
Sankt Hans tale

af  Robert Ryholt
Vi kalder, gerne i ét ord, dagen for ”Sankthans”, og tænker på bål, pølser, grill, en smule på
regnvejr og pindsvin – og så på hekse.

De mødtes her og der. Hemmeligt. I det skjulte. I mørket. På kirkegårde og i vejkryds. Kun
de vidste besked. Dér kom de sammen. Tilbad djævelen og fornægtede den Herre Kristus.
Ja,  de kyssede den Onde – thi  han var  jo  midt  iblandt dem – kyssede Djævelen på et
unævneligt sted.

Og de spiste. Stegte et spædbarn og åd med ”ond appetit”. Så holdt de ”Djævle-Messe”,
hvor alt lavt og nedrigt ikke blot var tilladt, men ligefrem påskønnet. De gjorde regnskab for
al deres ”ondgørenhed”, begået siden sidst. For al sygdom og ulykke sluppet løs på deres
uskyldige og sagesløse naboer.

Nå ja, en dans blev det også til – omkring én af  dem, der knælede på alle fire og med et lys,
tændt  og  stukket  op  det  samme  unævnelige  sted. Festen  sluttede  med  orgie  og  almen
løssluppenhed.

Fantasien har ikke fejlet noget. Her er vi langt udover de kloge koner, der kendte til urter og
tider og steder og ord, der virkede. Her er der mere og mørkere ting på spil.

Magien  havde  man  jo  altid  haft  –  den  har  vi  stadig  –  men  det  var  først  med
sammenkoblingen af  magi og Satan, at en af  de vigtigste betingelser for heksebålet faldt på
plads.

Præsterne havde også altid vidst, at magien var der, og at de dér ikke kunne gøre fra eller
til. Men da den Onde selv begynder at poppe op, er det naturligvis en anden sag. Sådan
måtte det se ud i en presset tid med mange åndelige spændinger, og hvis ikke der var en
instans, der kunne sige ”Ro på!”

Det var der ikke alle steder, og så begyndte bålene at blusse – om kap med kinderne på
hidsige  mænd  med  præstekraver.  Mænd,  der  gjorde  regnskabet  op  i  en  middelalderlig
renselsesproces. 

På bålet svides og udånder kvinder.  Kloge kvinder.  Stærke kvinder.  Anderledes kvinder.
Nogle gange også syge kvinder – og folk ser på. Nogle med skadefryd og gnæggen, andre
tavse, i chok, belærte. Sat på plads.

Når jeg  i  hundeslagsmål  på facebook med mine modstandere  diskuterer  kristendom og
kirke,  kører  kritikken  ofte  i  samme  rille:  kirken  og  kristendommen  er  grundlæggende
formørket og forældet; kirken evner ikke at tåle kritik; kirken og kristendommen har en
indbygget trang til vold og tortur og undertrykkelse af  modstandere. Med to ord: Korstog



og heksejagt. Korstogene lader vi ligge. (Men læs fx God’s Battalions – A Case for the Crusade”
af  den amerikanske sociolog Rodney Stark. Stark vender vi tilbage til.)

På Facebook får vi hyppigt harmdirrende besked om det enorme antal kvinder, der blev
brændt på bålene – hundredtusinder eller ligefrem millioner – og så tit går de anklager igen,
at der jo må være noget om snakken. Man kan jo bare gå på Internettet, så skal man nok få
besked.

Internettet siger det – og den kristne kirkes modstandere de sidste 2-300 år siger det: Kirken
er formørket, resistent overfor kritik, og voldelig.

Helt andre tolerante vinde begyndte så at blæse med den såkaldte ”Oplysningstid”, som
blandt  har  givet  os  mottoet  ”frihed,  lighed  og  broderskab!”,  den  amerikanske
uafhængighedserklæring – og guillotinen.

(Den sidste blev straks taget i brug ved den franske revolutions rædselsregime, hvor tusinder
af  mennesker blev halshugget, fordi de tilhørte den forkerte slags. Nå, den parentes fejer vi
lige ind under gulvtæppet).

Hvor kom vi fra? Nå jo, den tolerante ”Oplysningstid”. Bare se den danske film En kongelig
affære, og I kan straks se, at medfødte privilegier er en uskik, at ægte kærlighed er skrøbelig
og gerne forbudt, og – mangler vi noget? Nåh ja, kirken er formørket! Vi ser det på film. Så
må det passe! Hvorfor læse bøger?

Som I  forhåbentlig  har  bidt  mærke  i,  så  har  jeg  anlagt  en  lettere  ironisk  tone  i  mine
beskrivelser af  ”Oplysningen” og heksejagterne, for de beskrivelser har vi først og fremmest
fra ”Oplysningen” selv og dens tilhængere siden hen. Det er for eksempel ikke objektive
beskrivelser af  kirke og kristendom, for ”Oplysningen” ville erstatte primitiv gudstro med
noget finere og bedre. Derfor måtte kirken væk.

Hvordan får man bedst gjort sig færdig med nogen og får dem bragt af  vejen? Ved at gøre
dem til  dårligt  selskab,  til  ikke-stuerene.  Derfor  blev  løgn stablet  på  løgn om kirke  og
kristendom og så kvarte sandheder stukket ind i mellem.

På den måde blev ”Oplysningens” billede af  heksejagterne (og korstogene) gjort til ”almen
viden”. Det er den ”sandhed”, som kirkens og kristendommens lærde fjender og foragtere
har solgt siden – med stor succes.

Mange  af  de  mest  berømte  heksejagter  har  imidlertid  aldrig  fundet  sted. Millionerne af
heksebål udover hele Europa skal formentlig reduceres til mellem 60.000 og 100.000 – for
hele perioden.  (Det er naturligvis stadig lige så mange for mange, men dog kun en brøkdel
af  det påståede antal ofre).

Den så berygtede spanske inkvisition (vi ser de fanatiske, sortskæggede katolske præster, der
med sadistisk  fryd  torturerer  smukke,  stærke  kvinder)  blev  stik  imod myten  formentlig
oprettet som værn mod hæmningsløs selvtægt.



Faktisk kom de første indvendinger imod at kæde magi sammen med satanisme – og det var
det, der retfærdiggjorde fremfærden med bål og brand – ikke fra oplyste videnskabsfolk, der
sagde fra, men fra medlemmer af  den spanske inkvisition.

Halvdelen eller lidt flere af  sigtelserne for hekseri blev frafaldet, hvilket overgår normalen i
tidens retspraksis,  og bemærk i  øvrigt  også,  at  dødsstraf  engang ganske  enkelt  var  den
normale straf  for de fleste alvorlige forbrydelser: for mord, fosterdrab, røveri, selv tyveri.

Heksejagt som mænds overgreb på kvinder er også en myte: Cirka en tredjedel af  alle dømte
var mænd. Og heksene m/k blev langt fra alle brændt levende. Mange steder var straffen
død ved hængning eller halshugning, og først derefter blev liget brændt.

Jeg  brugte  ordet  ”middelalderlig”  for  at  gengive  ”Oplysningens”  forsøg  på  at  tegne  et
billede af  kirken og kristendommen som noget forældet og gammeldags – et levn fra ”den
mørke middelalder”. Dette billede af  middelalderen er en ideologisk konstruktion, der skal
lægge skyggerne og mørket på en måde, så oplysningstænkerne selv tog sig så meget mere
lækre ud Men mange, måske de fleste, heksejagter fandt sted ikke i middelalderen, men i de
sidste godt 100 år op til ”Oplysningstiden”.

Her i Skandinavien tændte vi først sent heksebålene, men til gengæld tændte vi relativt flere
end de fleste andre steder i Europa – set i forhold til indbyggertal – på nær i de tyske lande.
Vel i alt 1700 ud af  en befolkning på cirka 2 millioner.

Flest i Sverige, hvor der i 1668 faldt 18 domme, hvoraf  11 blev effektueret. I august 1669
steg tallet til 29 dømte og døde; i 1670 15 i alt. I 1675 hele 100 dømte og døde. Året efter
blev en kongelig kommission nedsat – ja, den kunst forstod de også dengang! – og den
erfarede  efter  nogen  tid,  at  en  del  af  vidnerne (herunder  flere  børnevidner)  havde talt
usandt og opdigtet deres historier med flere justitsmord til følge. Det resulterede i, at fire
vidner blev dømt til døden for mened, samt at den svenske heksejagt uddøde. 

I Danmark var vi beklageligvis tidligere ude – vores heksejagter begyndte allerede i 1617 –
men til gengæld var mildheden større. I Danmark var der i hele perioden en høj grad af
central styring af  landet, kongemagten var stærk.

Desuden forbød loven i Danmark også tortur – på nær efter domfældelse. Angivelser vejede
heller ikke tungt juridisk, og endelig havde man før 1617 ikke nogen juridisk sammenhæng
mellem magi og satanisme. Fordi man kunne noget med urter og omslag, betød det ikke, at
man var i ledtog med Fanden.

I det mindste ikke før 1617, hvor loven blev justeret på foranledning af  den nyligt tiltrådte
biskop Hans Poulsen Resen. Stadig blev egentlig magi kun straffet mildt, og kun ”kendt
djævlepak” blev henrettet.

I 1617 brændte bålene i Danmark 15 gange. Året efter 30 gange. I 1620 40 gange, hvorefter
tallet faldt. I perioden fra 1656 til 1685 blev kun én heks dømt og brændt. Året efter blev
fire dømt, men de blev siden frikendt ved appel, og heksejægeren blev fyret.



I Danmark var der ingen snebold-effekt eller hekse-feber, og det vil sige, at da først ”de
sædvanlige mistænkte” var brændt på bålene, så kom der ikke mange yderligere sager. Det
skyldtes vistnok især lovgivningen omkring tortur.

Nu har det været en temmelig lang tale i år. Beklager. Talen har også været ret historisk
præget i år. Det beklager jeg ikke, da vi i disse år vist ikke kan få for meget af  historie.
Hvordan ellers fastholde en fornemmelse af, hvor vi kommer fra, og hvem vi er?

Her  til  slut  en  gammel  kendt  historie  her  fra  Tostrup  sogn:  Julemorgen 1501  satte  en
røverbande fra Salling ild til Spanggaard, og den nedbrændte. Præstens angst for røverbesøg
voksede, og han opsøgte spåkonen Kirsten Ulbjerg, der vistnok boede nede i Hørup. Det
var en vinteraften med en forrygende snestorm, at præsten kom til Kirsten og bad hende se
ind i fremtiden for ham. Hendes spådom lød, at præsten ville få en grusom død, og hans
kirke  ville  synke  i  grus.  Præsten  vaklede  ud,  nu  fuldstændig  skrækslagen  og  gik  vild  i
snestormen. Næste morgen fandt man resterne af  hans tøj i en krog ved Mindrup kirke.
Her var han havnet om natten og havde søgt ly, men han havde ikke haft nøglerne til kirken
med, og ud på natten havde omstrejfende ulve fundet ham. (Historien kan delvist forklare
den nuværende Tostrup-præsts skepsis over ulve i Danmark.)

Efter reformationen blev Mindrup kirke revet ned. Heldigvis har vi stadig Tostrup kirke her
i sognet – vort smukke gamle fælles hjem i sognet! Kirken er et af  de få steder i samfundet,
hvor historie stadig æres og leves.

Derfor vil jeg give det sidste ord til kirkens visdom og arv, som den formidles i tradition,
liturgi,  salmer  og  Bibel: I  kirkeåret  har  alle  søn-  og  helligdage  et  latinsk  navn.  Navnet
kommer fra bibelord, der knytter sig til det tema, der traditionelt er blevet prædiket over på
den pågældende dag. Søndagen i dag hedder på latin: ”Dominus illuminatio mea” – eller på
dansk: ”Herren er min oplysning”, min ”illumination”.

Dette ord kommer fra Salmernes Bog, hvor det et sted hedder:

”Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg frygte?
Herren er værn for mit liv;
hvem skal jeg være bange for?”

Et stort bål kan give stort lys, og et stort lys vil også give dybe skygger. Vi har brug for at
søge viden og klarhed og oplysning om os selv og hinanden.

Tit vil folk sælge os noget som det sidste nye skrig og det mest blændende nye lys. Kirken er
et hus, hvor vi gerne skulle skænkes visdom, så vi gennemskuer, når sælgerne sælger løgn og
bras; og styrkes, så vi i mørke og skræmmende tider kan stå fast og være frygtløse, fordi vi
ved, at Herren er vort lys og vor frelse. Hvem skal vi da være bange for?
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