Kildefesten 1979 i tekst og billeder 1
Af Søren Lindgaard
.
Det hele begynder stille og fredeligt en aften i begyndelsen
af juni måned. Kildebørnene og ledige fædre er via skolen
kaldt til "Kildepladsen" ved fyret.
.
Her mødes de af
kildefestkomiteens
formand,
malermester
Harald Lind.

Han fortæller kort
om traditionerne
omkring
Kildefesten

….

Kommunen og byens beboere har i forårets løb lagt
brændbart affald ud på bålpladsen neden for fyret. Dette
skal nu bringes ud på de klipper, hvor bålet skal bygges op.

Annemarie Kaas og Bente Jensen.

.

Efterhånden tager bålet form. (En traktor hjalp os, men den
blev ikke fundet værdig til at blive foreviget.)

.

Så skal der rives så det ser ud som om hele herligheden
er drysset ned fra himlen.

Maskinstrikket "sømandssweater" og
En af de kommende konfirmander cowboybukser var en meget almindelig Helle Møller.
beklædning - næsten en uniform - i
70'erne. Ditte Lindgaard.

Der rives stadig, der er meget at rive.
Mere end børnene bryder sig om.
(Lene Møller og Birgitte Jensen.)

.

Næste aften skal der hentes flagstænger og boder. De er
opmaganiserede på Styrsgaard. Ole Kaas fra Nørregaard
og Verner Rasmussen fra Carlsbergdepotet hjælper til blandt andet med køretøjer.
.

Enhver del af det traditionsrige arrangement afsluttes med
en bajer - til de voksne. (Erik Nielsen, Verner Rasmussen,
Vilhelm Jørgensen, Jan Christoffersen, Jørgen Andersen,
Thorkil Olsen og Jørgen Nielsen.)

Et andet "sjak" henter den vogn, der skal bringe egeløvet
fra Præstegaardsskoven til Kildepladsen. Vognen befinder
sig i Ammunitionshuset ude ved Røgeriet. (Michael Maahr,
Jens Fridolf, Michael Jensen, Søren Olsen og Claus Brink.)

Et tredje "sjak"
bliver sat til at
rense de mange
huller til
flagstængerne.
Det er - synes
børnene - et surt
arbejde, men
smilet kan dog
hentes frem.
(Claus Brink,
Henning
Andersen, Kim
Andersen, Ditte
Lindgaard,
Michael Jensen
og Michael
Maahr.)

.
Herunder: Flagstængerne sættes i hullerne. (Henrik Nielsen
og Hans Ipsen.)
.
Her sættes
æbleskiveboden
op. Et job for få
behjertede som
Erik Nielsen,
Vilhelm
Jørgensen og
Jan
Christoffersen
samt ledige
fædre.

Svend Andersen
gør klar til at rejse
scenen.

Den 22. juni er pigerne ude at samle blomster til kildebindingen.
Pigerne har tidligere gået fra hus til hus for at spørge, om de kunne hente
blomster der. (Janne Nielsen og Ditte Lindgaard.)

.

Præstegaardsskoven kan ikke holde
for med egeløv. Der må hentes hjælp
andre steder fra, eksempelvis fra
Frennemark. (Michael Jensen, Kim
Andersen, Claus Brink og Henrik
Nielsen.)

Nogle må højt til tops - her er det
Jørgen Andersen

En ølvogn kan bruges til mange ting. (Henrik Nielsen og
Steen Lindgaard)

23. juni - Sct. Hansaftensdag - tidligt om morgenen er
drengene på vej med egeløv fra Præstegaardsskoven i
Ibsker til Kildepladsen. (Jens Fridolf, Kim Andersen, Claus
Brink, Søren Olsen, Michael Jensen, Michael Maahr,
Thomas Nielsen, Henning Andersen, Tonny Møller, Hans
Ipsen og Jan Kure.)

.

Her er selskabet næsten ved vejs ende. Stien bag
Skovgade. (Claus Brink, Michael Jensen, Kim Andersen,
Jens Fridolf, Henning Andersen, Tonny Møller, Michael
Maahr, Søren Olsen, Jan Kure, Thomas Nielsen og Hans
Ipsen.)

.

Efter planen skal drengene nu være trætte og trænge til et
hvil. Tidligere har de også skullet vande blomsterne i
skoven (dem, pigerne har samlet sammen). Sådan
oplevede de solopgangen den 23. juni 1979. Smukt!

Pigerne vækkes under frembringelse af alskens spektakel.
Her har fantasien frit løb, men grydelåg, dåser, jern samt
tågehorn af forskellig slags er altid effektive. (Michael
Maahr, Jan Kure, Kim Andersen, Claus Brink, Hans Ipsen,
Michael Jensen, Tonny Møller (skjult), Henning Andersen,
Søren Olsen, Jens Fridolf og Thomas Nielsen.)

Denne pige er vist lidt langsom til at vågne. Hun får en
ekstra en med gong-gongen. (Michael Maahr, Hans Ipsen,
Michael Jensen, Tonny Møller, Henning Andersen, Jens
Fridolf, Søren Olsen og Thomas Nielsen.)

.
Løvtaget er ved
at være klart.
(Anne
Hermansen.)

Løvtaget over kilden bindes. (Ruth Corfitzen, Hanne Ipsen,
Ninni Vesth, Svend Andersen, Birgitte Jensen, Carl Fridolf,
Michael Maahr, Janne Nielsen og Anne Hermansen.)

Stængerne, der skal bære
løvtaget, holdes i skygge
så længe som muligt for at
blomsterne ikke skal visne
for hurtigt.
Pigerne har nogle
dage tidligere lavet
heksen til bålet. Her er
hun. (Henrik Nielsen
og Steen Lindgaard.)

Der har tidligere været tradition for, at pladsen blev prydet
med præstens, byfogedens og skolelederens initialer
ligesom skolens læreres initialer har været ophængt (den
gang der ikke var så mange lærere). Nu bindes kun et,
nemlig afdøde lærer Valdemar Hansens. Han arbejdede
utrætteligt for Kildefestens bevarelse her i Svaneke. Hans
initial anbringes over hans mindesten på pladsen.
.

Der skal bindes mange blomster sammen, før alt er klart.
Dette er trefoden, der står over kilden. Den skal være
bundet med "Jomfruens Ærenskrans". (Birthe Olsen, Ruth
Corfitzen, Birgitte Bech og Mille Sommer.)

Klokken 10.00 begynder Husmoderforeningen at bage
æbleskiver. (Birthe Anker, Ulla Kofod, Else Due Larsen,
Gyda Ipsen, Ketty Kofoed, Ruth Bidstrup og Anna Holm.)
.
Her sættes
heksen på bålet.
Erik Nielsen
hjælper til.
Formanden Harald Lind - gør
sig store
anstrengelser for
at stenene
omkring kilden
komme til at ligge
rigtigt.

De er da dygtige til at binde
blomsterne sammen - de
piger.
.
Helt til højre:
Blomstersøjlerne rundt om
kilden kiles fast under
iagttagelse af stor omhu.
(Erik Nielsen og Carl
Fridolf.)

Så er portalen til kilden klar til at blive sat på. Den skal
være pyntet med pæoner. (Steen Lindgaard og Birthe
Olsen.)

