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St. Hans-Kilde-Festen 
• Svaneke . l 

I Svaneke ligger e t Skær af Fo rtid over den hele By. 
T errasseformig t beliggende op ad Højder paa Bornholms 
yde rste Østspids og med en vid Udsig t u<l over Øster 
søen ligger Byen langt fra Alfarvej og gemmer trofas t 
paa sine Minder. Ikke alene de gamle Bindingsværks
gaarde og -huse, de store H aver med halvt sydlandsk 
Plantevækst, med Vildvin og mægtige Valnød- og Mor
bærtræer ludende ud over Stengærderne, de krogede 
Gader, der snor sig ud og ind mellem Huse, Haver og 
Klippeblokke, taler herom, men ogsaa gammel Sæd og 
Skik, der endnu værnes stærkt af Svanek eboernes Sind. 

Saa dyb t gik denne Trofasthed, a t Aarhundre<lers Løb 
og Nutids J ag ikke lagde den Skik øde, som kaldes St. 
Ha ns Kilde-Festen. Noget her i Landet i vor Tid ganske 
enestaaende er denne Svaneke fest, der stammer lang t 
tilbage fra H edenskabe ts Dage. Andensteds paa Øen er 
lignende Skikke ophørt. Kildepyn tning kendes fra de 
danske Øer , bl. a. fra Sværtekilden i Ha raldsted, Midt
sjælland, hvor Skikken ophørte omkr ing 1840. *) I Nørre 
Hveddinge Sogn i Skaane samles U ngdomm en St. H ans 
Aften til Dans ved de saakaldte Jomfrukilde r, hvor h ver 
ofrer en Kobberskilling eller Smaas ten i Kilderne. Men 
i Danmark hører Kildefesterne nu en svunden Tid til. 
Kun Svaneke festen staar livskraftig tilbage.**) 

Som efter en uskreven Lov udfolder det hele Sceneri 
sig ens Aar efter Aar. Aare ts Konfirmander maa tage 
deres T ørn, som deres F orfædre i mange Led ha r gjort 

det før dem. Festpladsen er i Nærheden af Fyre t paa en 
aabe n Plads i Sydskovcn. Nogle Dage før St. H ans gra
ver Drengene fo rskellige Huller. En høj Mast med Fl ag
stang foroven skal rejses som Mid tpunkt mellem 5 Støt
ter af Mandshøjde, saaledes a t der sammen med to F lag
stænger som Indgang dannes e n Syvkant. A fs ta nden fra 
Midterstangen til hver Sidestø t te er 3-4 m og melle m 
disse indbyrdes 2-3 m. I en Afstand af ca. 3 m fra de to 
Flags tænger , der markere r Indgangen og med samme 
indbyrdes Afstand so m mellem disse sk al opstilles endnu 
to F lagstænger , saa a t der bliver en lille Flagalle. De to 
yders te af disse forbindes lid t over Mandshøjde med et 
Tværbræ t, hvor paa staar sirligt malet : »Velkommen 
til St. Hansfes t«. 

E fter at dette A rbejde er udfør t, og Sko lens Fane i 
P rocession af alle Skolebørnene er bragt til S tede og 
opstillet paa P ladsen, trækker Drengene rundt i Byen 
med en stor Arbejdsvogn for at laane Havebæ nke og 
F lag af Folk. Naa r denne Vogn ses med de store D renge 
spænd t fo r og en lang Hale a f s tørre og mindre Børn, der 
la rmende følger efter, skyder p aa eller sætter sig op, 
ved vi i Svaneke, at nu er det Skærsommer. Bænkene 
køres til en lille Havn bag Fyret, Hullehavn, og her ser 
man da Dagen før St. Hansaftensdag P igerne ivrig t i 
Færd med a t vaske disse, a t de kan være rene t il Feste11 ; 
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St. Hans -Kilde n i Svane k e 1906 (Fred. Je nsen fot.) 

derefter bæres de op til Fes tpladsen til Brug den næste 
Dag. Alt imens trækker den larmende D rengeskare igen 
rundt i Byen med den store Vogn fo r nu at samle sa m
men t il et mæg tigt Baal i Klipperne; navnli g hos Køb
mændene hen tes mege t ga mmelt Skrammel, tomme T øn
der , ga mle Sække, Papir og meget a ndet, ligesom Byens 
Folk ogsaa kan komme af med afklippet Tjørn og a l
skens R agelse ved sa mme Le jlighed. Alt de tte stables 
op til e t Baal paa den e nsomme Klipp es trand bag Fyret. 

Dagen før Festdagen begynder P igerne om Efte rmi d
dagen at »hinde Kilde «, som det hedde r. De har væ re t 
rundt med s to re Balje1· hos de Mennesker i Byen, der 
har H ave, fo r a t bede om B lomster , som de bered villig t 
faar. F ørst bindes B lomsterkranse med F orbogsta ver 
for Borgmesteren, Præs ten, Overlæreren, L ærerne og 
Lærerinderne. Af tyk Staaltraad, næ rmest som H egns
traad, er lavet Ringe, en lille halv Me ter i Diame te r ; i 
hver enkelt a f d isse er - ligeledes a f Staaltraad -
danne t e t af de Bogstaver, so m der er Brug for. Rundt 
om Ring og Bogs tav bindes nu e nsa rtede og e nsfarvede 
Blomster ; eet Navn med Nelliker, et a nd et med Violer, 
e t tredie med Stedmode rblomster, et fj erde med R øcl
tjørnsblomster o. s. v" e t A rbejde, <le r maa gøres med 
Omhu, at Blomsterne ikke skal svaje liid og did . De r
med er K lokken blevet henad 9 Aften , og Pigerne skyn
der sig hjem og i Seng. 

S t. H a ns·Kilden i Svan eke 1932 (K. Th. Jørgensen fot. ) 



Atte r ruller nu 
et ejendommeligt 
Stemningsbillede 
sig op. Ved Mør
ke ts Frembrud, 
sædvaulig mellem 
10 og 11, trækker 
Drengene under 
megen Larm e t Par 
store, flade Vogne 
gennem Gaderne 
ud af Byen ud paa 
Landet til den 1/2 

Mil borte liggende 
Præstegaardsskov i 
Ibsker. De skar 
»plukke Egeløv~< . 

Naar Vognen er 
fyldt med de t, sæt-St. Hans-Kilde n i Sva n eke 1932 

(K. Th. Jørgensen fo l. ) 
ter alle Drengene 

med Und tagelse af dem, de r skal trække den, sig op og 
under Hyl og Skrig kører de hjem. Efter a t de har være t 
paa Festpladsen med Læsset, skal Pigerne vækkes. Dren
gene bevæbner sig med Tudehorn, Trornmer, Bliklaag og 
andre Genstande, hvorefter de ved 2-Tideu om Natten 
begiver sig hen til de forskellige Pigers H jem, hvor <le 
udenfor holder e t Sp ektakel a f den anden Verden . 

Pigerne op, i Tøje t i en Fart og ud paa Festpladsen 
for at binde »L øvtaget«, d. v. s. 4 Guirlander af Egeløv, 
der fra de t øverste af Midterstangen skal ga a ned ti l 
henholdsvis en Sidestøtte i hver Side og de to F lagstæn
ger ved Indgangen. Sidestøtterne forbindes foroven hele 
Vejen rundt med Guirlander af Elmeløv og vild Kørvel. 
Hele Natten a rbejder de søvnige Pigebørn med at binde 
Løvet fas t til Snore, Mete r ef ter Me ter. Drengene har 
imens stille t Flags tænger og de andre Stæ nger op, og 
ved Solopga ng gaar Pigerne i Gang med at binde om 
disse med Blomster. 

Opad Formiddagen hj ælper n ogle voksne til med at 
anbringe Guirlanderne. Den ene Ende af Løvtagets Guir
lander bindes til Sidestøtterne foroven og i samme Højd e 
ti l Indgangens inderste F lags tænger , de modsatte E n
der samles i en Ring og hejses op ad Midterstangen, og 
derved er danne t det let buede, pyramideformede »Løv
tag«. Sidestøtternes Guirlander anbringes - ligeledes i 
Buer - foroven hele Vejen rundt; Nav ne trækkene 
hænges op ; for Borgmester , Præst og Overlærer paa 
Midterstangen, de øvrige paa Sidestøtternes Inderside. 
Inde midt under det hele opstilles 3 Stæ nger , paa ca. 
11/2 Mete rs Højde, samlede foroven og skraanende udad 
ned til Grønsvære t og paa de t fin este ombundne med 
Skarntyde- og Porcelæ nsblomster. H er under er en 
Spand gravet ned i Jorden ; de n er fyldt med Vand, 
bestrøet med fine Blomsterblade og omgivet med en 
bred, tæ t Krans af Kornblomster. De t er »St. H a ns Kil
den«, en »fal sk« Kilde ganske vist, e t Minde om og en 
E rs ta tning for den rig tige Kilde, de r i sin Tid fandtes 
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ved Vigehavnen. Langs den indvendige Side af Side
støtterne og i Indgangsportalen anbringes nogle a f de 
rene Bænke. Resten stilles op hist og he r i Udk anten af 
Festpladsen. Velkomstskilte t ove r Indga ngen pyntes 
langs Kanten foro ven og forneden med mørkerøde 
Pæoner. De fire Flag i Indgangen og det over Midter
stangen hejses; ved Middagstid staa r »Kilden « fæ rdig i 
al sin fri ske Skønhed og kalder paa Mennesker ti l Mid
sommerfest. De træ tte Børn kan nu sove nogle Timer, 
indtil Festen tager sin Begyndelse. Men langs Gaderne 
staar ved Hushjørner og Døre adskillige smaa »Ki I der«: 
Blomster og Grene kunstfæ rdigt s tillet op af de mindre 
Børn som Efterligning af den store Kilde. Vandet i det 
lille Krus nedenunder er bestrøet med fine Blomster
blade, og der bliver lagt adskillige Smaamønter de ri i 
Dagens L øb. Denne Skik med de smaa Kilder er ikke 
gammel, en 30 Aar eller lignende. E t bemærkelsesvær
digt Træk i Svanekebørnenes Karakte r er de t, at man 
intetsteds ser noget Barn staa Vagt ved sin »Kilde«. 

Ved Tre-Firetiden om Eftermiddagen indfinde r F est
deltagerne sig. Fra Byens yderste H use ude ved Fyret 
gaar en Alle a f F lag langs Vejen ud til Festpl adsen, og 
selve Indgangen til denne markeres af store F lag. En 
tæ t Strøm af Mennesker i Stads tøjet søger ud til »Kil
den«, og snart er Festpladsen e t broge t Skue. Et smukt 
Syn er denne harmoniske Blanding af Menneske r i alle 
Aldre, fes tstemte og bundet af Traditionens Magt. »K il
den « efterses og beundres. Folk sætter sig paa Bæ n
kene; inde ved selve »Kilden « maaske nok mes t de 
ældre og syge for a t hente Helse i Midsommerens Ki lde
væld . Der lægges Mønter i »Kildrn«, som Børnene Da
gen efter deler imellem sig. Ungdommens muntre Skæmt 
og Latter og de æ ldres Passiar sammen med de t hele 
Naturscene ri og »Kilden « forto ner sig til e t Fes tbill ede 
af s to r F inhed og Stilfæ rdighed. 

En ny Tradition i Festen er Tale a f Præsten og Sani>; 
af et Børnesang-
kor. Snart begyn
der e t Hornor
kes ter at spille; 
nogle unge faar sig 
en improviseret 
Dans i e t Hjørne 
af Festpladsen, 
mens maaske man
gen ældre Sva ne
kebo af de t hele 
Tr ylleri vugges infl 
i Minderne om sin 
egen Ungdoms 

glade Tid. Børnene 
tumler sig rundt 
om i Leg. »Slik
mutter« gør store 
Forretninger , og en 
og andeu forvilder 
sig ind i Skoven 

•St. Hans-Kilde• i Lis ted 1932, opstillet 
af Børn. (K. Th. Jørgen sen fol.) 
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Karrusellen med • Pepita• i Toppe n (V. Myhre fo t. ) 

og ud til Klipperne for ogsaa der at nyde Midsommer. 
E t Par Timer r ører de tte Liv sig; saa gaar mange 

hjem, men kun for at komm e igen og se »Kilden « i den 
synkende Aftensol. Mens Sommeraftenen lægger sig tyst 
over det hele Billede, begynder Nattens Kogleri. Mod 
den dybblaa Himmel, ved de t store Ha v, paa .de for
revne Klipper bag Fyre t funkler nu et mægtigt Baal og 
tæ nde r en sær Stemning af T rylle ri. 

En Mængde Menneske r s taar paa Vejen ved Fyret og 
følger med ; det er som at se ind i e t Krater af Ild, hvor
om Drengene underligt trolddomsagtigt løber hid og 
did for at være nær ved Ilden og &mide nyt Brændsel 
i Baalet. Pludselig lyder e t Drøn eller to fra Fyre ts 
Sirene; det vækker Munterhed hos nogle, Gysen hos 
andre, men Overraskelsen udløses snart; det jager vel 
for Alvor Heksene ad Bloksbj erg til , men er dog Dishar
mo~i at bringe ind i et vidunderlig t smukt Natur- og 
Folkebillede. 

Lidt efter lidt daler F lamme rnes røde Skær mod Jord, 
Mørke t fald er tættere, og langsomt river Mennesker sig 
løs fra Trylleriet og gaar hjem. Men paa Ho tel »Øster
s.øen« straaler de r Lys fra a lle Vinduer ud over H avet, 
og her t ræ des Dansen af de unge i den lyse Sommernat. 

Saa ledes forme r St. Hans K ilde-Festen i Svaneke sig 
nu ; om tidligere T iders K ildefes ter kan der skrives et 
Kapitel for sig. Enkelte Æ ndringer er af helt ny Dato. 
I 1935 førtes for første Gang - e fter Initiativ af Ove r· 
lærer Ask - Skolens Fane til Festpladsen i P rocession 
af all e Sk ole ns Børn og plantedes under Sang et P ar 
Skridt foran Indgangen til »K ilde n «; dermed er Begyn
delsen gjort til en ny Tradi tion. Gammel er heller ikke 
Skikken med Møder: Afh oldsfolkene begymlte, og de11 
nuværende P ræs t, Ejnar Olsen , har i ca. 14 Aar - enten 
i Forbindelse med A fholdsfolkene eller alene - talt, 
mens e t Børnesangkor under Lærer Nielsens Ledelse 
har sunget før eller e fter Møde t. Kildefestens særegne 
Præg er dog ikke blevet ud viske t herved. 

Selv om Aarets K onfirmander gennem hele deres 
Barndomstid e r blevet fuldt fortro lige med den Kunst 
at »binde Kilde «, e r de t dog godt med en ledende 
Haand ved Arbejde t, h els t en, der ikke mærkes fo r 
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meget. I mange Aar var det afdøde Dyrl æge J ii.rgensen, 
den uegenn ytti ge Grundlægger af Svaneke Nordsk ov; før 
hans Tid vist ikke nogen bestemt ; efter hans Død i 1918 

ha~ de t væ ret Kommunelærer Vald. Hansen, Sva neke. 
Den rig ti ge Kilde og den oprindelige Festplads laa 

umiddelba r t syd for Vigehavnen. I sine »Livserind rin
ger« (1887} S. 36 fortæller Madvig om sine Barndoms
aar i Svaneke 1804--17 : »St. Hansdag fe irndes i selve 
Byen ved en lille Kilde mellem H avklippe rne, hvori der 
da kastedes Blomste r, og paa en lille Slette i Nærheden, 
hvor de unge Fiske re og Sømæ nd og Pigerne dansede, 
medens der bevæ rtedes fra Vogne.« D enn e Kilde blev 
ødelagt af Stormfl oden 1872. Dere fter flyttede man til en 
Plads umiddelbart vest for Vigehavnen, hvor man i Man
gel af den ri gtige Kilde greb til at grave et Hul i Jorde n 
og deri sæ tte en T ønde eller en Ba llie, f yld t mecl Vand, 
der saa p yntedes paa gamm eldags Vis. Ee t Aar , 1878, var 
Kildepladsen ved Ammunitionshu se t i Byens no rdre 
Kva rte r ; det Aar laa et Orlogsskib med Prins Va ldema r 
og Kade tter om Bord i Svaneke Havn. P r insen besøgte 
»Kilden« med sit Følge og kastede de rmed Glans ove1· 
Festen og rigelige Gaver i den blomsters trøede Kil de. -
I 1884 elle r 85 laa K orve tten H eimdal paa Frenne R hed, 
hvilk et ligeledes gav P enge, og Officererne m ød te i Uni
form, dog ikke i Galla; de t gjorde de rimod Borgmester, 
de r havde den Trekantede paa og Slire; me n ha n gik 
til dagl ig i Uniform ; a ltsaa maatte de r noge t ex tra til 
ve d den fes tli ge Le jlighed. 

I 80'e rne va1· der Ae 1·e F lag end nu. Drengene laan te 
he nimod e t halvt Hundrede Flagstænger , ide t de havde 
Flagall e helt fra Baadebygger And ers Munk Hansen -
længere ud var der ikke Huse. Flag var der a f alle Slags 
- Sta nde re og udenlandske fra de gamle Skippere. 

F ra 1879 blev Festpladsen henlagt t il Sydskovcn, flyt
tedes omkring _1920 i e n 7-8 Aar til Nordskoven paa en 
P lads nær vest for den Skanse, der ligge1· syd fo r Gryne
bækken ; siden da har den a tter været paa sin nuvæ
rende Plads. - I 80' erne hentedes Løvet i Skovsholms
skoven ; inden Drengene ved Midnatstid s tar tede med 3 
Enspændervogne laa de - for at sove hed det sig - paa 
en Lo; da i Dams Gaard ved Torve t. 

For en Menneskealder siden eller cnduu læ ngere t il 
bage var der fl ere Forlys telser knytte t t il Fes te n end n u. 
Gaml e Folk fo rtæ ller om en Danseestrade, livo r Da nsen 
gik lystig t til Tonerne af en H a rm onika e ller en Lire
kasse. E n Ka rrusel med Hes te og »Slæder« var ops tillet 
paa P ladsen. Den blev trukket rund t af 2 Mænd. Musik
ken Llev i mange Aar leveret af nogle stedlige Spille
mæn d. Da disse døde, gik K arrusellen run dt til Tonerne 
af en Lirekasse. Naa r Eje ren, Ole Lind, ringede med sin 
Klokke, holdt de to Mænd op med at skyde rund t, og 
Lind tog fat og b ragte den helt til at sta ndse. En Om
ga ng kostede 2 Skilling. Uden fo r K arrusellen var i pas
sende Næ rhed anbragt en Stø t te, fra hvilken et Rør af 
T ræ skraan ede ned fra oven og over mod Ka rruselle n. 
En Mand stod og smed Ringe i Røret, saa de gled ne(l 
med neders te Halvdel ud a f R øret. 5- 6 af Ringene var 



almindelige J ernringe, men een af dem var en gul Mes
singring. Under Farten søgte nu Drengene siddende paa 
»Hestene« at snappe disse; fik en af dem fat i den gule, 
havde han »fisk et Ring«, som det hed, og fik som Beløn
ning en gratis Karruseltur. - I Toppen af Karrusellen 
stod »Pepita«; det var en s tor Dukke af Træ, udskaare t 
af Ole Lind selv. Med en s tærktfarve t Kjole paa - rød, 
grøn o. s. v., Farverne vekslede noget - og med Flag i 
Haand kørte den rundt med Karrusellen. Hvert Aar til 
St. Hans fik den en ren Kjole paa. 

Mens Karrusellen svingede rundt paa Festpladsen, var 
der en bestandig Valfart paa Gaderne frem og tilbage 
mellem denne og Karruselejerens Gaa rd, »K arruselgaar
den«, som den kaldtes ; den laa e t Stykke oven for Hav
nen. - I det Skur, hvori Karrusellen stod til daglig, var 
nu opstillet Borde og Bænk e. Ole Lind havde Borger
skab som Værtshusholder , og han solgte da her Kaffe, 
større Boller med Sveskekompot i Midten for to Skil
ling pr. Stk. og mindre med en Rosin i Midten for 1 
Skilling pr. Stk., endvid ere Peberkager, Sukkerkranse 
og »Tranbergs Brys tsukker«, saadan kaldet, fordi de 
var lave t af en af Byens Bagere, Tranberg. - Sene re 
holdtes Beværtningen i et Telt paa Festpladsen. Ogsaa 
»Sanne«, en gammel Kone, havde Beværtningslelt. 

Fra en lidt senere Tid husker ældre Folk »Ane Lis
beth «, en Kone, der stod paa Fes tpladsen med en stor 
Kurv fuld af Æ bleskiver , hun havde bagt, og som hun 
solgte. Uendelig nøjsomt og harmløst var det hele ; men 
man morede sig af Hjertens Lyst. Mange fik en glad Dag 
ud af det for næs ten ingenting; man maatte blot ikke 
glemme at kas te en Mønt i »Kilden«. En ældre Mand har 
fortalt mig, at han en Gang som Dreng gik ti l Kildefest 
med 7 Øre og kom hj em med 4. - Dagen efter Festen 
kunde man se Skoledrenge ligge og rode i Festpladsens 
Grus for om muligt at find e et Penges tykke, der var tabt. 

Mæ rkeligt er det, at der kun er skrevet meget lidt om 
denne særegne gamle Svanekeskik. ]. N. Madvig omtaler 
den, som nævnt, i sine »Livserindringer«. I »Bornholm
ske Samlinger«, 8. Bind, 1913, S. 137, har Læge M. K. 
Zahrtmann i en Afhandling: »Billeder fra Bornholms 
Historie i Tilknytning til Middelalderens Kapeller« her
om direkte kun een Linie, der lyder saadan: »Svanikebo 
havde deres hellige Kilde paa Kysten i Helligvig«. - I 
»Borrijnholmarijn« for 15. Aug. 1929 findes paa Born
holmsk en kort, livfuld Skildring af Festen, undertegne t 
»En Svanikabo «, - saa vidt jeg ved K unstmaler Oluf 
Høst, der er født i Svaneke. - I »Garnmalt å Nyt« 
1934 har Fru Louise Hansen , Møllebakken, Svaneke, 
ligeledes paa bornholmsk Mundart skreve t smukt og 
levende om Ki ldefesten i hendes Barndom for ca. 60 
Aar siden, hvor til Arkivar Hans Ellelcilde, Dansk Folke
mindesamling, knytter en Kommentar. Af denne frem
gaar, at Svanekekilden ikke nævnes af Ravn 1671, der
imod i en Indberetning 1624 fra Præsten i lbsker
Svaneke til Ole Worm. Endvidere, at Evald T ang Kri
stensen 1891 i »Da nske Sagn« III, S. 232, har en kort 
Meddelelse herom fra Lærer N. B. Holm i Øster Tørslev 
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Vigehavnen, Svaneke, i Nærheden af hvilken den oprindelige Kilde var 
(V. Myhre fot.) 

ved Randers, samt at Oberst Th. Thornberg (f. 1865 
i Svaneke) har givet en ud førlig og smuk Skildring af 
St. Hanspyntningen i Svaneke omkring 1880 i Evald 
Tang Kristensens Æ resbog ved Hans Ellekild e. 

Saa vidt Arkivar Elleki ldes Kommentar. 
Om adskillige H elligkilder i Danmark foreligger Af

handlinger, bl. a. i de vedkommende Amters historiske 
Aarbøger. Af den øvrige Litteratur, der omhandler K il
dedyrkelse, kan i denne Forbindelse særlig henvises til 
A. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder , forskellige Af
snit i Evald Tang Kristensens Danske Sagn samt Axel 
Olrik og Hans Ellekilde: Nordens Gudeverden, Hæfte 
5, hvor der er en Oversigt over den nordiske K ildedyr
kelse og bl. a. e t meget smukt Billede af en Kildepynt
ning i Dalarne. 

Om Svanekefesten har der i de senere Aar staaet en 
Omtale i de bornholmske Dagblade om hvert Aars Kil
defes t, og i »Bornholms Tidende« 1934" Nr. 142, skriver 
en Turist, Frøken Fred. Tolstrup, R oskilde, udførligt om 
sine Indtryk af F esten under e t Besøg i Svaneke. 

Jeg selv har som Lærer i Svaneke oplevet Fes ten i 
nogle Aar og udspurgt gamle Folk om den. Paa de t 
Grundlag hviler min Fremstilling a f denne særegne 
Midsommerfest. Anton Kjølby. 

*) Ved Sværtek ilden h o·ld tes F es t hve r St. Hans og Frue Nat. 
D er blev fra en næ rliggende Skov h ente t Løv og grøn ne Grene, 
der blev sti ll et op, saa der var som en Løvhylte omkring med Dør 
ind til Kilden . En Garn vinde var opstille t og omvunde t med Grø nt 
og L ys sat i Hull e rne, saa de t va r en hel Lysekron e. Lidt ove r 
Middag kom de gamle og u nge med Kranse, Bloms te r og Blade, 
som de s t røede i Kilden. Var de l godt Vejr, dansedes d er ved 
K ilden og e ll ers i Ki ldegaarden, paa Loen e ll e r i S torstuen til d en 
lyse Morgen. Almuen o frede P enge ti l Ki lden , som Sognepræst en 
d en næs te Dag tog u<l af Offerblo kken ; di sse uddeltes til Sogne ts 
fauige. Men saa blev der nogle Aar l raadt saa megen Sæ<l og K løver 
n ed, a t Man<len i Kild egaarden blev k ed af de l, og omside r hørte 
Skik ken op, omkring 1840. - J vfr. »St. Knuds H ell igdomme i Ha
raldste <l«, Kbh., S. 9, 11 og 12. 

**) I A u g. F. S c h m id l: Danmarks Hell igki lde r nævnes 
Kildepyntni ng ved adskillige danske Helligkihle r foruden Sværte
kilden. Jeg har henvendt mig til kendte Mæ nd d e paagældende 
Stede r og e rfare t, a l P yntningen overall e r ophør t. 

Vetl K ong Haagens Kilde i Hornbæ k, Nordsjæ lland, e r Skik
ken ophørt for ca. 150 Aar siden. De unge P iger drog d a ud til 
K ilden og pyntede en oprejs t Stang med Blomste r , og de r fes ted es 
til den lyse Morgen. 

I Kj e lds trup ved Slagelse a fløstes Kildepyntnings fcsten fo r ca. 
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Jul paa Bo rnholm 

Fra det gamle Svaneke (V. Myhre fot.) 

Silderøgeri i Svaneke (V. Myhre fot.) 

i J 
-l 

Baadene gaar ud (V. Myhre fot.) 

4-0 Aa r siden af Husflidsfes ter. - Ved Kiltlefesten St. Hans Aften 
mødtes Egnens unge t il Dans; endvide re var der opstillet en Bøsse, 
b eregne t til Almisser for de fattige. 

»Kildepyntning ved Hell ig Anders Ki lde i Landsg rav e rind re r 
jeg fra min Dren ge tid for ea. 40 Aar siden ; men <le t e r forlæ ngst 
gaae t af Brug; de t holdt i hvert Fald op, da de r kom Pumpe i Kil 
den omkring ved Aarhundredskiftet» (St ed navne udvalgets Sekre tær 
cand. mag. G unn ar Kn ud se n ). 

Ved Regisse Kilden i Frørup paa Fyn finde r nu ikke mere Kilde
fes ter Sted. 

St. Hansfesten ved Helligkilden i Rørkær, Sønderjylland, e r for 
læ ngst forsvunde t, og omkr. 1860'erne ophørte den Skik at komme 
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Svaneke 

Vi bor i en By ud mod Klipper og S lcær 

ved Havdybets brusende Vande, 

hvor Skumsprøjtets Brus i det argeste Vejr 

slaar højt mod de stenede Strande. 

Vi bor i en By, hvor i Soldagens Glød 

det grønnes langs Gader og Gyder ; 

mod Stengærdets Hæld finder Morbærret Ly, 

og Valnød mod V ejen sig skyder. 

Vi bor i en By med et Storhedens Skær 

af stolte og henfarne Tider, 

da Master og Vimpler og Faner og Ræer 

stod tæt ind mod Bolværkets Sider. 

Vi bor i en By m ed en fribaaren Æt, 
paa Knæ ej for Lovbud og T ynge. -

Ad Stejlhedens Klø/ t bruser Stridhedens V æld 

om Stenblohlcens Tunghed og Klynge. 

Vi bor i en By med et Mindernes Sprog 

af Bindingsværksgaarde bag K irke, 

Stilhedens Blund nu ved Vinter og Vaar , 

Drøm om et Fremtidens Virke . 

Vi bor i en By under Kors/lagets Dug, 

vort Kærlighedspant og vort Smykke, 

om Danmark, vor Moder , v ort ældgamle Hjem 

staar fast v i i Sorg og i Lyldce! 

A n ton K j ø l by. 

P enge i en Blok ved Kilden, naar man havde drukke t af denne. 
Om Set. Knuds Kilde ved Hjørring m eddeler Loka lhis torike ren, 

Postmester K 1 it g a ard : Der holdes ikke Kildefester ved Se t. Knuds 
Kilde, men Museet i Hjørriug, lier i 1903 is tandsatte Kilden, har 
en Kildekrukke, som stilles ved Kilden Set. Hans Aften, og de r 
kommer da nogle Smaabeløb deri, som indgaar i Musee ts Kasse. 
Der blev fo r ca. 30 Aar siden forsøgt at oplive de gamle Kilde
fester , og der var ogsaa i nogle Aar noget »Halløj « derude, men 
saa fa ld t det bort, og d e t havde heller ingen Forbindelse med tid
liger e Tids Kildebesøg. De t vides, at ma n i 1903 har bragt e t sygt 
Barn til Kilden Set. Hans Af ten ; de t e r det sidste Vidnesbyrd om 
Dyrkelsen. 


