
Beskrivelse af kulturmijø   
341 - 9 Holmstrup med valfartskirke og helligkilde  
Beskrivelse Byen er en lille skovlandsby med få gårde (i 1682 var her 11 gårde) og huse, bl. a. tidl. skole, 

bevaret omkring det gamle vejforløb og kirken. Byen er stærkt præget af den store, 
senmiddelalderlige teglstenskirke indviet til Skt. Søren, der med sin placering på en bakketop 
dominerer landskabet.  
Kirken blev et betydningsfuldt valfartssted i 1400-årene, og Roskildebispen Niels Skave og nogle af 
hans velhavende slægtninge skænkede i 1492 midler til opførelsen af den store kirke til erstatning 
for en ældre, mindre kirke på stedet. Den samtidige korbueplanke i kirken har en indskrift, der 
omtaler mirakler på stedet. Skt. Sørens kilde i dalen syd for kirken spillede måske allerede da en 
rolle for valfarterne til kirken, men efter Reformationen blev det helligkilden, folk besøgte for at søge 
helbredelse. Kilden, som o. 1900 beskrives som et stort firkantet stenbassin, er blevet besøgt indtil 
slutningen af 1800-tallet.  
Der er rejst en mindesten og kildebassinet er rekonstrueret (af Vestsjællands Amt) omkring 2000. 
Der er adgang til kilden ad sti. 

Bærende 
elementer 

- den enestående velbevarede, senmiddelalderlige kirke og kirkegården omgivet af sin 
middelalderlige kirkegårdsmur 
- det gamle vejforløb mellem huse og gårde gennem den lille landsby  
- den rekonstruerede helligkilde i dalen syd for landsbyen 

Eksist. 
bevaringtiltag 

 

Trusler/sårbarhed - nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den 
eksisterende bebyggelse 
- ændringer i kirkens og kirkegårdens udtryk og nærmeste omgivelser 
- større ændringer i det gamle vejforløb 
- jordarbejder eller andre ændringer, som f. eks. tilplantning, der hindrer udsynet til kirken, i dalen 
med helligkilden 

 
 

 

 

Foto: Kort: De sorte tal på kortet viser numre på 
fotografierne og hvor fotografierne er taget fra. 
Stort billede  

 



 

Foto: 1.Den store, senmiddelalderlige Skt. Sørens 
Kirke i Holmstrup, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 2.Holmstrup Kirkes østlige kirkegårdsportal, fra 
øst 
Stort billede  

 

Foto: 3.Huse ved kirken langs den gamle vej gennem 
Holmstrup, fra nordøst 
Stort billede  

 

Foto: 4.Det gamle vejforløb gennem Holmstrup, fra 
nord 
Stort billede  



 

Foto: 5.Den rekonstruerede helligkilde syd for 
Holmstrup Kirke, fra syd 
Stort billede  

 
 


