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Det glæder mig at jeg har fået lov til at holde båltalen på Skt. Hans aften her i Sdr.
Felding.
Over hele Danmark samles børn og voksne, unge og ældre lige nu for at nyde bålet
og se heksen gå til i flammer samtidig med at vi synger vores kendte
midsommervise. Og selv om Skt. Hans faktisk slet ikke er en dansk tradition, så
oplever jeg det som en udpræget dansk aften, hvor vi nyder midsommeren med de
lange lyse aftener og korte nætter alt imens vi mærker varmen fra bålet. Det føles
som om det er selveste danskheden vi fejrer. Skt. Hans giver os lejlighed til at stoppe
op, finde ro og huske livsglæden. Netop som Drachmann skriver ”men den
skønneste krans, bli´r dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte så
varme så glade.
Og så er der lige det her med hekseafbrændingen, som jo egentligt er en ret
makabert tradition, der refererer til virkelige hændelser for flere hundrede år siden
– også her i Danmark. Den sidste heks blev brændt af i Danmark i 1693. Hvad der lå
til grund for de forskellige hekseafbrændinger er ikke helt nemt at blive klog på.
Men en ting er sikkert – det var altid kvinder, der var hekse. Og oftest enlige kvinder,
da de ikke havde nogen mand til at forsvare sig. Måske var kvinderne lidt skøre eller
opførte sig anderledes. Eller måske var det kvinder med lidt for skarpe holdninger i
datidens Danmark. Sådan er det heldigvis ikke længere.
I dagens Danmark tør kvinder heldigvis godt have deres egne holdninger, og ytre
dem uden at bekymre sig om, hvorvidt de kan risikere at blive dømt som heks og
brændt på bålet.
Det får mig til at tænke på en stærk og meget kendt dansk kvinde, som lige er fyldt
100 år her d. 14. juni. Det er selvfølgelig Lise Nørgaard. Hun har som forfatter,
journalist og debattør om nogen været med til at skabe debat. Lise Nørgaard har
været rollemodel for mange af eftertidens kvinder, men har også været genstand for
kritik og forargelse. Jeg håber aldrig, hun er blevet kaldt for heks.
Vi kender nok Lise Nørgaard bedst som medforfatter på den elskede TV-serie
Matador, der netop i denne tid genudsendes for 7. gang. Matador er den
ubetingede største TV-serie succes i Danmarks historie. Vi elsker at se matador. Og
ikke mindst elsker vi alle de enestående personskildringer i serien. Matador
fortæller om livet i Korsbæk i mellemkrigsårene – og serien er både historisk, politisk

og ideologisk. Men først og fremmest er matador en fortælling om forskellige
menneskeliv fortalt ind i en større sammenhæng. Og personskildringerne holder den
dag i dag.
Vi nyder gensynet med Mads Skjern, grisehandler Larsen og hans kærlige kone
Kathrine, med Oberst Hackel, den storrygende Tjener Boldt, med Fede og Røde,
Laura og Agnes i køkkenet hos familien Varnæs, med Misse og Enkefru Møghe, og
for ikke at forglemme Overlærer Andersen, Hr. Swan, Maud og man kunne blive ved
med.
Og det er svært at sige hvem man holder mest af fra serien. Mange af os kan citere
fra serien, som fx
Grisehandler Larsen: Det er en tysker – det er en tysker – nej det er en dansker….
Overlærer Andersen til danselærerinde Violet: ”Jeg har aldrig brudt mig om børn”.
”Og de har været lærer” (Violet). ”Det er nok derfor” (overlærer Andersen)
Misse: Det er fordi jeg drager dem …..altså mandfolkene….
Og man kunne blive ved.
For selv om matador kommer omkring mange alvorlige temaer som
børneopdragelse, ulighed, utroskab, seksualitet, abortlovgivning, krig, flygtninge
osv. så sørger Lise Nørgaard altid for at tviste budskaber og moraler med en god
portion humor. Hendes holdninger kommer klart til udtryk igennem serien.
Korsbæk er en opdigtet provinsby i Danmark, og der er naturligvis blevet gættet på,
hvilken by Lise Nørgaard har hentet sin inspiration fra. I bund og grund betyder det
knap så meget, for jeg tror, at de fleste provinsbyer ville kunne genkende sig selv i
serien. Og mon ikke vi også her på egnen kan genkende os selv i Korsbæk.
Selv om Korsbæk virker som en lille tryg provinsby, hvor alle kender alle, og hvor der
hersker en vis struktur og orden, så er Korsbæk også påvirket af de forandringer der
sker i samfundet. Korsbæk må følge med tiden – på godt og ondt. For ikke al
udvikling opleves lige positivt af alle. Nogle ønsker den gamle tid tilbage.
Så hvordan ser vi Matador i dag i lyset af globalisering, flygtningestrømme og
diskussionen om danskhed. Vi oplever, at denne nostalgiske længsel efter en enklere
og smukkere fortid er blevet brugt eller misbrugt i politiske valgkampe gennem de
seneste år. I flere lande har vi set, at de mere nationalistiske partier har vundet
frem. Ofte med meget populistiske udtryk, der har slået på truslen fra den globale

verden. Vi har set det ved valget i USA, hvor Trump vandt med sloganet ”Make
America great again”. I Europa har briterne meldt sig ud af EU-fællesskabet og i
Frankrig var Le Penn ved at vinde valget. Det har bekymret mig.
Vi oplever dog, at der er ved at komme en modreaktion. Heldigvis for det. Macron
vandt overbevisende valget i Frankrig. Ved sin første officielle tale valgte han at
afspille EU hymnen, som et tydeligt signal til Frankrig og resten af verden om, at han
ønsker at genskabe det europæiske fællesskab og vision om fred i Europa. Tyskland
med Angela Merkel bakker tydeligvis op. Og i USA oplever vi at delstater går imod
deres præsident og melder sig under fanerne for at speede op under processen for
flere grønne løsninger. Det glæder mig.
Danmark er en del af Europa og en del af en global verden. Fremtiden ligger ikke i et
Korsbæk-agtigt verdenssyn, hvor problemerne aldrig vokser sig større end, at vi selv
kan løse dem inden for egne rækker.
Vi må gerne være stolte over at være danskere, og vi skal dyrke de danske værdier
og traditioner, som vi netop gør i aften, hvor vi fejrer midsommer. En danskhed
med fremsyn, udsyn, frihed og omsorg for andre mennesker.
Vi må gerne være stolte over at bo i provinsbyen Sdr. Felding midt i den smukke
jyske natur ved Skjern å. For Sdr. Felding følger med tiden, og her er masser af tegn
på udvikling og masser af stærke fællesskaber. Her er der gode muligheder for at
skabe et godt liv og forfølge vores drømme. Og der sker virkelig noget i Sdr. Felding.
Vi har indenfor det seneste år indviet Det legende hus og Det nye kirkehus og efter
sommerferien står en større tilbygning og renovering af Sdr. Felding Skole færdig,
der har i dag været rejsegilde ved Dagmar Bio, og der er en ny Brugs og torv på vej
osv osv. Å-festivalen laver deltagerrekord hvert år og Efterskolen oplever større
søgning end de har pladser til. Og jeg kunne blive ved. Det er alt sammen noget vi
kan være stolte af. Alt sammen båret frem af stærke lokale kræfter, der vil udvikling
i Sdr. Felding. Det er godt gået. Men vores største styrke ligger i fællesskabet. Det at
vi værner om hinanden og kommer hinanden ved.
Drachmann kalder Sankt Hans-bålet for et glædesblus. Lad bålet i aften være et
glædesblus for alle de muligheder, vi kan gribe efter for os selv og for hinanden. Alle
har brug for nogen at være sammen med og nogen at holde af. Det er jo netop
derfor vi er gået til bål sammen i aften.

Rigtig god bålfest. Og Rigtig god sommer til jer alle. Tak for ordet

