
- Sankt Hans aften 23. juni 2011 
-  
- Jeg er blevet bedt om lige at ridse op (og forklare), hvorfor vi alle hvert år på denne 

sommeraften samles for at markere skt. Hans aften og brænde skt. Hans bålet af, synger 
sommervisen og drikker øl til.  
Det er jo efterhånden en god gammel nordisk tradition, men hvorfor? 
 
Jo,: I gamle dage samledes folket for med afbrænding af bålet og heksen for at skræmme 
onde ånder væk - disse onde ånder blev dermed jaget - om ikke ad helvede til  -    så dog ad 
Bloksbjerg til.  

Bålet var ikke et henrettelsesbål, men skulle "kun" bruges til at skræmme heksene og onde ånder 
væk. 

Skikken med at sætte en heksefigur er først blevet udbredt i starten af forrige århundrede, blandt 
andet efter en gruppe tyske indvandrere gjorde skikken kendt på Kolding-egnen. 

- Alligevel går tankerne tilbage til middelalderens hekseafbrændinger, når man ser 
heksefiguren brænde på bålet. 
I Danmark blev omkring 1000 mennesker brændt på bålet som hekse, før det blev forbudt. 
Den første i 1540 i Stege på Møn, og den sidste i 1693 på Falster 

-  
I midsommervisen, som vi sammen synger her om lidt, har Holger Drachmann beskrevet 
begivenheden med bl.a. disse ord: 
hver by har sine trolde, 
hvert sogn sin heks, 
dem vil vi fra livet med glædesblus holde. 
Vi vil fred her til lands, 
Sankte Hans, Sankte Hans. 
 
Han skriver også:  
Vi elsker vort land,  
men ved midsommer mest,  
når der af blomster er flest. 
 
Disse sidste smukke ord er nok mest dem, som vi i dag forbinder med at fejre 
midsommerfest og Skt. Hans : 
- Nu holder vi ferie, skolerne har lukket og studenterne har skrålet deres højrøstede 
sommerviser. 
Sommeren er over os. - d.v.s. måske ikke overvældende lige i aften, men fra i morgen, Sankt 
Hans' Dag, så skulle den være her. 
Eller i hvert fald i overmorgen, så kommer sommeren til Rosenbakken, stol på det. 
Og nok bliver dagene lidt kortere for hver dag, men den bedste del af sommeren har vi foran 
os. 
 
De af os, der anvender en del af ferien til at køre rundt i vores dejlige lille land, kan da kun 
vende hjem til Rosenbakken med oplevelsen af, at: 
vi har rigtig mange naturskønne steder, derfor : 

-  
- elsker vi vort land og om sommeren mest, - som Holger Drachmann skrev det for over 100 

år siden. 
 
- Det var så lidt om, hvorfor vi er her alle sammen, og hvorfor vi fejrer Skt. Hans og 
midsommeren. 


