 
tre høje. Her har fro umindelige 
tider l. P~skedags eftermiddag 
været ~mlingsplads for Thisteds 
indvdncre, b5de gamle og unge, 
hoje og lave. Enhvel plejcdc Ol 
ofre en knappe'nål til . Langdo,
manden-.: ellt'r kæmpen, der 
menes at ligge begravet her, og 
dette offer blev kastet i en for
dybning i vestre hjorne of hajen. 
Hullel var nitid fyldt med v(lnd og 
mudder. Derefter Ii!bragte~ tiden 
med longhold So eller ondre I"'ge. 
Feilbl'rg skildrer her detflillerer 
sO-5pillel og gengiver den rcm~e. 
der anvendes ved udtagelse af 
so-driveren . legcne ophofle 
omkr. 1860 og 5encre "ofringen
af nMe. Nu er det me$tc 3f omrl
det opdyrke!. 
Kilder 08 ltenvi~niIl8 l' r. 
Oyhislorisk Arkiv Thisted 1980. 
Schmidt OH 133. Lill : (J. S. 4. R. 

I. 123. Smlgn. Ny kgl si 
187110 , ::: do 743~. Hr. Feilberg: 
Dansk I3nndcliv 1910, 304. Thi
Sled AMb. 1910, 38. 1925, 65t 
D. St . 1918, 125. 1922, 110. 
Trap' V, 367). 

13511 Helligkilde, Thisted 
Landsogn , Hundborg h" Thisted 
a. I en bokkeskrænt ved limfjor
den mellem Fdrtoft og Eshøj. 
planlage har kilden været i en 
fordybning CIl. h<!lvt oppe p~ dl'n 
7-8 m heje skrlning. Stedet er 
stadig noget fugtigt og vegeIlltio
nen kraftigere end i omgivel
!eme. 

juli 1980 Sv 
Historie. Ni ssen-Ralnlen fonæl
ler, ot de lidende, der segle kilden 
og vaskede sig i dens vand, blev 
helbredede, isæ', for :tande s~r«. 
Folk, der dengong kunne mindes 
1850'erne, erindrede, at der ved 
kildl' n slod en blok, hvori de be
søgende lagde deres gaver. Kil
den søgtes endnu omk,. 1900 tal
let , da der stadig fandtes mønter i 
den . Kilden var et huj i gronsvæ
ren , ca. 1 m brt'd og 1 m dyb. Til 
kilden er knyttet et sagn om en 
ung jomfru, der blev helbrl>det. 
Hun blev begravet i Thisled, og 
over hendes grav blev sat en ru
nesten , der senere blev Indmuret 
i sydsiden af Thisled kirkes Idm. 
Slenen er imidlertid rejst over en 
mand, To r(d) Amdisen og ikke, 
snm tidl. læs t over Tora, Thy
lands sol. (Vjmmer: Danmarks 
runcmindesten IV, 40ft). Den fra 
mangl' kilder kcndle beretning 
om , al kilden tabte sin kraft, do en 
mand , (her en pranger og kæl 
tring) va skede sil skabede Clg i 
den, nævnes også her. 
Kilder og hCl1visnin8er. 
Gyhistorisk Arkiv Thisted 1980. 
Schmidt OH 133, 70, 95. Lill: 
N. R. 211. Thisled Aarb. 1925, 
66. 

1352 Gr~kllde eller VJld
kJælle, Til!lted 5., Hundborg h ., 
Thi sted a. Ved samtale med Dy
hi s tori~k Arkiv Thisled og sam
menligning af gamle karl udpc

ger miln kilden5 pl:ld5, nu som en 
brønd rd Dragsbæk Hjemme
værn ~kaserne s grund. Sektions
It'der Villy Mardal oplyser, at kil
den sladig findes pd den plads, 
hvor m:.n illbrænder Set. Hans 
bll. 

juli 1980 Byhistorisk Arkiv 
Thisted 

Historie . Saren Nielsen, MøgeI
vang forta:[]er 1916: "En god 
fjerdingvej syd for Thisled er der 
en landev,'j slavning, der koldes 
:oGrUilde Slej_. Fra landevejen 
ned I il fjorden e rder ca. 2000 alen 
(1300 m) . Slejen eller dalsænk
ningen er o( bonitet, hvod vi kol
der cn grønning. det er ikke 
\'g\'ntlig eng ml'd hoslæt , mcn 
nok græsning. I denne lavning er 
der en :ovildkjeld..:, som vi thy
boer siger. Det har i gamle dage 
været en hellig kilde. Nogle har 
kaldt den Kirsten Piils kilde. Il'g 
har for C3 . 40 ~r siden været med 
lil at afbrænde Sct. Hans blus, 
gan ske vist na .. rmere fjorden, end 
kilden egentlig er, og s5vidt jeg 
erindrer, var det lalcn, at del var 
Sd . Hans often, kilden besøgtes i 
gamle dtlge. Men kilden har ab
solul hedd et Grakilde, det er d\'r
dtl'r slejen eller lavningen har 
(~ct navnet. 
Kild!!r og henvi.millger. 
Byhis tori~k Arkiv Thisted/Sek
lionsl. Villy Mardal. Dragsbæk 
Hjv . -kaserne 1980. Schmidl OH 
13). OFS 1906/31. TTi1p~ V, 368. 
Thi sted Aorb. 1925, 66. 

1361 Set. Andreas' ki.lde, Jan
nc nip s., el. Scr, ThClgers IcUde, 
Hundborg h. , Thisted a. Indli! 
1947 filndtcs kilden ca. 200 m 
veSt for Jannerup kirke ved (oden 
:Ir en bakke. Vandel vor meget 
jernholdig!. Lokale beboere (ar
tæller, at va·ldel var så krahigt, ot 
dl" fremsprang en hClj vand· 
stråle. da dræningl'n blev forela
get . 

juli 1980 Sv 
His,oti!!. Eher sagnt'1 skal kirken , 
der kon ses langt ude pd havet, 
va' re Cl senere udvidet kapel, viI.'I 
Iii SCL Thoger og opført ved k.l-

TI "sno "MT 

den veSt (or kirken. Klrkl 
tilført ~tore rigdomme, Isa'r (m 
søfarende, der ],;lVdl' va'ret I 

hav sn9d . Folk fra heil' bndel 
sendte store gavcr III "dl' n hdligt" 
kirke_ i Thy . 61okken . der findes 
i ki,ken, \' r 'ril C3. 1600. Vl'<l ktr
ken~ veslg3vl find~ to klokkl'pil
ler, de r krones af cn flojsulng 
med en forgyldl kobberstjl'rrh' og 
l'n basunengel aps. 1763. Lærer 
/ensen, Jannerup har til Evald 
Tang Kr. fortalt et sagn således: 
'"En InJnd. der havde en blind 
datt l'r, lovede al ska'nke en stud 
til J:lnnen.p kirke, hvis hun 
mdtle fd s yn et. men do h:lll hane 
datteu'n udbryde : It far, kon du se 
t'nglen p~ Jannerup kirkel_, 
sagde han. "Kon du se dt>n , min 
pige, ja sd vender vi Onl.« De Irak 
s3 tilbage, men hun var straks 
blind igen, og skønt hun vaskedl' 
ajnene med kildens vand, og han 
lilbod sluden igen, var det forgæ
ves. ~oruden ktrkeblokken i Jan
nerup, V3r der i Thisled opstillet 2 
bosser til gaver indtil 1828. Kir
ken ejede lil ridl'r 20.000 rdl. , 
men dd, udldnte lilan penge til 
andre kirker og dels ,,14nte.. 001' 

bocnde herremænd af formuen 
uden regnskab. En assessor Pedl" 
N. Mollen.p, der 1698 overtog 
kirken ved kob, fik fat i gI. regn 
sktabsbøger og indkasserede med 
h~rd h!lnd i fl. lilf. penge, dl'r var 
betaii, hvorfor kongen 1699 
tvang h.1n1 til al ;"tfsl~ kirken og 
blokindtægterne. El 10kQlt sagn 
SIgN, al hvis de store sten , der 
!andtes ved kitden, Ijernl>dcs, 
ville den pdgældendl'9 arme 
.. visne_. 
Kilder 08 h (n1!imin~tf. 

Ktld\'n s lidI. pI. samt kirken vist 
af kirkebetj. Emil Pedersen , J. 
1980. Tmp V bd. VJl. 610,611 , 
612 . Schmidt OH 133,27,36,40, 
53 . Lilf: (Ny kgl. Saml. 1871lO =: 

do. 743'0\0, Dl. 18 =: Thotl 1445'0, 
494 . O. A. V, 456. Knud Aap,aard: 
Ge$krivclse over Th ye 1802; 187. 
N. R. 399. 400. D.S. III, Nr . 

1092. S kgr. XI. Nr. 168. J.S. 4 . 
R. III , 338ft Tmp' V, 384. Thi 
slt:'d Aarb. 1925, 67). 
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1391 r Scr. Tli0GERS )(ILOE. Vesl('rvig 5 . Kildebrenden 
ml"d na vnr5len på drn gI. kirkeg~rd . Fot. lP 
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1362 Scl. \ _ 6ers kilde, NlJrhå med karrn' og et cirkelrundl li l.:rlt. ol kilden s vand~rc VJr ~ ken.: I:\'$H.' rne~~t i kapelle ( 
s., Hundborg h. , Thi sted a. C.~rd giller. Den synt's kun 1('1 fllgllg . krJftig.:'H nykastl'de grave. fyld kilden. Ni~s('I\-R:lrntl'n mente 
ejrr (hr. JorgeMen, Kalkværks I juli 1980 Sv tes mcd vOlnd . s~ man m~lIe k:l~It' 1895. der hJvd(' V,"l.'rl'l en ki rke 
vej 18, Nørh:l, viste, hvorp1\ hons His/orie. Ho~ Thie!c fort ..~l1l!~. ae he eller h31m i graven. for at glrd vt'd kSp<'lIel. 
mark kilden tidlicere havde sil Set. Theger (Th('()gardJ. der var skju le v.llndet s hejde. når kirke Ki/do og Ilen(li~lIirr8 e r . 
udspring i kanlen af en bæk, ca. 3 (ra Thuringen . va r bpc!l3n hos klokken forkyndic. 3t kisten blev Fhv. gdr. M:tds Cr.lueng5rd , Hu 
km syd for kirh'l1. Encen om Olav den Hdlig~' i Norgl". Da b5rel til graven. rup 1980 . Eje(l'n . J;dr . Ar. SO(('n 
kring stedet er slodig noget fug kongen 29/7 1080 (aldI i slaget I. forbindel se owd kildrbt·Sfl sell , Vrslervig 1980. Srhnudt OH 
tig . Vt'd Stikl(~13d. forlod Scl. Thoge, ge ne hor man "fra Arrlds tid .. vt'd 133. lin : $C 189)1. 

Juli 1980 Sv Norge for p& et skib 31 rejse hjem. Vesll'rvig kloste r holdt m.lrk~-der 
Hislorie. Ccnncm ~rhundreder H.Ilos skib stn'lndede imidl~·rtid Scr. Htln ~ dag og Set. Olufs dag. 
h:tr kilden været sogt af lidende, ved Thylands kyst , og da h::rn ud· 26/5 1547 beordrede (hr. III. at 139P Scl. Thøgers kilde, Ve
ikke alene fra sor.nr!, men ogsA mattet havde reddet sig i land, mllrkedNne skulle flyttcs til Thi stervIg s .• Rds h . • Thisted ti. P~ 
"IAngwjs fm .... MangekiJdebrso f::rldt han i dyb sevn. ~ han vAg sted. Senl're holdte, dl' igen i Ve ,.FJord gården~s nl::rrk i Rarrdrup 
gendt· hrte lidi. til gården ogop nede og felte 'orSI. udslrDmmede srerv ig fro 1573 lil 1883, da de lå indtil omkr . 1890 cn Irlll! l'jl'n
st.llldede heslene. en kild.e ved hllns side, 1-1 Il n drak flyttedes til Hurup . Der forelig dorn. i hvis slald kildl'n (,!Od tes. 

Kilden var ~'n brønd med Iræ  ~pranR, hvor SC!. TIloger havdl' 41 . D.S. 111. Nr . 1165. 1167. Mu · af Vandl'1 og .,nlog, at d('lt(' mira ger inl('t om. hvorn:1r kildebe~o Huset blev dellgang n('dbrudt, og 
k.llrm. Ejeren r('ns~'d(' og iSland sovet. da der blev nægtet ham seum Vi,. 12. Thisled Aarb. kel var et trgn fra Cud og e t bId gene ophort..-. kilden drænet lil ('II fjorddQI. 
sa lle kilden før SCl. HQ.ns aften. husly, eller da SCl. Thoger kæm 1909. 46f. 1925. 68. Trap~ V. trl at blivr hrr. Vrd stranden byg Kilder og htnllisllitrger. juli 1980 Sv 
Sh,te delle ikke, sogde man, han pede med en trold og lod en kilde 396) . gedl' han en hYlle og en kirke af Trap V bd . VP.656. Schmidt OH HiMo,.it. Sagnet I;,der Sct. Tho
ville f:l uheld med kn'aturerne. vælde frem, hvorved trolden .vidier og vender... Senere 133. 27, 32. 33, 40,87, 95.96.97. ger lande ved Randrup. En d3g 
Vandc! Ansås for særlig virksomt druknedl'. O:loske Atlas o01I<1ler. 1382 Helligkilde. Bed ~ted ~ .• kunne opføres en kirke ::rI sIen . 100. Lill: (Ny kgl . Saml. 743<'40. kommer han til tn gl rd. hvor han 
ehcr solnedgang og længcre ud al i Troldd:\lcn eller Troldgabet Hassing h .• Thist('d a. 1 T.Ilndrup Den blev en af de rigcste i landet . BI. 22 = Tholl 1445 40. 566 f. Hof Ir.~ffe r m3ndt'n i !Ia lden . Han vil 
p~ aftl."nrn.. Dc pengc, dl!r af de huseredl' en hovedløs hesl eller gård$ hav~' findl's kilden som en og SCl. Thøge r blev Thyl.llnds mon IV, 460 [> D.A.V. 477). ikke høre om krislendonllncn. 
brsogendr blev eftl'rladt i rn træ so og E1ere andr(' sP08e1~er. De lille dllm j et krotbevokscl hjørn e, helgen. Hllns helgenskrin stod i Thiclc1 II. 34 . M. ROlsmussen: men 1:ller om uheld blandt kretl 
,Ul ved kilden, bll'V af ejerrns komml."r fro..-n lille, tildds udgra der gor det vaoskdigt Ol $(' .af hans kirke , til del 1112 flyttedes Folke sogn og Fonællinger 1855. turerne. Hverken kloge m.~nd og 
kone anvendt til indkøb of lærred vrt haj p! Spangsbjerg mark . Set. sl rømnlngen, &lørrelse. til deo nyopført(' V('slervig klo 58. N. R. 34-36. D.S. III, NT. koner dier guderne har kunnet 
og linned til hllige børn. Endnu Thoger gjorde engang nog('1 ved juli 1980 Sv st~rkirkr . Oansh' AII"s skriver 369. 1044, 1166. VII , Nr. 301-02. hjælpe ham. SCl . Thøg('r rådede 
1915 erindrede en 80 hig.. at kil troldene, s~ de ikke I.~ngcre U.r His'ori, . Ded~ted kirke synes I 1770.31 Set. T.'s kildt soges for Skgr. IV 1885, Nc 524. Sprog€. mo.ndl."n til at vrl\dt sig til Kri 
den havde være! b('sogl ved sol Iroldungtr . lars BjerregD.ard for middelalderen at Ilave tiIheri sundhedeM skyld . Vilh. Dang Almanok ]900. 18€. Thistl'd stuS, mrn det afslog manden, 
nedgang og s('ner(' Set. Han s af lalte: .Dæhr g~ r S.Ilnl Thoger ner Tandrup . Kirkens apsis var ned gengiver 1895 en meget drama Aarb. 1909. 47. 1925.691. H, Ol medmindre han blev ovcrbl'vi~1 
ICII. Kirken i Norh6 er som kilden te hons kjeld' både Ol~hrog mejda revet i middelalderen. men 1924 IIsk overlevering. der siger. at rik : Oonske Helgeners levned , af el lærtcgn . SCl. Tlrogl'r b:ld 
viel til Sct . Theger, Thylands &aWlen ~ miidnæl, Adem. der b er dl'n genopført:rf t:rlrige krum alle heks!' Set. Hans nAI 5am le s 33 lff. TroplV, 412). manden re,sl' ('t lTækors pl slt' 
IIdgrn . SI hanl, sejer, le han sie r ud som hugne kvadre, der fandtes i bro ved SC!. Th"E'.l·r$ kild(', hvor dl' de!. hvor h:\n slod. Det gjord\.' 
Kilder og IJenllisninge,.. I!nhv,,'hr iljen rnindnesk, ~ han lægningl'n ved Talldrup. Pra-di danser rundt i skikk('[s(' .:rf sone 1391' Set. Thogers kilde, Vc hall. Da kor~('r slod der. rorle Srt. 
EjNe n gd, . (hr. Jørgensen 1980. ska' kom O c vejslen . Men kun de I!estolen i Bedsted kirke med bile. En pige. dt'r ansh for 3t s l ~'rviS~ .. Rcf~ h.• Thisted a. N Thøger VL'd d('l, or, s lrtlk ~ ~p rtln g 
Schmidt OH 133, JO. 40. 70. 73. synsk' b si ham. II (1893) . N~r ArsttlUct 1609 indskårl't er sl!æn være heks. var forlove 1 ml'd en KoppclgArd~ mark. hvor der nu cn kilde (r('1I\ ved korseu fod . Fra 
74. Lill : (J . S. 4 R. I. 128 = Ny I!ræmmere va r på vrj fro Thisted ket af Jakob lykkr til Tandrup. korl. Han vdll' oVl!rbeviil' sIg om findes en gI. mergelgrav og en den dag tro('de mondeo p~ Kri
kgl. S.:rrnl. 18780 .::::: do. 743''<1. BI. til Vcst~'rvi8 marked. kaslede de . En ikke daterct ovcrkvering (or·· rygll."ls s3ndhcd og lisIede sig Scl . afgravet oldlidshø) , p~viste Cjl' stus og Iravd(' heldet med sig. læ
18 .::::: Tholl 144540, 489. O.A. V. penge i hdligkildcn for al opna tæll~'stilE . TangK r . • Oengamlt Hans aften nrd til kirkrgrden. og rl' n. gd r . Arne Sorensen kildens rer Joh. N;('l s('n, der 1895 har 
45 7. D.S. IH, Nr. 1128. Thisted held i handel. "men de enfoldigt· Pl" lykke var blevet blind af bor. dtl'r al haVl' taget kirkeglrdsjord udI. pl3ds og gI. tilkersdsvrj . 8l'ngivet sagne t for Ni~sl' rr-Rnm 
Atlrb. 1909. 41 H. 1925, 67 L tOC sig d~'nf\ . Eje ren oplyser. tit nekopper. men kunne dog ,kiml~' p~ hovtdet . hvilkt'1 ciorde høm juli 1980 Sv ten, fortalte, :tt der p! korsel vilr 
N.R. 33. O. F.S. 1906/31. Trtlpl der er lysl forpligtel:>e p~ ejen d3g og nat. 53 megel syn havde synsk, kiggede h3n OVN diget og His/orit . Dcn udI. l'JN n( Kappc1- f"lg('nd(' indskrift: Dl' l N (or in
V,385) . donimen tilIlI Iilde kirkeg,~ngcre han f~el ved a t komme til den d kattene i vild dans. OIande dem g~rd, M:lds CrauengArd f83) hu  gen OVl."nro - nlell (or t' l varigt 

lil Hassing kirke få lov ul at gamle kilde. sagde hon. H:m bo var der en. han g('nkcndte som sker kilden fra sin barndom. S;1g minde - SCl. Thogcrs kors i delle 
1378 Scl. Thøgen kilde, Ha~ drikke ved kilden . I karel i Hu ede i Solbjerg, tær nord for kir sin kæresle. Heksene fi k ejl' p,5 net fortæller om en underjordisk bo - som I nu hrr k:tn lindl', og 
si ng s .• Hassing h. , Thish.'d o. I Slng kirke (indl'S el ~spedalsk  k..-n ... ham og forfulgte ham i kalleskik gong Oled indgang r den nærhg han tilfoJl'r 1897 : Korset er nu 
Troldd31 tUtr Troldg"bct . syd hc&;vinduc<" der l!ar forbindelse Kilder og ',en llisl/il/ga. keiser. Han ri~eae hjt'm. greb en gt'nde kæmpehoj . [n tidl. præSI borIc. og del v:t!ld. der fandtes 
vest for kirken findcs kildrn i t'n ml·d kildebesogelle . Trllp V bd. Vfl. 633. Schmidl OH s:tbcl og stak en af bU"-IIe i 1~f(.·1. ng hans to sønner forsøgle for ved øStsiden af hu sel, er gcnnem 
hrønd i se:'lld~'n til en ejd. tilh . Kilder og Ire l/vi.~llirrR('1 . 133. D.S. III nr. 1163. TUpl V. Suaks 1& en ""gen blødendr nlange 4r sid('n at finde gangen . en kildedal dræm'l lil fjorden . 
lær('r Henrik Eriksen. der over Ejeren. b~rl'r H('nrik Eriksen 400. Thisll'd Aarb. 1925. 68. kvinde for;)n ham. og kalh~ne va r Da C .S f M 1910 flyttede glrdt'ns Ogsl her fo(!æll~~ , nt kilden mi s
tog den 1980. Den er a( den eidl. 1980. H. Holk: Provincinlll'xj for svundt,! ... lærer Johan Nid bygninger (a. 200 m, jævnrde tt'd..- sin kraft , dn en bondr va· 
cjer rnOlll('ret med el-pump!' Irl con f. Donm. &. S- H 1778. 187. 1391 1 Scl. Thøgers kilde, V~·· sen fortæller HIg. D. S. III nr. 369. han højl'n, hvor m:lR bl.a. fandt skede sin~ sbbedc krikkN ". 
!'jds. v3ndforsyning. Trap V bd. VII . 629. Schmidt OH sIervir, s .• Refs h., Thisted a. På .Ilt heksene sam k,s vl'd kJcldcn og et bronzl'spænde og en bronze Kilder o~ /'tnl 'rslliIlRu. 

juli 1980 Sv 133.40.70.71.87,96. lilt: (Ny den gamle Ve$lervig kirkegård. sil rider d~ på deres ovn ragN lil borberkniv, (nu i Nationalmu Cdr. lausl And~ucn.• FJordg'\r 
Histone. Stlgne( fortæller, al kil kel. S:lml. 743~~, BI. 19. Tholl eller Set. Thogers kirkeg~rd fin Troms kirke i Norgc. Nissen seet) . den. 1980. Schmidc OH 133. 
den ansl, for hdlig, fordi drn ud- 144540• 537. O.A. V. 463. N.R. des kilden som en sten sat brond Ramlen fik af Joh. N. 1895 for- Overleveringen siger, al mun- till : ~l' 139 11. 
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))96 1 Se~ ...,lIde, Ydby s., Rds 1J97 Helllgso, HelligsC) s., Rcfs des Cl L ._,kib, og der bor l'n istiden kom til di ~~e l·gnt. ( 

h., Thisled a . Nord for Sejrskil h ., Thisted a. I sognl'1S sydlige bjergm;md . N~H D:mm:1rk er i nævncs den i el bi skopsbrcv ved
deg~rd er hclhgbrondl' n nu ind del, grænsl'nde lil Ydby sogn lin dell ydt:rste nød, ~ k ll l guldskibN rorendl' gods, ti'herendt· Vl'stl'r· 
hll!e! i brøndr0r. Den rr meget dcs: <n nlindre S0, l-ielligso, dcr grnvl's ud oS betale hele Dan vig klom'r, som Hl'llekicld marck 
vandrig og bliv~r dier ejeren, har givet sognt:! n3'm, og hvis marks stal sga'ld . Men vover no i Hvidbjerg sogn. Krlden hu væ
oplysn. f'lldrig lor . I en meget fro  v.:!nd har va'ret liII:rgl lægedoms gcn 31 g"we inden den tid, skal ret sil wmdrig,:1\ dl'n kunne drive 
dig d"k~nkning nord for kilden krof\. hnn do, eller sygdom og nod skol en .vandmølle. Ejeren of g3rdl'n 
er flere væld. juli 1982 Sv hjemsoge ham olle luns d.:lgc . ved kilden drok omkr. 1850 bver 

juh 1980 Sv Hi~t{l';e. Knud Aaga.:lrd skriver e,ergmanden vil bytt~ børn og morgen og aften en snapS af van · 
Hi:<'01;t. Nissen-Ronuen berel 1802 : . Su-ax nc:-den for byen be bjergtnge kvindfolk . Eng.:lng del. Ved kildl'n er gjort fund of 
tcr fra sit berog p~ egllen 1895 l'! gynd\' r Oravel dier dl'n ,malle havde hnn l.:Iget kon,'n i Knuds pollesk3r ar, ghlsstumpeT, OS del 
sagn, der 10rt<,:lIer, Ol en vældig land~trimme1. 50m forbinder gArd i Kobbcro og beholdt hendl' vides, den endnu omkr. 1880 

kænlpc blev hard! ,3rel og som Thyholm med Thye, og nogct 3f længl' hos sig. En klog mand 8rtv segtes SCl. Hans aften . 

fange fort til kilden . Do han drOik dctte Dmv horer lil Helligso ... da mrtndcn i gArden det rAd , al Kilder og hE'lIvisnins eT. HIP'" l SCT. HANS KILDr::, Nykobing M . Fol. 5v 
af dens vand fik han pi sIAende formodentlig hor sognet sit n3 vn h.:ln skulle ploje t'n fure fra "æ Sogncpr. G . N. Mundbjl'rg, 
fod lægedom (orl"llll' sine vundeT, af den dervl·d liggende, nu ud· Bocsdor. ~ cnc k:rrmside, hen Hvidbjerg, form . f. Egnshist. Fo (Mauriui ktlde) . Drommen gik i bdlggendc i Thorsd31 rwdenfor 

og h(ms kraft vendte tilbage, s~ gravnl' sec, hvis vnnd ov.:"roen rundt elU bjergelog tilbage dl rcn. f. Thyholm, I>cskr. 1979. op(yldd sl' 2. illn . 1716. Hun bo Vt'jrmclleh"j, vcd str.'lnden vesI 

h:ln med stor, mnndsmod m'd m3 hllve tillagt en helbredende dcn onden dørside. Det hj.:llp, Ihi Cdr. ,.1. SIOlh, Hdligkildeg~rd dede bcn\'ne i 8 d.:lge og blev alde for den nuværendc kitkeg~rd, og 

lagde alle sine fjender. Fra nu af kr.:lft. ~ næste juleoften 5100 konen ufor 1979. Schmidl OH 134, 26, 72, les helbredt . Som tak for h~lbre gt:ntoger dl'lIe j . Morsjngbo~'r i 
kaldtes han Sl'jr, og kilden og P~ mOtrikelkorlel fro 1814 ses, model Igen i stuen , su nd og T3sk. 95. Liu: (De ældste danske Ar dclse foren lidelse, nogle nævnl' r gamle D:1&e~ 111,43 (1935). Tek .1· 
g!rden fik navll efter hmm . Folk al præ sleembcdl'I ved ~oen s OSI Hos E.T. K. fortælles al den, der chivrcgistralurer ) . Bd., 142. blindhed, skællked\' majorinde sien vi ser, lt der kun findes ~n 

IOt'd lungesyge eg folk uden lige bred. h3r Cl sIorre tilliggende, sr:lver l'n grøh fra helligkilden, Thisted Amts Avis 12/2 1875. Kroh pl R3sIrup, Hundborg s. en kilde. 
kræfter sogte lægedom ved formentlig en eng' lrækning. I vi l fA en SI iv orm . FI,' re ejere 3f D.S. 111, Nt . 1081." N.R. 40. lysekrone. 3herkla·d ... og messe Udenfor pilvillom'n p1 Sod

denne kilde . Ejl'ren al Sejrskilde lighed med beretninger om dl' kild,'n , dt>r hor gravct ved dcn , fik D. F.S . 13 26 . Tr:rp' V, 431. Thi hogcllil Odby kirke, og til skolen bj ergvej findcs el SlOtre, slensal 

g~rd flYlICde 1906 g3rdcns byg forste kristnes d3b i helligbække en bral dod. Kilden anses for at 'led Aarb. 1925, 72). 40 rdl. Præslcrnl' Hvass og P. .:Inlæg med siv og fugtigbullds . 

ninger cn. 200 m l:engerc mod og hclligdamme k.:ln tilsvnrcndl' værc bund1M. Det berettes, nI Vits·e lod kildl'n indhegne m... d planll'r. Sledel stemn,cr med 
syd . Kilden I~ tidligere t;C1 nord h3ndlinger være udfon her. 01:111 ville IOOde dybden og bandl stokit og opsatte en pengeblok, Nissen-Ramlens oplYSning Ir:r 
for gardens hf'lvegærdc. Sikre beretninger herom savnes en stcn i Cl langt reb, men da miln 140) Scl. Maurltll kilde, Odby hvis indhold gik Iii sognel! skole . 1895. der nævner kilden SOIlI en 

Kildrr oS hE'ffv;sni"8er. dog l'ndnu. Ir.:lk rebet op. var delsvedl'nt, og S., Rds h ., Thi5led.:l . Direktc syd Ejeren ol gården , p~ hvis mllrk lille dam mellem strandbredden 
Ejeren, gdr. BjaTl1e Holmgllllrd, KUdu og Ir cllvisnin8er. stenrn VM bone. Kilden vanhel for Serup by, i strandkoluen, kilden findes, fOrla'lIer, .:II der og den hoje b.:lkk('. Her f:1ndtl's 
1980. Schnlidl OH 13), 42, 9g. Malrikeldireklof31el 1992. ligedes Vl'd, at en bond e i den fondics kilden g~' nnem 5rhundre forhen Il et fiskerhu , ved kilden . SCl. Han s kilde . 

Litt : N . R. 38. Trap' V, 426. Thi Schmidl OH 134, 26. Lill : Knud nord!. gård i Gemup vaskede sin der som cn sten sal brond. Her 13 Han s lu OS mor enndrtde , at kil dec. 1981 Jorgen Deneke r 
sted Aarb. 1925. 71. A.:!g.:!ard : Beskrivelse af Thye skobede hesl i den . gennem 1800 lollet \' t hus. For de n bcs"~les i Mb om helbre Hrstorie. Kilden s navn kunne 

1802, 213. Thisll'd Aarb. 1925, Kilder 08 ',erw isn iltRer. noglc 3r sid en har ejeren a( nabo delse. I ældJ\' tid b~so&tl's den tyde på , .:It den har hah (orbln 

13961 Hellig dam, Ydby s., Rds 71. H. Holk : Prov lncial Lcxicon I. ejendommen I:ldel lorCl:1ge en Sc\. I-Ians-, Sct . Olavs-, SCl. delse med dct 1)70 oprcttede Jo
n., TIlisted a. Vejen fra Ydby III 
Dover forer gennem en ,...tdre, 1398 Helligkilde, Cellrup $., 

Danm. k S-H 1778 , 156. Gdr . 
H .I'. Ander5cn, f. i Kobberø pA v. 

gravning ca. JO m Ira kildebron
den og nedsIII en n'menl-bren. 

Bartholomæus- og Moriædlg al 
folk dvel frn egnen som langvejs 

honniul'rkloSler 
vor viel lil lohs. 

Oucholm, dl'r 
Doberl'n. Efl\'C 

tælbevokset plamage. Der er p~ Rcfs h . , Thistl'd o. Hjælpen~bjerg kilden (980. Schmidl OH 1)4, dring, så kilden har udlob her. frl . Reslaurering øl kilden er p~ re(orm"tiontn, do flere af mun
SIr.l:kningE'n grupper nf hOJc, cr en 69 m hoj bnkke ved Kob 94, 95. Lin : (Thol! 1445-10,561. augu sl 1979 5v tænkl 1983 . kl'ne ved klosteret bll'V lutherske 
hvoraf flere ansdige. OmtH'1l1 bero. Dcn er b.,'pI3nll't med en ret O.A. V, 473 . Skgr. IV , Nr. 512 His/or ie. Odby kirkl' , der ligr,er Kilder O}! IrenT,j.~ l/iIl8tr . præster, hnr kild\'n t'f,erh3nden 
IOidtvejs findcs ,"clll'm IO hoje cn slor planl.:lge af vekslendc nMe· 16. N. R. 37. D.S . III. Nr . 1079. godt 2 km mod OS\, var ligl'som H. Holk : Provincl:11 l exicon f. mi sll' t sin bl,tydning . Der findl·s 
d:1lslugl og nedenlor dennl' Hd
lig dam . 

og lovlt;\,. P3 blIkkens top lindes 
l·n Slor bronzealderhoj , og ca. 100 

D.F.S . 1906/31. Thisled Aarb. 
1915, Hf!. 1925, 7lf. Jfr. H. F. 

kilden vielli l SCl . MauritiUs iden 
k:1tolskc lid, men kilden er ~ ik

Donm. k S-H 177a, SOS. Ejeren , 
gdr . Klir! Crud, Odby 1978. Cdr. 

ingen beretninger 0111 , al den har 
v,\'1\'I sogt so m t.:..'gedom~ kild(' . 

juli 1980 Sv m nord for højen Itnde, kilden i Fcilbcrg : Bjærglagl'n , 67. Trap' ket( a( slor ældl'. De ns bdigf;en Peter D3hlg3ard , Odby 1976- 78 . Nissen· RalTllen skriver, 311'IIdnu 

HistorrE'. Ældre beboere p~ egnen en sump~' t gI. mose . V.428). hed lige ved· slrandk:lnll·n (' r "I POlStor C. N. Mundbjerg, Hvid omkring 1850 samledes l'n sto r 

l' rindn' r, :u man Set. HallS :1hl'n julj 1980 Sv oldlidslolkel tillagt stor hellig bjerg 1978 og 1982. Schmidl DH dd af byen s og omegnens {olk 

volf:Hledl' ul dammen, hvis vand Historie . Kilden l'r sikkert en old 1399 H4!lIIgkllde, Hvidbjerg s ., hed . Havet VOlr en guddom , og del 1)4, 29. 5). 55 , 58, 92. Lut: ved kildelI 5(1 . Han s :riten og for
fra g!. lid tillngd~'s und~rgorl'nd~ tidskilde, og dl'r knytter sig for Ri.'ls h ., Thisted o. Egnshistorisk n<l'vne~ direkte 0111 kilden , nI ho (Thol! 1445.0,542. O.A . V, 'In . drev tidl'll med 31 s13gs morskab 
kraft. Det vnr forbudt oornelle Dl skel lige sagn III den. NIssen Forening f. Thyholm har 1976 Vt'l nled mel km rum overskyl Aaganrd, 224. Thi ~tl'd A.Avis lillon!j! ud p~ nallen, m\'ns 1110n 
lobe p3 ben dc r, do dct skulle Ramlen omlalt'r s 3ledl'~ 1895 el smukl restaufl'n·1 kilden, nær ledc den. Som el ek scmpd på 12/2 1875 . D.S. III, Nr. 1146. anvendlC kildt'vllndet som til sæt

kunne f3 »dårlige folgl'r ., fonæl · sagn , der Siger, 1I1 kong Skjold Hclligkild\' g3rd, OS der er ad en troen på dens la:gedolTlskmft Thisted Aarb . 1925, nf. Trop~ V, ning til stærkere væsker . 

Il's lil EV:lld Tang Krislen~.m . med sit skib og alt del guld og 1Ii skllbt adgang for besøgende . nævner O. A., al en kvinde, Io 435). KildE'r OK J/CIlVi~ningtr. 
Kilder og Ilenvisllil/ser. koslt"lige sk:1lte, del indeholdt , da Kilden er mcget vand rig. hanne Christensdouer havdl' Morslands hist. Museum/ Jorg. 

Gdr. N. P. H3nscn, 60ddum dl,t drev om for vind og vove med aug. 1979 Sv ~ond flod udi benene.. , hvorfor 141 ]10111 Scl. Hans kilde, Nykø  D\'ncker 1981 . Trap V bd . VP, 
1980. Schmidt OH 1)3, 94 . Lill : hans afsja:lcde Icg\' lne, er grav,.., Historie. Kilden hOlr sikkm ebi hun forg,\'v\'s soglC lægehjælp. bing L1nddrstrikl, Mors . 498 . Schmidt 01-1 .134, 37 . Lili : 

J.F, VIII, Nr. 212 . Thisll>d "arb. i hojen . I en nogl't :mdcn form steJl't allercde da den førsle ja' En nal drømle hun , Ol hun ~kulle Schmidt OH omtaler foruden Mor~oA"rb . 1920,92, 1925, 121. 

1925, 71. lortælles, ol i HjælPfnsbjerj.! fin ger og fi skerbefo lkning efter hnde lindring i ct lille vondhul SCl. Hons kilde en anden kilde N . R. 153. Trap\ V, 319. 
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DANSKF. HELLlGKII.OF.R T'I1~Tf.I) ......n 

1412' dL..skllde, L~derup S., 

MorsoSdr. h .. Mon; . I OH 0011;'

1983. Skovrider Ib Smith, Legind 
1983 . Schmidt OH 134. Se iovc. 

fr:r vn\ .. hellig kilde, der ~enere 
gennetn lange tider f"ndtes i 

kl'r, hvor Inall hor onsket 3.( 
ret - den swrste helligdom - stod 

Ki/dt r os hl'llvi$lIil1,~er . 
HClnm er! Lund, Skive 1978. 

1436 Sel . Hans kilde, Skt .,p 
S., Mors Nr . h" Mors. Ca. 500 m 

les Fr ydsbrnnd og kild,'n ved Ri  14121• Kjeldg~rd~ kostald . Der er nu over den hellige kildeslre . Schmidt OH 134, 27, 38,72,73, nord vest for Sk311uup kirke lig . 
'Ski'!f \/t'SI for Legind SOIll s;,mmc 
kildl'. Fr ydsbrond lisser "ordlig i 14U HelllgkJlde, Elsl) S., 

(1955) lukket fo rdel/C væld,der I 
gI. døge blev besogt som helbn'd 

Kilder 0R Ilenvj~lIiIl8t' . 
Kirkebeljenl J. 19rsen, Tæbring 

litt :(Ny kgl. Saml. 18780 = Jo. 
74)' ''1, BI. 30 = Thott 1445~, 

ge r M~rb ierf:g~rd, Of: c:r.. 1000 II' 
nord-l\o rdVt'sl for r.~rdl·1\ ('( kil

sogner, hvorin)od kild,'n ved Ri Mon;o Sdr. h. Mocs. I T rap V bd . sktld t' af lIyge menne, ker. 18 11 1983. Matrikddirl'ktOr3h'( 1983. 612. t . Sch3de, 109. D.S. III. Nr. den be!ir,p,endl' p5 forstnndl'n , 
skær ligger ca . 3 km sydligt'r,' . VI', 694 (1961) ollual(', under meddeler C. Sch~de , ar kilden 1118-19. Mo(soflkbl. 1719, 2119 C3 . IS IO (,:. sl(::l"dkant"IL 0 (' 11 ,' ( 

Dc=ggl' kilder findes . "Fryd, El so sogn en hellil~kilde i Thors kilIdes SCl. H~ns !..ilde. Manus 1<127 Helllgbrond , 0 sl\'r Asscls 19 18, 4/9 1924. Mors" Aarb. nu Iilgroce, meir der er st:rdt8 
brnnd ..: omtales førsI . dal ml-d henv . ti[ Schm idt OH DQhl~gn ,Hd ' s,get , den formentlig s., Morse Sdr. h., Mors . p~ g3r 191 9, 84 . 1920, 8lf. 1925, 123. fugligt omk r. kildl·brQl,dcn . 

jul, 1978 Hemmen Lund 13<1 . S. nævner ,midlertid kdden h;Jr heddet SCl. Ann:] kdde . Nis d,'n Hell igbrond , der nu Iledd"f T rapl V. 469) . juli 1978 I-lcn11"efl Lund. 
Hislaf it'. Kilden kAn I,).-nkes at under Nykøbing landdistrikt. sen-Ramten bl'Cl'tter 1895, 3t kil Kjeldgbd find es pl mark en mod f/iMo ric' . Oell ftl'dedc To(shoj, dl' 
have navn ehc=r ·den nordiskc (se Hl}!"!!'). den segtes af ;,lIe slags syge , men sydost Cl om rlde, hvor Iraklorc=n 1435 ' Finns Pol, Or.:lgmup s., sloJfede S M.:Irbjerghoje og 12 :rll· 
rrugrbarh...dsgud frey, Fro eller P5 grundl3g af oplysmngl'n i kun Sct. Han s aften . Han bettg unde r marknrbejde! sank i, hvor Morso Nr . h ., Mors. I el mose dre hOJl" vi se r, der har v,x ret old· 
Fror. 1471 beslod fr ydsbmnd ar Trap foretoges en undersogclse i ner vandet som h~nh og jernhol for man drænede og fort'tog op lerræn , ca . 500 m nord for Antoi tidsbebygge l$c i S. sog n. Kddl'n 
trc gårde, der al kronen bl" v ma  Els" sogn, hvor der ikke findes en digt , m,'n lRegl'1 , undt. Ej ... ren fy ldning. Her fandtes kilden. nette bro og 10 m vest (or Spangå .:r ved sin beliggenhed i srr:rnd 
geskihet ril Ducholm klo' ler, de r Thorsdal. Cdr. Tage Jensen aply"'" :le der kun yderst ~j", l  martS 1981 Jorg. Dencker findes dl'1l krahigt rindende kilde kanten , hvor lan d og hav mode~ j 
sikken h:1f vorrner om kilden . kunne derimod oplySt" al der p3 dent v~r sy gdom bland! g~ rdl'II S Historie. Ejeren af g.lrden I-Iellig  på pri vat gru nd . f"rtid,'ll , Iillngt stor hdliglwd . [ 
Detailler om bt'sogslidcTog Iradi hans mDrk, nær Keldglrd, tidl. folk og be~~tning or. viste N . R. brend 1920, Henrik Nidsl'n for~ dec. 1976 Sv. Kristensen den kotolske lid hllr valfart Iii kil
tioner er nu glem I, ligesom der Kildeghd, Iflg. ældste matr. en dreng, der for et Ar siden vor ralte . .:II kdden i h.:lns fars tid og nov. 198J Sv den vd V.l:rct forbundet med be
ikke vides noget om den5 bClyd kort , og ikke kDngt frD Elso kirke sygelig, hvorfor man tog ham til bedstefars ungdom besogle, SCl. Hi:;tprit. Ocr eT ikke k..::ndtc bc søg , og oHer Iii S kal1l'rup kirke, 
ning, eher :11 Dueholnl kiosler finde s en gflmmellægedomskilde g3rden . Nu vnr han sund og rask, t-I DIl5 n:rl. Man ond vOlldet for ar retninger om, DI klldl'n har v,'t'rel Iwor der i en af de bl'va n:dl' ni
ved rdormariOl1en overgik ril i en tildækkel kildebmnd. hvilket mon til skrev vondel. være n]egN ~undl , skonl del var ~og t som l",gl'<!omskdde. N~Vllel cher ved korbuen kan h:1vr VX(t! 1 
kronen og 1539 rorleAl·des til Hi~torie. Ej... cen har ikke kend Kilder oS l, env;slIi I18Cf. gult og IrreL . har kilden f ~ l,t dier en mnnd, (· t 31h" (or Joh s. Døb,·rell. I ko
Niels Lang ... til Kærgård . Ki lden skab tilandreopl ysntngerom kil Hemnl,' n lund, Skive 1978. Ki/rlcr OS l,eIlVi$nillser. film , der sty rted e i kildl'hullct , rets sydSide cr bevaret et "S Pl'
er sladig rindend,'. Ejer : gdr. dl'n e nd gamle overleveringer, Poul Rnsmu ssen og AuF, . r . Morso historiske Mu seum , Ny  der har ste jl,·, glatte sider af ler . dalskhed ~ vindue .. SOnl i Dr;'[l;' 
Chf. Dissi ng. der stOlleS af, ,'II der i Elsl) kirkes . Schmidt: rrosle v og Mollerup kobing M , v. Jorgen Dencker Nogen tid ehe-r blev han fundel ~IrUP , IOc n hc r sta'rkt odel:r.gt. I 
Kilrlu og ltem'i~nin8ef . nordre kormur findes cl . Spe sognes historil' 1955. Schmidt 1981. Schmidl OH 134,26, 37. druknl"( ved Pi~ malle vl'<! d,'n Danske Adas {1763-8 11 nævnes, 
Ki[den af ejeren forevist H cm dalskht.-dsvindue .. , genn...m hvil 01-1 1)4,36,37. Litt : (O. A. V, Lil/ : Mono Aarb. 1920 , 88, nærlif'.&ende so . for nogle ;\r si at d,' r v"d k.lden .. utIde r h.,kh·n, 
men Lund , Skive 1978. Trap V ket de syge h:1f kunnel p;\hore 558. C. Schade: Beskr . af Øen T rap4 V, 463. den und('rsogte man dybden ;rf wd siranden sad l' n kOI\~ (IS 

bd .' Vil, 692. Schnridl OH 134, ,n...ssen . Ufr . 1435 Mnrie Magda  Mo " 1811 , 109. D.S. III, Nr . kildl'hullct ved al sænke en græs skænkedl' vand af kilden, det kOlli 
25,96. litt : Morso Aarb. 1920, lene kilde, ved Dragst rup k\fke l. 1068 . Morso Aa rb . 1920, 88 . 1435 ' Marie-Magdalene kilde, s!am.:l~kme , ct reb pa ca. 30 m op af l' n UJnd,', der VM s:rt i san
89. 1925, 123. Trilr' v, 439 . Kilder 08 /'e"vislliIl8e r. Tr:lp' V, 433) . Dragstrup '., Morso Nr.h ., lællgdl' ned i d,,1. mell1Tl<ln n~l'd(· del. ~ 

Cdr. Tagt' Jensen , Elso 1981. M3 Mors. Ud for ki rkegArdens nor Ikk ... bunden. Nyere undersøgl'l Kilde, Cl$: IlCllul~"i"8er. 
14121 Helligkilde, Lodderup s. , IfIkcldi rektorate( 1981. 1416 Helligkilde; Tæbril\g S., dostligl' hJorne flndes dl'n gI. kil scr foretngl't nf Hedl'sclsknbet ty Ejl'ren .,f M~rbj e rG8!rd , ~' rl'dcrrk 
Morso Sdr.h., Mors. lokalileren Morso Sdr.h ., Mors. ·r.l.' bring debiond indhl'gncl. Dcn er sat:r.f der p~, nt dl'r f:lktisk er l'11 under Uiilow p.3v. kilden s pI. III Hem· 
Riskær ses ikkl· I\n{cr! pl 1I0&el 1415 Scl. Hans kilde dier Sct. kirke ligger n.w en stejl skrAning kampesten og e r i dag \0r. Den jordisk forbindelse lil soen. men Lund, SkIV\.' 1978. Trap V 
korr. Lokillhisl. in!ert'~serede hilr Ann.1 kilde, Mollerup s., Morso lil limfjorden. Ved korl'!S syd holdlap al rindt', da man for KUrlcr o,q, I.rllvisnillser. bd . VI ). 737. SchlOidt DH 134, 
imidlertid kel1d skab ril stedl't og Sdr. h., Mors . Denne kilde fand mur findes en ganrmel kilde nogll' ~r siden regulerede den Sv. Kristensen, Cemofte 1976. 37 . Lill : Mor so Aarb. 1920, l:IS. 
kilden , der finde~ syd forvejl'n til tes indtil !97! i kalvest::lldl'n på brol,d sat med kampestl'n . Kild~·  nærliggendc l yngbro bæk . Mor~ l ands histo riske Museum, 1925, In. OfS 1906/.'\1. l'r<lp\ 
Legind, der drej,'r frD hovc:"dvejen »Kildegarden ". Det var en meger Aren hoc (o rlob under kOll'l mod Juli 1978 Hemm"r! Lund N y!..obing M. 1981 v/Jorg. Den v, <1 70. 
Nykobing- Salling~und 4 km fra gnmmel kildebrAnd, S::lt il( flinte nordO$t, og korr is mur har som His/øri,.. Thurah sknvl' r 1730 i cker. Sch,nidt 01-1 h,lr ikke denne 
Nykbg. nov. 1983 Sv. sten . Cd r. Erik Norgl'1ard oply folge heraf ilidens leb "SOt sig.. , A.:Ilborg Slifubeskr ivelsc=: ~ .. kilde . 
Hi~ torie . Formodlllngl'n om, al ser,:r.\ bronden, der var en . lilli hvilket kendes frli mange kirk t! f . hvi s vond fordum holtes gOI lil 
her hilr været en gamml!! o((er  dialll . op, ! '/, til 2 IH dyb, ved Klfkebl·lj . J. Larsen 1983 I:'t'gedom (or ~vRge orne, m~'1I nu 

kilde ses ikke bekræhet af sikre srAbningaf nyt cC!llentgulv i s(al His/orir. EI1 ældre beboer erin · ey mere de rl il bliver brugt. ~ Et 
optegnelser. Stedet kaldel den bl,'v fyldt med sten, og de( drer, lU kildebronden , der nu er bevaret, IIU tilmun·t ~Spedalsk
"Sokkhull,·,. ,'r en tilgroel min nye g ulv stobt ovenp~. lildække t, har Værl'! 01lllalt som hedsvindue .. , DragsIrup ktr!..l"s 
dre dam. I l10Trheden er 110gle juli 1978 HelRlnert Lund He lligkilden, oggmvl'ren kan b,· kors s ydmur Vlscr, den har været 
jordvolde, de g;rnlle kllg:hdsdi HiMp, ie. Kildl'l1 er af meget h"j kr3.'fte , at hvor !..ildd,en frll ko vfllfanski,ke , og dct 11113 a nrages, 

ger Vt.>d det hu ~. dl'r dter ove rle  aldcr . Den h:u hafl forb indelse rel S nordOSI1Tl Ur har retning mod den ligesom kilden hor v3,' rel viel 

vl'ringen for 1I13ngc ih siden sank med dCI gI. ringsted ved Tinghoj . ky slS krænl en , er dl'r lI tærk fu g lil M~rie-M ;rgda [enr . Vrd ell ud . 

i Jorden , sonl ~traf for beboernes Kirkcn va r i drn katolske tid viet tighed, når nyr sraV\;' kasle~ . gravning 191 8 eflcr Dnvi sninf:.:If 
ryggeslosl' liv, hvilket er bag til Set . Anno, hvilket ogd k,lden Delle S3ltlmc=n nh'd forskydni n en 80lrig mond fandt ..::s rn trappe 
grund (or den uhygse!ilemning, . sbl ha ve v,l?ret. I præsteindbe ger i ki rkens 111 Ur , der rr opforr pa af flade sten i ktldrbronden samt 

ældrl' tider knynede til stedet. retningen 1638 siges, tIt der på Slore n~turslen lagt uden egent mnnge polle~kk 

Kildt!f OK IIel/visninser. tndmttrken vest for Mollerup ... r lig fundanll' ntering og derfor Vejen Ir3 Dr;rgsl rup til kirken 

Dir. Arly Chrim'nSl'n, Nykobing en hOj, Kjeldhnj . Ikke I:lngt hcr sunket, l'T kendt fra mil nge kir hedder Hdligkildl'vej . 1435 ' MAiUE-MI\GOAlENt KILDE, Orilgstrup s. Fol. HL 
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n"N~KF. II ELLlCKILOEII 

1439 M"RGRF.TJlI': KIl.DE, 

kirkens veslg,.... 1. Fol. S ... 

1439 Margrethe kilde 
Mærgols (Mær80s) kilde, Flade 
s., Morso Nr.h., Mors. Ca. 750 
m nord fo r Fktdt' klrk4: finde s kil
den p~ pri ...al grund tilh . gdr. Ei
gil Andersen. Det e r Cl krahigl 
væld, der gi ...er vand hele åri.'1. 
Del benylles som ...andlng$sl4:d 
for gård ens krealUrer, der ha r 
fo rst y r ret kildl.'ns omgi...el ser. 

ju li 1978 t-Iem mert Lund 
H jstorie. Kilden synes at være l'n 
del af en forkr is t!!"n kuhplads. 
Ni ssen-Ramten , dt'r 1895 be 
SOgll' dakendte jy~ke kilder for 
N;uio nalmusi.'i.'t, 8ellgiV(' r tt 
gruntI sogn: . Ht·rren til Hun
s lh olm (nu nOGle sm:lglrde) VOl T 
mt.'d sin frul.' på "'I/'j til Flad4: kirke , 
da der, h... or nu k,lden eT, p~kom 
hende Cl opsIod (r".'ben). MAn 
den , der mente, fru o,' ll Ikke ...ar 
f.:l$Iende , oprørtes s læklove r, 31 

hun ... ille g~ til liters på den 
1Jl~dt" s tyrtede hende ud OI f V(If, 

1452' Papegejekilde dIer Fre
derikskllde, A:lloorg. Endnu 
for 7S år siden f:mdles kildev",' I
det i det ...estllge af de lo små hu se 
syd for Moltke SIOIl('Il. 1932 or' 
førtes dter brandt' n i :mlægg(' t 
det nyl.' II Kilden .. . Man påviser i 
parken stedet , h vor Popegl)jekil 
den fl ndles. 

JulI 1982 S... 

Flade s . Gran ilho...edernt p~ 

cll4:c lIen ogfl4:nnembon·de h!.'ndc med 
Sil svæ rd . HAll lod hende lisse 
dod rl ~ I edet og kerle sel ... liI kir · 
ken , hvor hlln nod del hellige S3 
krIlmentt' . På hjem ...ejen s3 han, 
at en kilde vældede ud ...ed hallS 
dode frues hoved. hvo rl! han 
sl uttede, hun ...ardræb t u~kyld.g, 

h ...o rdl(,( han dra'ble ~Ig nwd sil 
sva' rd ~ , alllm r Sled. Kilden fik 
h31l $ hustru s n3 vn, Rlen Hun
s lholm slOd od... og fnrlad .. Hos 
Thit, le hrdderdr!. at 7 rO"'rre slog 
fru Morg rC"lhe ihJt!J. Ktrken i 
FIlde, d er eft er en usikker Iradi
lIon sbl ...ære viet l il Set. Mar-

AALBORG AMT 

H is /orit. Navnet ~kA l s tamme 
fra , II /3vsbrodr...ue i . Gud s Le· 
flellls Lav_ udenfor Ve~terport 

h:lvde en skydeuOI1\l', hvor ilian 
...ed pinst' hold t fugleskydning . 
Man .. skod l i! r"per,oje n" . Den 
nu ...;cre ndl' I;ondelsslandsfnre
nlllg e r 1863 o prettel OIf c l ældre, 
·1680 rt'o Tg3 ni serel Kobmands
bv, der igen gennem del så kAldte 

gr... th( .elles byggcl for &3...er, 
der skænkedes ved kilden. En 
o ...erle"'t'ring ... il ... ide. at dt: lo(;ra 
nitho...eder, der er indhuggN i en 
kvader i ... estgavlen er herrt'nlan
den og fru Margrelhe . En anden 
overle...eri ng sæll('( de IO g ram t· 
hoveder i fo rbinddse med et sagn 
on\ Margrethe elle r M~rt C", de r 
p~ vej fra p&!ke-frotnl'ssc dræbt'S 
af sin bejler. EjerC1l5 sosler for 
tallI/' 1978, al en m:t.nd , der dode 
1936, "nskedl' ... alld fra kilden 
bragt til sit dodsleje. I F1adc kir· 
kes pro tokol hor sognt!pra-sl H. 
Vesterbo o mkr. 1850 SlIt slIgnet 
om de IO 8Tl'lnilho...eder i forbin 
delse mtod prins~~se Marete, 
M,xrll' elle r MorthQ , eft er hvem 
_Hellig Marthas kildc_ i Marth3 ~ 

dal pli præslel oddt'n benævne" 
og ht'ndes bejler, der dræbt e 
hende . 
Kj/der og l, enIJisniI18er . 
H . Holk: Provinci," Lcxicon r. 
Dan m. &: S· H 1778. 162 . Ejeren 
fore... . kildt'n r. Hemmert Lund , 
Skive 1978. Schmidt OH 134, 30. 
38, 58,68.89, 93, 96 . Lill : (N y 
kg!. Saml. 187110 ~ 743,'1), 131. 28 
luden Ki ldena ...n , Lakune 
H.mndskrHterne l. Tholl 144 5~ , 

619 ff. Ho fman IV. 482 [> 
O.A. V. 565 ; Thielt·l l l. 33 LI. C. 
Scb"de, 109. D.S. /II. Nr. 1 IlO
22; Jfr. O.S.! , Nr . 167. Morso 
Flkbl. 2419. 2619. 1110 1918; 
6112 1924 . D.F.5. 19061) 1. 
MOfS{1 Aarb. 1920, 84ft. 1925, 
123 r. Trapl V. '174 . SmigiI. Da
nia 1900, 224ff) . 

" Compafll11- er ud... . klel af dl! 1 
gamle .-Guds Lcgt'ms t..-. ...« e ller 
. Pa pl'gojegildt' -, slifl el 143 1 af 
bo rgm . Plodc.'r IIfa m ' n. og h""s 
~krå (ro 14'11 er be"':lrel. 1692 
o nnales Papl·g"jekildl.'m ...:lnd 
som del bedst!.' i A3lbo rg . Som 
læged0 1ll, kilde ses dcn tkke om · 
talt. Da kronprins Frederik (V I) 
1828 aflagde bes{1g i Allborg, gOlv 

""LUOft( ; " MT 

Indgangen lil.Kildt'n o: co . 1830. I buen o"'e r indgangen ses Fr. Vl~ kronede monogram med ordene : .Kild...ns 
hejl/' Bes"ytter_ . Tegn . fra A31bo rg BY5 Hislorie . 

han lilIadt!lse t il. al anl3.'&6el fik 

RlWnel Frederikskilde og al man 

hejsle spli tflag her . 

Ki/dr r 08 l, ellvjsni"8cr. 


loka lhist. A rki ... i Aalborg 1984 . 

Holfl. J:lcobæus : Reysen l il Jyl 

land 1692. Gtl lschiol : Oanm:uk L 

175. Aalb. Slifl$l . 2/81929. Trap 
V bd . VI-', 863, 895. j . E. . Tang 
KriHt'nsen og Arthur Hansen : 
Gellnt'm jyske Egne 1961, 14 . 
Schmidt OH 135, 42, 58, 'J8 . Li ll : 
C. Klilg:lord : Aalborg t-Iandt'l ~ . 
~Iands Historie, 6 fr. K311 378lO 

(Lib. I, S. 11. Capo31. O.A. V., 125 
H., 1.15. O. Mag. 3 R 1,89 ff . N. 
It 1>-17. Him merlands Aarb. 
1924, IO f. Smlgn . Oipl. Viber 
gt'nse. 79 . Trapl V, 522) . 

1452' BJegkilde elll.'r Karoline 
kllde, A:llborg. Kilde ...æ ldet fin 
des på Oll nsk Eternitfa briks 
grund og haraflob under Sonder· 
bro. 50-100 m no rd for Sondt' r 
bro-N51emagervt'j krydset. Da 
vand ...ærkel forclOfI borin gC' r ng 
allbgde pumpestatioll n""r kil
den , sV:lndt :lfstromningen ken 
deligt. jan. 1981 Ka rl umcn 

Hjs/orje. Navnet l3It!gkilde hen
tyder dels til. at vandC' t, der kom
mer fra kr idlundcrlagl'l, far ...edt!s 
grå h ... idt , og dels, OIt man i ældre 
lid har haft birgeplads i n:t:rh... · 
den . Kildcll ha ...dl.' i ældrl.' ud bt" 
Iydniug for befæslningen ...ed III 
arl"be{ skete til ...oldgr:l ...enl'. 
1778 nævn l'S, al byen har tre kil
der, hvoraf den t' ne dt>n af Holger 
Jaeob""us næ...nte r"pegoy kilde 
(1 '152'). 1957 om Iaies kddC'ns ud
lob j en 5lt'nsælning i anlægg... t 
Ka10linclu nd som Karoline kilde. 
Kilder og "tnuis/lj"Si.'r. 
H. Hork : Pro ... in("i;ll Le)1 icnn f. 
Oa nm . &. 5-1'11778, 3. K .. rI lar 
sen , lidI. Aalborg 1981. Ny T id , 
Aolb . 8/5 1957. Schmidt OH 134. 
Se ogsA 14521• 

145'11 Øf; 1 Nibe kilde og Hellig
kilde eller Kolk;er kilde, Nibe. 
Aalborg Ol . Dt>r erto kilderiNibe. 
Nibt, kild e. der figger i Kildt'gade 
og beslår:lf tO $Iore ofl Cl mindre 
bassin opbygget of l ilh uggede 
gra nitkvadre og med sm edej('rns 
ræk...æ rk m . byens v3ben. skæn
ket byen af apoll·ker Ann ...·us 

Niel se n 1923 . Den anden . Kol. 
"ær kilde. ligger 1I0 rdosI for 
byen. n~ r ...e jcn lil Aa lborg. 
juli 1977 Finn R. Chris l ia llS~ n 

Hi~lorjc . Nibe k,ldt'. der har gi ...el 
op li[ 1400 I v.:lnd i dOfll\el. har 
gt'n ne1ll liden v:t:r .:: t "f ~tor be
tydmng fo r byens vlndlorsy 
lung , sM.::des i 1600 tnllcl , da si l
dcflsk~'rk t ... .:lr nn'sd bl'lydeligt. 
Derimod menes den ikke at være 
den hellig kilde og lægedom s
kilde, der i 1400 lallet s bt'g. ble ... 
omtalt S.:lmmel) nled et kapel . ... i('1 
til Sel losl ng ~ lift e l nf ell pr",'sl. 
hr. Lokke , d~'r omkring 1440 va r 
bleve l optaget som medlem af 
",Guds Legcms Lø... " i A" lbo rg . 
T.I dett e kapel og kilde" op~ t od 
slor ...alfa rt , og da lUI herske bi
sper eft er rcfo nnøuonen i... r.:d .. 
mod kildt·dy rkelsen. Olll lalles 
" SCI. Jost i Nibe _ i et spottcdlgt : 
. Peder S med og Adser 13ondt _. 
o pflllddig lysk, men om$kre ...e t 
oG lilpasset danske forhold, nlan 
mener af den Sl'nc re luthersk" bi
skop. Oorglum . Pede r Thom ~t' l1. 

K"pl'l1e t h:H væ rel omtalt ~Onl 
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