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Der er fie re grunde til, at dette privattryk, »Skt. Hanskilden«, er blevet til.
Dels er det her i vintermorket, pi irets korteste dag, dejligt at taenke sig frem
til denne sommerlige begivenhed pi arets'laengste dag, og dels synes vi, at
denne fort celling af lokalhistorikeren, overlaerer Anker E. Kofoed, er et yderst
interessant historisk dokument, som pi en fascinerende mide belyser denne
saerpraegede gamle skik, som har overlevet irhundrederne her pi denne
0stbornholmske egn.
Da vi ikke har kunnet undgi at maerke glaeden over vort privattryk
fra sidste ir, »Lidt om Listed*, har det vaeret fristende for os at udsende en ny
historic - denne gang om en tradition, som i det evrige land er ukendt og
som der ikke tidligere har vaeret udgivet noget om - fra dette stykke
Danmark, som vi holder si meget af.
Da det ydermere er lykkedes os at fi Freddy Frak Poulsen til at illustrere
dette upraetentiose lille vaerk, si vi ogsi deri en spaendende og usaedvanlig
konstellation. Freddy Poulsen opholder sig ofte pi disse kanter og har et
indgiende kendskab til Skt. Hanskilden. Spaendende at kunne praesentere
grafikeren Freddy Poulsen, som er mindre kendt end sangeren Freddy Fraek.

Clary og Anders Nyborg
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Sankt HanskiMefesten i Svaneke

I min ungdom så ethvert barn i Svaneke på den
tid, hvor det skulle forlade skolen, med stor forvent
ning hen til to begivenheder: den ene var »at gå til
præst«, den anden »at lave Sankt Hanskilde«.
Dengang var konfirmationsforberedelsen
virkelig »at gå til præst«. Man samledes ved
Madvigs Minde og gik i samlet trop de næsten tre
km til Sankt Ibs præstegård. Her blev vi i konfir
mandstuen belært om mange praktiske ting, hvoraf
jeg særlig husker præstens formaning om, at
»man ikke måtte hule osten« og »ikke kaste papir
i vejgrøften«; thi heste kunne blive sky og løbe
løbsk. Præsten, som næppe var 40 år, men som
vi børn holdt for at være en ældgammel mand,
besteg aldrig en vogn uden at erkyndige sig om,
hvorvidt hesten var bange for papir. Man var ikke
overmodig dengang, og ved indkørslerne til byen
havde politimesteren anbr agt skilte hvorpå der
stod: »Cyklist kør forsigtigt gennem byen og
brug Klokken«.
Den anden begivenhed, som var knyttet til
konfirmationen, var at medvirke ved Sankt Hans
kildefesten, en fest som går helt tilb age til den
katolske tid, ja, måske helt tilbage til hedenskabet.
Helligkilderne var, som så meget andet,
arvegods som kristendommen overtog fra heden
skabet. De vigtigste helligkilder på Bornholm var
Helligdomskilden ved Rø, en kilde som har givet de
storslåede klippepartier navn, og Koldekilden
i Almindingen.
Til disse helsebringende kilder bragte man de
kronisk syge Sankt Hansaften, for at de kunne søge
lægedom ved at drikke af kildens vand. Men

efterhåqden udartede kildebesøget til et
kildemarked, der mere domineredes af de sunde
end af de syge. Til kildemarkedet samledes folk fra
det halve Bornholm. Her mødte man slægtninge fra
andre herreder, her handlede man heste, og her
aftalte man fornuftægteskaber for de giftefærdige
døtre. Her red man vædderidt, så det dundrede i
jorden. Her åd og drak man, til øjnene stod stive
i hovedet, og her sloges man så blodet flød.
Andre benyttede den lyse sommernat til kærligere
sysler.
Hvordan festen forløb ved Sankt Hanskilden i
Svaneke, under Vigehavnens østre klippevæg, ved
man kun lidt om.
Byens første æresborger, den verdensberømte
sprogforsker, politikeren prof. Johan Nicol ay
Madvig, der blev født her i 1804, skriver i sine
erindringer: »St. Hansdag feiredes i selve Byen ved
en lille Kilde mellem Havklipperne, hvori der
kastedes Blomster, og på en lille Slette i Nærheden,
hvor de unge Fiskere og Søfolk og Pigerne dansede,
medens der beværtedes fra Vogne«.
Ved denne kilde festedes lige til 1872, da
stormflodens frådende bølger hin 13. november
udslettede den totalt. Men svanekeboerne ville ikke
give afkald på den traditionelle kildefest, og den
dynamiske dyrlæge Jurgensen fandt så på - når
man nu ikke mere havde en »naturlig« kilde
at lave en »kunstig« på den af Madvig nævnte
slette ved at grave en balje ned i gruset, fylde den
med vand og dække overfladen med blomsterblade;
endvidere ved at smykke omgivelserne med
blomsterklædte stænger, med flag og løvtag af

guirlander. Det kaldte man »at binde Sankt Hans
kilde«, og det var et arbejde, som blev udført af
årets konfirmander.
Imidlertid var der syd for byen vokset en skov op,
som blev kaldet »Planteløkken«, og dertil flyttedes
kildefesten i 1879, efter at den året før havde stået
ved Ammunitionshuset på Vagtbodnakken.
Her i Sydskoven, som Planteløkken blev benævnt,
efter at Svaneke havde fået en skov nord for byen,
indrettedes en efter forholdene ret betydelig
festplads først og fremmest til brug for kildefesten.
Festarrangementet startede et par uger før
sankthansaften med at drengene efter skoletid mødte
op på pladsen med spader og - efter dyrlæge
Jurgensens anvisning - gravede huller til flag- og
blomsterstænger. Dyrlægen, der døde i 1918,
varierede kildens grundplan år for år. Snart var der
kun en indgang, snart to. Siden benyttes altid samme
grundplan: en 7-kant, hvori den ene side, den der
danner indgangen, er kortere end de andre seks.
Når hullerne var gravet, måtte drengene hente
de fornødne stænger, som blev transporteret på en
stor pladevogn trukket ved håndkraft. På samme
pladevogn fyldte man havebænke, som byens folk
godhedsfuldt udlånte, for at gamle folk skulle have
noget at sidde på, når de besøgte kilden. Bænkene
blev af pigerne skuret og skrubbet nede i den
nærliggende Hullehavn.
Endvidere skulle der lånes flag, først og"fremmest
det rødhvide dannebrog, men også andre nationers
flag. De sidste stammede som oftest fra strandings
auktioner, deriblandt kæmpemæssige vimpler med
de forunderligste skibsnavne. De blev anbragt i en
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flagalle, som førte fra byens sidste huse gennem
skoven til festpladsen.Jo, der var nok at gøre for de
forventningsfulde konfirmander. Endelig skulle der
skaffes spande og baljer til opbevaring af blomster.
Dagen før sankthansaften og natten mellem den
22. og 23. juni kulminerede travlheden. Pigerne
måtte ud at samle blomster. De gik fra dør til dør til
folk, der havde haver med: pæoner, syrener, guldregn,
nelliker, stedmoderblomster, violer og rødtjørn.
Og folk var som regel villige til at »plyndre« haven for
de ønskede blomster, idet de mindedes den tid, da de
selv for mange, mange år siden løb og samlede de
uundværlige blomster.
Andre piger måtte samle vild kørvel og fra
Byvangens markskel plukke i tusindvis af smukke,
blå kornblomster. Duestol kalder bornholmerne
denne blomst, som vokser i de bølgende kornmarker.
Af duestolen blev flettet lange, tynde guirlander, som
blev lagt udstrakt på en saftig eng i nærheden af
festpladsen og flittigt vandet af tynde stråler fra en
vandkande.
Til arbejdet med guirlander og især til navne
ringene m.m. måtte pigerne have hjælp af nogle
voksne damer og større piger, som kendte teknikken,
idet »bindingen« skulle udføres med stor akkuratesse
for at de enkelte blomster ikke skulle komme til at
hænge og dingle. Ikke mindst navneringene krævede
omhu og smag.
»Navneringene« var ringe af tyk hegnstråd, ca. en
halv meter i tværmål, hvori var anbragt en ståltråd
formet som forbogstaverne i navnene på: sogne
præsten, borgmesteren, skoleinspektøren, lærerne og
lærerinderne. Thi dengang var der noget der hed
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lærerinder,og vittige sjæle påstod endog,at der
fandtes tre slags mennesker: mænd,kvinder og
lærerinder. Om ringene og navnene blev bundet
blomster. Det kunne være nelliker,duftende violer,
stedmoder i de mærkværdigste farver. Og af
blomsternes kvalitet kunne man slutte sig til
lærernes popularitet.
Dette arbejde varede til det begyndte at skumre,
så skulle pigerne hjem for at få nogle timers søvn i
øjnene,mens drengene skaffede egeløv til de
guirlander,der skulle danne løvtag over kilden,og
elmeløv til støtterne. Tidligere havde man skaffet
løvet fra Skovholmsskoven i Tusker,men i min tid og
senere hentedes det i Præstegårdsskoven.
I den lyse nat med udsigt til en rødmende horisont
og under en fosforgul himmelhvælving trak vi den
evindelige pladevogn op ad bakkerne til St. Ibs
præstegård,hvor vi gik løs på træerne i den
nærliggende skov. Nogle drenge klatrede op i ege
træerne og savede grene af,hvoraf.de øvrige
brækkede buketter. Alt noget,der foregik under
skæmt og spøg iblandet med diverse drillerier,
således som man havde gjort generation efter
generation. Når vognen - eller vognene - var fulde af
løv,startede hjemturen. Og nu gik det for fuld fart
ned ad bakkerne,og når farten var størst,sprang man
op på læsset og lod stå til,mens et par drenge
besørgede styringen. Forunderligt,at det gik godt. At
turen gennem byen ikke foregik lydløst,behøver
næppe bemærkes.
Når løvet var afleveret,var det drengenes tur til at
forsøge at få en lille lur,inden arbejdet skulle fort
sætte. Vi lå med tøjet på,ja,lindede måske en knap
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og forsøgte at sove. Det foregik i loen hos Hans
Holms ved Byledet,men idelig blev søvnen forstyrret
af alskens kåde løjer,indtil trætheden gjorde sig
gældende,og så varede det ikke længe,før nogle
»snorkede i dur og andre i mol«,ligesom »Røverne
fra Rold« i Hans Hartvig Seedorfs pompøse digt.
KL 4 meldte et medbragt vækkeur,at det var på
tide at gnide søvnen af øjnene og se at få vækket
pigerne,hvilket absolut ikke foregik lydløst.
Tudehorn og grydelåg,skrålen og skrigen lød over
byen i den lyse morgen. Men det var kun den ene
gang om året,så svanekeboeme gjorde ikke vrøvl,
man vidste det skulle komme og lagde sig blot om
på den anden side og sov videre.
Mens drengene ventede på pigerne,tog de sig et
forfriskende bad i Hullehavnen sammen med de få
drenge,der havde holdt vagt om natten,og når
pigerne kom,var alle klar til den sidste tøm med
guirlander af egeløv og sidestænger med elmeløv
og vild kørvel.
Den »kunstige« kilde bestod af en nedgravet
balje,hvorover der skrævede en pyramide lavet af tre
tynde sammenbundne blomsterklædte træstænger,
som i form minder om Jørn Utzons vandtårn i
Svaneke. Foroven under sammenbindingen hænger
en rundbundet gryde,der ligesom baljen er smykket
med kornblomster og fyldt med vand,på hvis
overflade der svømmer afrevne blomsterblade. Over
den fremskudte indgang havde dyrlægen anbragt et
skilt,hvorpå der var malet: »Velkommen til
Skt. Hans«. Vi svanekeboer tænkte ikke nærmere
over teksten, men når der kom københavnere, slog de
en latter op. Thi for dem havde ordene Skt. Hans en

særlig betydning. Efterhånden som der til festen kom
flere og flere fremmede blev teksten ændret til:
»Velkommen til Skt. Hansfest«. Så hørte latteren op.
Når løvtag, stænger og flag var på plads, kunne de
trætte konfirmander vandre hjem og få sig en lille
lur, inden festen tog sin begyndelse ved tretiden om
eftermiddagen.
Før bilernes tid var kildefesten i Svaneke en ret
lokal foreteelse. Den »bivånedes« praktisk talt kun af
folk fra byen og den nærmere omegn, fiskerlejerne
Årsdale og Listed, hvorfra folk valfartede til fods
eller, når det skulle være særlig fint, på cykle.
Der kom fiskere i »bedsttøjet« og tjenestepiger fra
gårdene med en lille kanelfarvet cape over skuldrene
Capen var påsyet tynde, hvide bånd i de forunder
ligste slyngninger, der ledte tanken hen på en
husaruniform. På hovedet havde pigerne en
matroshat af strå, som i dagens anledning havde fået
et nyt, spraglet silkebånd eller også havde fået en
omgang sort hattelak hos Marie B�ck.
Der kornjævne folk i søndagstøjet og byens
honoratiores: byfogeden, sognepræsten, købmænd
og konsuler, alle med damer. Og damerne nikkede
ved hvert ord de hørte og talte, hvilket dengang var
comme il faut. Der kom byens kvindelige boghandler,
der var høj som en grenader og havde en stemme så
tør, at den lød soin en gammel dør der knirkede.
Der kom den gamle hyggelige ritmester. Han luntede
af sted, som han endnu sad højt til hest på sin
remonte. Og byens eneste politibetjent i uniforms
frakke manglede naturligvis heller ikke. En beruset
person havde for år tilbage brækket benet på ham, så
venstre fod drejede udad. Hans statelige frue, der

ligeledes havde brækket benet, »franskede« på højre
fod, så det elskværdige par gik godt i spand sammen.
Og der kom Lise Claudius på sine to krykker under
det brune sjal. Hvert skridt voldte hende smerte, men
til kildefest skulle hun, det kunne ikke være
anderledes. Jo, efterhånden var hele byen der.
Først gik man rundt om kilden og vurderede den
med kritiske blikke, og vurderingen endte gerne med
at man fastslog, at ganske vist var kilden nydelig,
men så flot som den, de selv havde været med til at
lave for mange år siden, det var den nu ikke.
Når vurderingen var slut, gik man gennem
indgangen ind i løv- og blomsterkonstruktionen og
lagde en skilling i gryden eller baljen, hvorefter man
tog plads på en af de nyvaskede bænke. Mere
nysgerrige personer blev siddende længe for at se,
hvem der lagde noget i kilden.
Drengene i kadetstribede bluser og med fjedersko
og pigerne med halvlange kjoler og med knapstøvler
interesserede sig mere for, hvad der kunne puttes i
munden end for kildens æstetiske kvaliteter, og der
var virkelig meget at vælge imellem. Ane Lisbeths
æbleskiver med syltetøj, Kransekonens peberkager og
kagemænd med hvide sukkerstriber, og så for alt i
verden Grethe Mogreens brystsukker. De lå
oplagret i en gammel barnevogn, som forlængst
havde mistet kalechen. Man sagde, at hun »smeltede«
sukkeret i en kasseret natpotte, men det kunne man
nu ikke smage på bry stsukkeme, hverken de lyse eller
de mørke. De smagte ganske vidunderligt.
Blev man tørstig gik man ned i Christian Linds
beværtningstelt, som var rejst i en lysning i skoven
ved festpladsen. Her kunne man købe »svensk

sodavand« og lemonade, noget som de fleste af os kun
smagte den ene gang om året. Forældrene kom også i
teltet, fædrene for at få sig »en halv bajer« eller måske
flere. Mødrene delikaterede sig med en kop kaffe, der
duftede så det var en fry d. Kaffen blev lavet af
Mor Beyer, som kogte vandet i store kobberkedler
over et flammende bål bag serveringsteltet. Ingen
behøvede hverken sulte eller tørste, hvis man da
havde en skilling på lommen.
I en anden lysning i skoven stod Ole Linds
karrusel, noget så mageløst. Tænk, der var heste at
ride på og kaner at køre i og så en lirekasse, som
spillede »Lille Fiskerpige, hør hvad jeg vil sige« i en
uendelighed. Og hele herligheden var foroven
afsluttet med dukken »Pipetta«, der snurrede rundt
med et dannebrogsflag i hånden. Karusellen blev
trukket med håndkraft af byens ungersvende, der, når
farten var på det højeste, sprang op på de vandrette
trækstænger og selv kørte med, det var vistnok det
eneste de fik for ulejligheden. Kravene var ikke
store dengang. En gratis tur kunne også andre
erhverve sig, hvis de fra hestene eller kanerne under
farten kunne opnå at gribe en ring, som var ophængt
på en støtte uden for karusellen. Pengene var små, og
man måtte se på hver 5-øre. Således fortælles om en
rig gårdejer fra nabosognet, at han gav sine børn hver
en halvtredsøre med formaningen: »Lad mig nu se, at
I er sparententlige, så I kan have en skilling
med hjem«.
Honoratiores forsvandt ved spisetid, men mere
jævne borgerfamilier havde madkurv med og blev
her til det begyndte at mørkne. Så måtte petroleums
lamperne tændes i beværtningsteltet, hvilket gav
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anledning til de mærkværdigste levende skygge
billeder på det tynde teltlærred.
Endelig kom det højtidelige øjeblik, da festpladsen
var tømt for publikum, og kildens gryde og balje blev
tømt for mønter. Skillingerne blev talt og talt op i en
uendelighed, og de unge konfirmander fik brug for
deres færdighed i at dividere, thi alle skulle have
lige meget.
Ja, sådan formede kildefesten i Svaneke sig
uforandret eller med ganske små ændringer i tiden
mellem 1879 og 1918. Af ændringer kan lige nævnes,
at Skytteforeningen havde anskaffet en estrade til
gymnastikopvisninger, som også brugtes til dans
ved kildefesten. Her svang unge og ældre sig i dansen
så sveden drev, således at en bondepige, der var for
varmt klædt på, kunne fortælle, at hun måtte gå hen
bag en busk og tage livet af sig.
I årene før 1920 lod staten opføre et
fyretablissement ved Svaneke, og det medførte at en
del af skoven måtte fældes og festpladsen blev
formindsket. Kildefesten blev derfor i nogle år flyttet
til en plads i skoven nord for byen, men atmosfæren
fulgte ikke med, den gamle traditionsbundne
feststemning udeblev.
Man flyttede derfor tilbage til den gamle plads
i Sydskoven trods det formindskede areal og risikoen
for, at fyrets tågehorn skulle ødelægge arrangementet.
Dyrlæge Jiirgensen havde været traditionens
vogter i 45 år, og i 1918 fortsatte lærer Valdemar
Hansen til sin død i 1945. I den sidste periode fandt
der enkelte ændringer sted i festarrangementerne,
ikke således at kildetraditionen i væsentlig grad
ændredes, men der kom nye aktiviteter til: Der
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byggedes en tribune til musik, tale og optræden af
forskellig art, dels af hjemlige kræfter, dels af frem
mede amatører og professionelle. Som festtalere
benyttes gerne kendte politikere med skiftende
partifarve. Musikken leverede tidligere Militær
orkesteret, nu Tamburkorpset. Beværtningsteltet og
karusellen er der ikke mere, men fra diverse boder
sælges æbleskiver, pølser, is og drikkevarer. Det er
Husmoderforeningens medlemmer, der tager sig af
denne side af festlighederne.
En nydannelse er - foruden optræden af born
holmske folkedansere - Sankt Hansbålet. En foreteelse

man i min barndom kun kendte fra reproduktioner af
skagensmalernes billeder. I Svaneke dyrkede man
kildefesten, intet andet. Dette er altså ændret nu, og
som sidste skud på festen foranstaltes et stort
fakkeltog, som starter på den nordligste spids af byen
og som en lysende slange bevæger sig langs kysten
over havnen til bålpladsen, hvor der tændes et
mægtigt bål i klipperne under fyret.
En sikker gæst ved bålet var indtil for få år siden
byens anden æresborger, maleren Oluf Høst. Skjult
mellem buskene stod han med sin skitsebog, og med
vibrerende hånd fæstede han til papiret indtrykket af
det flammende bål, der fascinerede ham og gav
ham inspiration til de berømte ildebrandsbilleder..
Til bålet hører naturligvis en båltale holdt af
eventuelle trofaste sommergæster. Således i 1960 af
den svenske fil. lic. Gunnar G. Lorentz, som sluttede
med ordene:
»Elden i liv og i konst. Elden som bra.nner och renar
kan liksom fiskarens bål bli eld�ns signal, som
forenar
oss, som ar fjarran från, med er. Låt OSS narmas
har vid S:t Hans Aftens bål! Låt oss lysas och
,.

varmas.«

Kildefesten er noget særegent for Svaneke og har
været det i umindelige tider. Muligvis er det det
eneste sted i landet, hvor en sådan endnu findes. Den
samler derfor år for år - trods konkurrencen fra
talrige Sankt Hansfester ud over Bornholm - tusinder•
af deltagere, hvorved den halve by næsten forvandles
til en parkeringsplads. Og mens dansen går på Hotel
Østersøen i den lyse nat, stryger fyrets strålekegler
over det hendøende bål.

