
Tale Sankt Hans Aften den 23.06.2021 

 

Allerførst vil jeg indlede med at sige, at jeg har læst og erfaret, at det som regel er 

prominente personer som f.eks. borgmestre, foreningsformænd eller lignende, der 

holder båltalen. Jeg har på havnen i Randers blandt andet oplevet en TV vært og en 

kvindelig skuespiller holde båltale. Til en af disse kategorier hører jeg ikke. 

 

Anne har fortalt mig, at det er den sidst indflyttede, som holder talen her i 

Brynhildsparken. Det har jeg ingen beviser på, men jeg har ladet mig overtale. Jeg 

siger tak for tilliden og for den varme velkomst, jeg har fået her. 

 

Da jeg tænkte på Sankt Hans, kom jeg i tanker om ”Så kom den tid, vi længtes mod 

……”. Sådan indledes den sang, som hedder: ”En sommernat ved bålet”. Det er en 

gammel tysk melodi med dansk tekst af Gustav Biering. 

 

Når jeg tænker på den, er det, fordi vi i over et år har haft restriktioner på grund af 

Corona, så vi har følt os mindre frie til at være mange sammen. Derfor trænger vi 

endnu mere til varme og lysere tider både fysisk og psykisk. Heldigvis kan vi nu 

udvide vores ”bobler” til et mere normalt, socialt samvær med dem, vi holder af og 

gerne vil være sammen med. Vi kan få forskellige oplevelser efter interesse og behov. 

Det kan f.eks. være en tur i biografen, i teatret eller overvære en sportsbegivenhed. Vi 

kan også rejse på ferie i udlandet, så det lysner også på den måde. Samtidig har vi 

passeret den længste dag, temperaturen er steget, og vi har den lyseste tid på året 

netop nu. Det, vi har længtes mod, er en realitet. Jeg er vokset op på landet, og jeg 

husker ikke, at vi fejrede Sankt Hans med bål, fest og taler. 

Jeg har dog en erindring fra min tidlige barndom. Min mor var fantasifuld og god til 

at digte og fortælle historier Hun havde også fortalt os om heksen, der red til 

Bloksbjerg på et kosteskaft. Dog havde hun ikke fortalt om, at man brændte hekse på 

bålet for at jage onde kræfter bort. 

 

En aften kom hun ridende på en kost og sagde: ”Nu flyver jeg til Bloksbjerg”. 

Pludselig forsvandt hun bag stalden. Min lillesøster (ikke Anne) og jeg stod på 

gårdspladsen og græd. Heldigvis var min far ikke så fantasifuld som min mor, så han 

trøstede os. Da hun vendte tilbage, fik hun en reprimande af ham. 

Mor havde nok ikke tænkt på, at vores humor ikke rakte til den spøg. 

 

Som voksen var jeg et år Sankt Hans Aften på besøg hos min svigerinde og svoger på 

deres gård ved Lemvig. Der samledes mange mennesker til mad, fest, båltale og bål 

med hekseafbrænding. Det var og er sikkert stadig almindeligt mange steder på 

landet. 

 



I byerne rundt i landet afholdes der også Sankt Hans fester. 

For Ernsts og mit vedkommende har det været i Randers, vi har deltaget i festen. Den 

blev afholdt på havnen, og der var oftest stor tilslutning til den. Det var altid 

spændende at høre båltalen, synge Midsommervisen, se bålet brænde og mærke 

stemningen af glæde over den lyse tid. 

 

Er man ikke i stand til at deltage i de udendørs Sankt Hans fester, er der mulighed for 

at opleve en virtuel Sankt Hans fest i TV. Selv om man ikke mærker bålets varme og 

heller ikke stemningen på samme måde, så kan det dog være bedre end slet ikke at 

deltage i nogen fest. 

 

En af de virtuelle Sankt Hans fester var et år, hvor Søren Ryge var vært i DR, og hvor 

Puk Damsgaard var taler. Så vidt jeg husker, spillede Benny Andersen på klaver i 

haven til Midsommervisen. Mange af de kvindelige besøgende fik en blomsterkrans i 

håret. Den var flettet af Søren Ryges blomster. og Puk Damsgaard fik en 

kæmpekrans. Det var en af Søren Ryges utraditionelle udsendelser.       

 

Jeg vil til slut citere første vers af ”En sommernat ved bålet”. Selv om I måske kender 

den, synes jeg, den beskriver en god stemning, som passer til aftenen. 

 

Så kom den tid, vi længtes mod 

om bålets stille gløder. 

Og her i ilden ved vor fod 

vi svundne dage møder. 

Som blinde fugleskarers hær 

de drages hid af ildens skær 

ved bålet, ja, ved bålet, 

en sommernat ved bålet. 

 

Med dette vers vil jeg slutte min tale, ønske jer en fortsat god Sankt Hans Aften og en 

god sommer. 

 

 

 

Tove Jensen 


