
Jeg har hørt, at en tale skal være som en kvindes kjole: 

Ikke for lang 

Med et godt indhold 

Og gerne overlade lidt til fantasien. 

Med det udgangspunkt begyndte jeg så at tænke på Skt. Hans-talen til i år. 

Skt.Hans – hvad er det nu lige, at vi forbinder med Skt. Hans?        ….. 

Hygge  -   sang     -     tale     -     bål     -     varme        -     samvær     --        hekseafbrænding. 

”Hekseafbrænding” – hvad er det nu for et negativt ord sammen med alle de andre gode 

ord – hygge – sang – tale – bål, varme og samvær?  

Men ikke desto mindre, så er hekseafbrænding en del af Skt. Hans traditionen – og det 

var den jo også i gamle dage. Dog har det heldigvis ændret sig, hvad der bliver brændt af.  

Hvad var så egentlig grunden til, at man i gamle dage brændte heksen – og hvem var det 

egentlig, der bestemte, at det skulle ske? 

Jeg tror, at man gjorde det for at slippe af med dem, der var anderledes – men også for at 

vise andre, at det godt kunne være ”farligt” at opføre sig anderledes, end det, der var 

”normal”. 

Men det var vel vel også et udtryk for usikkerhed overfor det, som var anderledes. En 

usikkerhed for, om dem, som nu var anderledes, måske alligevel kunne noget, så ”de 

normale” mistede den magt, som de havde.  

Så derfor blev man nødt til at gøre noget ved det og få overbevist alle om, at disse 

”anderledes” mennesker ikke var af det gode, og at man bestemt ikke skulle tro på at de 

kunne noget godt..  

Derfor brugte man hekseafbrænding på daværende tidspunkt.  

Så slog det mig pludselig – hvem ville egentlig være dem, som skulle være på bålet i dag, 

hvis vi fortsat gjorde alvor af den forfærdelige måde at straffe mennesker på. 

Hekse i Danmark – tja - indtil januar måned var der jo 3 ”hekse”, som ledte dette land – 

Anette Wilhelmsen, Margrethe Vestager og Helle Thorning Schmidt. 

De blev så hurtigt minimeret til 2 her i januar måned. Ikke fordi Anette Wilhelmsen blev 

brændt af – hun vil måske af nogle blive betragtet mest som en fuser - men ville de være 

nutidens hekse, hvis vi tænker det igennem? 



Nej – vel egentlig ikke - for hvis vi holder fast i, at dem, som afbrændte heksene – eller 

bestemte, at det skulle ske – jo egentlig var dem, som bestemte og førte an i 

meningsdannelsen - ja, så må vi vel sige, at de 3 føromtalte ikke rigtig hører til blandt 

heksene. 

De hører jo mere til blandt dem, som bestemmer, hvad der er ”normalt” og som sætter 

regler ud fra det. 

Men hvem er det så, der er vor tids hekse?  

Ja, hvis vi kigger på, hvem der er anderledes tænkende og bliver lidt ugle set af den grund, 

så er det jo nærliggende at tænke på: 

Dem, som har en anden religion, end os. 

Dem, som har en anden hudfarve, end os 

Dem, som har en anden seksualitet, end os 

Dem, som har en anden kultur, end os. 

Ja, generelt dem, som har en anden måde at være på, end os. 

Heldigvis er de jo ikke udsat for hekseafbrænding på samme måde, som man gjorde i 

gamle dage. 

Men jeg kan godt stille mig selv spørgsmålet, om vi helt er holdt op med 

hekseafbrænding, hvis vi sammenligner hekseafbrænding med det at være skeptiske og 

forbeholdne overfor det anderledes og fremmede.  

Og om vi godt kan gribe os selv i bedrevidende at tænke ”Det er ikke normalt” 

Er vi dybest set lidt bange for det, som ifølge os selv er anderledes og unormalt? 

Ja, lidt er vi vel, og hvis vi ser os om i verden, så er der jo rigtig mange grimme ting, som 

sker, fordi nogle er anderledes og unormal i forhold til, hvad magthaverne – eller andre 

grupper i befolkningen – synes er normal. 

I Rusland er homoseksuelle udsat for en direkte lovgivning imod dem. 

I mange forskellige lande – ingen nævnt, ingen glemt – er religion skyld i, at dem, som 

mener at vide bedst, undertrykker religiøse mindretal. 

I andre lande er det hudfarven, som gør en forskel på, hvem der er gode og dårlige 

mennesker. 



Lande kan være opdelt i små fraktioner på grund af kulturelle eller religiøse forskelle. Her 

behøver jeg bare at nævne Kina/Tibet eller næsten alle østlande.  

Det er jo tankevækkende, at mennesker, som tidligere har kunnet leve sammen i et land, 

pludselig ikke kan udstå synet af hinanden, fordi det pludselig er ”forkert” at være det 

folkeslag, man nu engang er.  

I nogle arabiske lande er mændene magthaverne, og hvis kvinderne ikke gør, som 

mændene siger – ja så er det nok det nærmeste, vi kommer vores gamle 

hekseafbrænding. Der kan kvinderne nemlig blive henrettet på mere eller mindre 

bastialske måder. 

Når jeg tænker disse ting igennem og vender tilbage til vores tradition med 

hekseafbrænding, og vores Skt. Hans fest i Danmark, så bliver ordet pludselig positiv for 

mig. 

Positiv på den måde, at det nu minder mig om, hvor godt og fredeligt et land, vi trods alt 

lever i. 

Positiv fordi det minder mig om vigtigheden i, at huske på, at vi alle er mennesker, og vi 

alle kan noget og har krav på respekt for det. 

Positiv fordi det minder mig om, at jeg skal huske at være tolerant og respektfuld overfor 

andre mennesker, som tror og tænker anderledes. 

Det har vi godt af alle sammen at blive mindet om engang imellem.  

Rigtig god Skt. Hans.      


