
 

Skt. Mauritius-kilden 

Kilden dateres tilbage til middelalderen og 

har en lang historie bag sig. 

 
Billede malet af Kresten Rusbjerg 

Sådan finder du vej: 

Kort efter at Serup Kirkevej er drejet fra Kærvej, 

går der en grusvej til venstre. Grusvejen fortsæt-

ter ned til stranden, hvor der er et infoskilt. 

 

 
 

Helligkilden Skt. Mauritius dateres tilbage til 
middelalderen og skulle være den egentlige 
helligkilde på Thyholm. Altså var den mere 
betydningsfuld end den i Helligkilde. Navnet på 
kilden stammer fra en romersk legionær, som 
blev helgenkåret.  
 
Kilden blev genopdaget i 1716 af en Johanne 
Christensdatter fira Serup. Hun drømte en nat, at 
hvis hun badede sine syge fødder i vandet, ville 
de blive raske. Hun lod sig bære hen til kilden, 
vidst nok i 8 dage, og hun gik derfra.  
 
 

 
 
Skt. Mauritius kilde blev især besøgt Skt. Hans 
nat, fordi vandet denne nat havde en særlig kraft 
og helbredende virkning. Desuden blev den også 
besøgt St. Olafs, St. Bartholomæus og Mariæ dag.  
 

                    Nikolaj Wilse 
 

Det var ikke kun folk fra den nærmeste omegn 
som valfartede til kilden. Helt fra Norge kom der 
pilgrimsrejsende for at besøge kilden. En 
forklaring på dette er sikkert, at Nikolaj Wilse 
(præstesøn fra Søndbjerg), der udvandrede til 
Norge og blev præst deroppe, har udbredt 
kendskabet til den. Rundt om kilden havde 
præsteme Hvass og P. Wilse bekostet et stakit og 
en jernpengeblok, hvori det var muligt at lægge 
et beløb som tak for hjælpen. Blokkens indtægter 
gik til sognets skole.  
 
Søndag d. 7. februar 1745 var der et jordskælv, 
som fik bakken ved kilden til at glide ned i 
stranden. Bakken var inden da 92 fod høj og fra 
toppen kunne man se 3 stifter, 12 herreder og 30 
kirkesogne.  
 
Odby kirke er indviet til Sct. Mauritius og skibets 
øverste messinglysekrone er skænket af 
Majorinde Kraft fra Rostrupgård i Hundborg i 
taknemmelighed for helbredelse i kilden. 
 



 

 

I 2010 er kilden på nænsom vis istandsat i et 
samarbejde mellem Struer Kommune og 

Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø. 
 

 
Den tilgroede kilde før istandsættelse. 

 

 
Kilden istandsættes i efteråret 2010  

af Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø. 

 

 

 

 

 

 

Den nyistandsatte kilde. 

 

 

Følg skiltene fra Serup Kirkevej. 

 

 

Festlig indvielse af 

Skt. Mauritiuskilden 

mandag d. 9. maj kl. 19. 
Den gamle kilde ved Serup Strand er nu 

blevet genetableret med sti og infotavler ved 

et samarbejde mellem Struer Kommune og 

Egnshistorisk Forening, Thyholm. 

 

Det fejres med en lille indvielsesfest ved 
kilden, hvor du kan prøve om den stadig 

virker  

Der er p-pladser ved stranden og skiltning fra 

Serup Kirkevej. 

Husk klapstol! 

Alle er meget velkomne. 

Venlig hilsen 

Egnshistorisk Forening og Struer Kommune 

 

 


