
Sankt Hans fest på Katbakken og båltale 2019 
 

 

FDF afholdt 23. juni Sankt Hans fest på Katbakken i 
et dejligt lunt og stille sommervejr, hvor mange af 
byens borgere var mødt frem. 
 
Henriette Godiksen bød velkommen på vegne af FDF 
Øster Hornum, hvorefter kirkens børnekor sang en 
række sange inden alle sagn Øster Hornum-sangen. 
Sognepræst Kenneth Berg holdt årets båltale, hvoref-
ter bålet blev tændt og alle sang med på Midsommer-
visen. 
 
Kenneth Bergs tale kan læses under fotos fra aftenen. 
 

 
 

 

 
 

 

  
 



 
 

  

 
 

  

   



Kenneth Bergs båltale: 
 

 

Jeg vågner om natten, kl. 4 eller 5, og det er lyst udenfor.  
Vinduet står på klem, fuglene synger; de synger helt vildt; og det er lyst.  
Det er lyst når jeg går i seng og lyst når jeg står op; 
Det er midsommer; 
Og det er min første danske midsommer i fem år. 
Det er en kilde til stadig forundring; det andet har jeg vænnet mig til 
igen; trafikchikanerne og de billige øl og de dyre colaer og de danske 
fugle og ræven i haven i stedet for vaskebjørnen og egernene; 
men den danske midsommer opdager jeg stadig; tit om natten; hvor li-
vet bliver enkelt. 
 
Og det giver mening til den sang vi skal synge, til Drachmanns sang, 
Midsommervisen; 
Vi elsker vort land; mest lige nu; midsommeren; 
det er hyggeligt til jul; det er dejligt om foråret; men det er særligt om 
sommeren; når det er varmt; når føllet og lammet er ude; i hvert fald i 
princippet; og når der er mest af lyset. 
 

 
Livet er jo ellers kompliceret; som Peter Lund Madsen siger det: Vores hjerner er alt for komplicerede til at det 
kan undgå at gå galt, hver dag; det er bare generelt svært at være menneske; jeg véd ikke; er det? Jeg tænker det 
var let engang; i landsbyen i skoven; da der ikke var noget bedre eller mere nyttigt man kunne gøre end at 
lægge sig under et træ og være til; fordi man var jægere og ikke bønder; under alle omstændigheder er det me-
get enkelt her; vi er glad når solen skinner; solen på huden, varmen i kroppen, bålet i ansigtet, dem vi kender vi 
siden af: det er faktisk ikke så meget der skal til for at få det til at lykkes; selv om vores hjerner er komplice-
rede; måske har vi selv gjort det kompliceret. 
 
Drachmann forstod det, ikke også; det komplekse og det enkle; hans liv var temmelig snirklet; bare hans kvin-
der; Vilhelmine, de var gift i tre år; første barn; så var der Polly, hun var gift med en anden; andet barn med 
hende; hun flygter fra ham; så er der Emmy, Pollys søster; de falder for hinanden; Emmy véd ikke Drachmann 
har været sammen med Polly; hun flygter også fra ham; så bliver de gift; endnu fire børn med hende; de stod 
hinanden nær, hedder det; så er der Edith; og Bokken; og Soffi… Skilsmisse, nyt ægteskab… Og alle de navn-
løse; … livet er kringlet; det var kompliceret for Drachmann; har I set billeder af ham; han ser vild ud; Drach-
mann tog til Skagen for lysets skyld, for fredens skyld, fred til at digte og male; midsommervisen er fra et tea-
terstykke han skrev, om en prinsesse som skal tæmmes inden hun kan blive prinsens kone; det er også kompli-
ceret … men i midsommervisen, mod slutningen af stykket, dér er det enkelt. Køen gumler; 
 
Det sidste vers er det jeg har det sværest med; det sidste vers i starten; det er mere problematisk; sværdet i hånd, 
jeg véd ikke hvor det kommer fra; det er selvfølgelig ikke så længe efter 64; måske var det sådan man skrev 
dengang; krigerisk; det skal ikke ske igen; prøjserne og østrigerne overfaldt jo Danmark; hænger det også lidt 
sammen med at Drachmann er blevet nationalkonservativ, han er blevet forsvarsvenlig, som det hedder; med 
sværdet i hånd skal hver udenvælts fjende beredte os kende! 
Han falder heldigvis ned igen. 
Mod ufredens ånd … vil vi tænde et bål … som det vi plejede at brænde kvinder på … men hekse og trolde er 
fantasivæsener nu … vi nøjes med at tænde glædesblus, så holder de sig væk … vi vil fred her til lands. Fred, 
det er dér vi ender; fred i sommernatten. Verden er vild og voldsom, og voldsomt kompliceret; men vi hygger 
os her; det er ikke forkert; livet er også bare bål og sommernætter. 
 
Jeg skal slutte et sted her; det er min første danske Sankt Hans i fem år; lyset er overvældende; lyset er det det 
er sværest at det meste af tiden; det er det vi ser ved, ikke det vi ser; men til midsommer ser vi det; det bliver 
synligt; husk at gå en tur i haven i nat; god sommer. 


