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Båltalen Skt. Hans aften 2021 i Sundby Sejlforening 

v/ Claus Brask Thomsen, Formand 

 

Kære sejlervenner, 

Så er det igen blevet Skt. Hans aften, hvor vi fejrer midsommer med bål og sender heksen af sted 

på kosteskaftet mod Bloksbjerg, der egentlig hedder Brocken og er det højeste bjerg i Harzen. Men 

det er en hel anden historie... 

Nu til dags skal vi, når vi laver Skt. Hans bål, sikre os, at brændet på bålet er CO2 neutralt, og at der 

ikke er malet træ eller trykimprægneret træ på bålet, men når jeg tænker tilbage på min 

barndoms Skt. Hans aftener i SSF, så var det helt anderledes. Dengang samlede man alle 

vinterbukkene i et hjørne af pladsen, når bådene var kommet i vandet, og det var derfor muligt at 

lave et kæmpe bål midt på søndre plads. Her samlede pladsmanden alskens affaldstræ, med eller 

uden maling, og ofte røg der også et eller to bådvrag på bålet. Om det så var en gammel træbåd 

med glasfiberbelagt bund, gjorde ikke så meget. Røgen kunne være meget tæt og sort, så det 

gjaldt om ikke at stå i læ af bålet. Dengang var vi jo også kun os selv, idet vores eneste naboer var 

de forladte Vølund fabriksbygninger på den anden side af Strandvejen. 

Tiderne ændrer sig, men det skal vi nu nok være glade for. Mindre forurenet røg er med til, at vi i 

dag lever længere end i gamle dage, og nye naboer gør, at vi har fået mange nye medlemmer. 

Traditioner er gode. De giver en samhørighed og følelsen af at være fælles om noget i familien, i 

foreningen eller i samfundet, men traditioner er ikke uforanderlige. De ændrer sig over tid og 

traditioner forsvinder, hvis de ikke længere giver mening for den enkelte. Et eksempel er 

bålafbrændingen Skt. Hans aften. Mange tror at den er en tradition fra den oldnordiske 

midsommerfejring, men rent faktisk stammer den fra middelalderen, hvor man ifm. en 

kalenderreform slog bålafbrændingen Valborgaften sammen med fejringen af Skt. Hans, der var 

det danske navn for Johannes Døberen. Bålet Valborgaften skulle holde trolde og hekse væk og 

det fortsatte med Skt. Hans bålet. Heksen vi sender mod Bloksbjerg, kom dog først til i 

begyndelsen af 19-hundredetallet. I disse politisk korrekte tider er heksen måske også på vej ud, 

men så kan vi jo bruge bålet til at skaffe os af med andre ting som vi er trætte af. Vi kan jo markere 

afslutningen af den tvungne brug af mundbind og mange andre COVID-19 restriktioner, som har 

været nødvendige, men som nu heldigvis er på vej ud. 

Mht. hekse så har jeg den personlige oplevelse at jeg som lille barn havde den fornøjelse at have 

en af Danmarks få officielle hekse som barnepige, nemlig nu afdøde Danny Druehyld. Det var godt 

nok før hun sprang ud som heks, og jeg har da heller aldrig følt at hun har lagt en forbandelse på 

mig.       



        
 

- 2 - 
 

På andre områder ændrer tiderne sig også, og vi forsøger i bestyrelsen og i udvalgene at følge 

med. Nogle medlemmer synes at udvikling i foreningen går for langsomt, mens andre synes at 

alting bare skal fortsætte på samme måde, som det altid har været. Nogle medlemmer mener, at 

vi skal prioritere andre opgaver, end dem vi prioriterer. Bestyrelsen er alle medlemmers 

bestyrelse. Vi bruger megen tid på opgaven, og vi forsøger efter bedste evne at tilgodese alle 

medlemmer. Det gør, at vi nogle gange må skuffe nogle medlemmer, men det har altid været SSF’s 

styrke, at det er en forening for alle, og derfor er vi ofte nødt til at finde en middelvej. 

På generalforsamlingen i mandags var der en lang diskussion omkring mulighederne for at øge 

antallet af bådpladser i havnen ved at etablere en eller flere flydebroer i søndre bassin. Er stort 

flertal på generalforsamlingen ønskede ikke at bestyrelsen arbejder videre med et forslag til dette. 

Det tager bestyrelsen selvfølgelig til efterretning, men det var en stor glæde for mig at høre og se 

hvor mange medlemmer, der med store følelser talte varmt for vores SSF’s kultur og kærlighed til 

forening og havn. Det gjorde et stort indtryk på mig, og gør mig stolt over at være formand for SSF. 

For det er disse følelser for vores forening der er den bærende kraft for kulturen og for vores 

succes som forening.  

I næste uge skal vi afholde DM for Nordisk Folkebåd. Det er 10 siden vi sidst afholdt dette DM og 

tredje gang i alt. Vi er sikker på at med medlemmernes opbakning bliver det en lige så stor succes 

som sidste gang. Det giver selvfølgelig noget besvær for nogle medlemmer, men det giver også en 

masse liv på havnen med alle disse deltagere i DM, og det giver os en mulighed for at vise vores 

forening frem for omverdenen. Vi kan noget som ikke mange sejlklubber kan. Vi kan stå sammen 

og løfte en opgave i flok. 

En del af vores frivillige er kommet højt op i årene og må efterhånden erkende at kroppen ikke 

længere er, hvad den har været. Vi har derfor til stadighed brug for at nye melder sig under 

fanerne. Det kan være til små eller store opgaver, som at passe de grønne områder eller at sætte 

gæsteflag på flagmasten , når vi har gæstesejlere fra andre lande. Det kan også være som 

instruktør i sejlerskolen eller træner i ungdomsafdelingen eller noget helt andet.  

Helt akut behøver vores ungdomsafdeling jeres hjælp, da vi har mange børn og unge, der står på 

venteliste til at blive meldt ind, men som vi p.t. må afvise pga. mangel på trænere. Hvis du har 

duelighedsbevis, kan lære fra dig og kan afse tid til at hjælpe i Ungdomsafdelingen, vil jeg stærkt 

opfordre til, at du melder dig hos vores Ungdomsleder Claus. Der er ikke noget bedre, end at se de 

unge boltre sig på vandet og at være med til at uddanne dem til sejlere og måske endda også til 

kapsejlere. 

Herudover vil jeg benytte denne lejlighed til at opfordre alle, der kan og vil byde ind med noget, til 

at melde sig under fanerne. Det er bare at kontakte et bestyrelsesmedlem eller vores havnechef. 

Med denne opfordring vil jeg ønske jer alle en rigtig god Skt. Hans aften og en helt fantastisk 

sommer. Skal vi slutte med et SSF leve: HURRA, HURRA, HURRA, SSF 


