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Kære alle sammen, 

Samlet ved bålet på denne skønne midsommeraften  

Midt i det hele, midt i året, midt på Sjælland 

Midt i eksamenstid hvor dimitterende skolebørn og udsprungne studenter pryder 

det ganske landskab og hvor dufte og lyse stemninger udtrykker det mange 

forbinder med netop Danmark og hjem – forsommer i Danmark – jo så også en tid 

hvor man ikke kan sove efter kl 04:30 for lys, varme og fuglepip så drik ud vi skal 

snart hjem og sove så vi kan være friske igen i morgen – klokken 04:30 forstås… 

Det har været et forår der satte alle vejr rekorder, selvom vi de sidste uger har fået 

mere normal dansk sommer. På den korte bane hilser vi det gode vejr velkomment, 

men måske skal vi være forsigtige med vore ønsker - for meget og for lidt som i ved. 

Varmerekorder er sjove for de badende og ferierende, men ikke for dem der skal 

leve af jordens afgrøder og udkomme og det skal vi jo alle direkte eller indirekte i et 

land som Danmark.  

Forskellen på fantastisk godt vejr og tørke med en række ubehagelige konsekvenser 

er trods alt kun 6 uger og det bør mane til eftertanke når vi ser naturen miste 

balancen. Det indvarsler forandring. 

I sandhed får også vi lov at leve i forandringernes tid og det har vi i øvrigt nok altid 

gjort - som så mange generationer før os - til undren, bekymring og glæde. 

Men sådan er det med forandringer - den brede vifte af følelser forandringerne 

skaber i os – kommer til udtryk hos hver enkelt alene afgjort af måden hvorpå vi 

anskuer tingene. 

Jeg tror på at vi må se positivt på tingene og få det bedste ud af en hver situation og 

ethvert givende møde mennesker imellem og finde løsninger på de udfordringer 

forandringer altid bære med sig – uanset deres natur og karakter.  

Talens første ord er måske det vigtigste – samlet. 

Samlet ved Sct. Hans bål på denne grund for 5. gang siden vi som by vente nedtur, 

udtur, aktietur og retur til fremdrift, sammenhold og ny begyndelse for et kulturelt, 

socialt og givende fælles skab i Tølløse. 
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Tak til altid hjælpsomme Hjertebjerggård for venligt udlån af pladsen og alle andre 

frivillige som gør dagen og aftenen mulig. 

Når vi fejre Sankt Hans fejre vi helt konkret Johannes døberens fødselsdag. Johannes 

Døberen er ifølge historien 6 måneder ældre end Jesus og så sig selv som den der 

banede vejen for noget større. 

Johannes opgives i flere referencer som Jesus’ fætter, men vi er nok kun relativt 

sikre på at deres mødre var slægtninge. 

Johannes får en skrækkelig skæbne og ender sine dage med hovedet på et fad, 

serveret for den jødiske kongens steddatter som var lokket til at ønske denne udåd 

da Johannes havde kritiseret ægteskab mellem nært relaterede – nemlig kongen og 

hans kone som var søskende. 

Johannes citeres for i billedsprog at have hævdet at ”de træer der ikke vil bære den 

gode frugt må kastes på bålet” og om dette har givet ansporing til at brænde bål på 

hans fødselsdag vides ikke præcist. 

Skikkene med hekse til denne historiske persons fødselsdag har vi lånt i det tyske – 

vi uddriver det onde - og der skrives at festen er så gammel som metusalem - hvilket 

så skulle være 969 år hvis man tør læne sig op af mosesbøgerne ord for ord men her 

maner jeg til respektfuld skepsis. 

Bålet som samlingspunkt kan i alle fald føres flere hundred tusinde år tilbage.  

Bålet er vigtigt på mange måder for menneskets historie. Bålet som madlavning sted 

gjorde os mennesker i stand til at tilberede maden og derfor kunne vi leve af langt 

mere varieret fødegrundlag og kunne nøjes med en mave – selvom det ikke kan ses 

på alle nulevende i racen. 

I aften er den gode mad lavet af lokale Daniel fra FoFu og det er bare med at forsyne 

sig. 

Bålet som varmekilde åbnede nye jagtmarker i det kolde Nord og bålet holdt 

såmænd også de vilde dyr på afstand og her tænkes ikke på vildfarende kvinder på 

kosteskafter, men måske mere en sulten sabelkat eller to. 

Sankt Hans aften er for mange forbundet med traditioner og man kommer på denne 

aften af huse og får sagt goddag til egnsfolk som man ikke møder så ofte i vores 

travle hverdag. Flyt jer lidt rundt i løbet af aftenen og få snakket om livet i Tølløse 

med hinanden; kun sådan skaber vi en kultur og fælles forståelse. 
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Vi skaber fællesskab i Tølløse, men det betyder ikke et nej til andre byer og 

kultursamarbejdet med Holbæk  og andre byer i vores region. Vi har brug for lokal 

opbakning til koncerter og deltagelse i andre aktiviteter der er kommet til Tølløse og 

regionen og det skal gerne give en opfattelse af et rigere udbud af aktiviteter som 

gør vores by og område attraktivt at flytte til og bo I. 

Vi har i mange år diskuteret om jernbanen skilte os ad og om diverse adgangsveje 

var tilstrækkeligt gennemtænkt. Jeg kommer med mit arbejde vidt omkring og jeg 

ser mange små byer, der gerne byttede en overskæring for en livgivende jernbane 

som trods byggerod og lange og eventuelt uheldige adgangsforhold er et uvurderligt 

aktiv for vores by. 

Den forestående ombygning af No 1 er et tydeligt tegn på at der sker noget, men 

der kan ske meget mere. Jeg glæder mig f.eks. til at se hvordan og hvad der kunne 

komme ud af mostgrunden og jeg håber at der er ildsjæle i byen der vil være med til 

at sætte fut i sådanne planer.  

Om lidt skal vi se ilden, den fascinerer - den danser, ilden giver og ilden tager.  

Den minder faktisk på mange måder om livet. Vil man mærke livet og varmen, må 

man løbe den risiko at man også kan brænde sig, det skal kunne mærkes at man 

lever. 

Dans med livet, tag favntag med det hele, for som ilden og bålet brænder ud, må vi 

sande at denne skønne forsommer bliver til korn- og æblehøst før vi ved af det.  

Det er dog i vore eget lod at nyde hvert et sekund af denne sommer, der er os givet 

lige nu og her – sammen. 

Jeg vil afslutningsvis takke for æren - at holde årets båltale, noget jeg altid har ment 

alene var forbeholdt byens halvgamle og mellemgnavne mænd og hvordan i fik mig i 

den kontekst har været mig til stor undren ☺ 

Med disse ord ønsker jeg alle - Rigtigt god bålaften Rigtig god sommer - Må livet 

favne og forbavse. 


