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Kære læser
 

Ifølge Google Maps er der 738 kilometer mellem bjerget Bloksbjerg i Harzen i
Tyskland og bjergbyen Davos i det østlige Schweiz. Der er relativt langt imellem
de to steder, men her til Sankt Hans kan vi sagtens få øje på naboskabet. 
 
To gange om året sker der noget dernede i bjergene, som til forveksling ligner
hinanden. I aften tænder vi bål i haven og den lokale park. Sagnet lyder, at
ilden sender heksene af sted til den tyske bjergtop. De rejser individuelt og
eksklusivt på kost og mødes med de bedste af de bedste fagfæller fra en lige
så eksklusiv, kreativ klasse. Arrangementet er udstyret med et magisk glasloft.
Kun de bedste er inviteret til at tænke nye tanker og blive klogere i netværket,
mens de ”svinger sig i lystig ringdans”, som H.C. Andersen skrev i 1831. 
 
Som de fleste ved, mødes verdens ’globale elite’ også en gang om året i
bjergene. Det er, når Davos samler omkring 2.500 statsledere, ministre,
toppolitikere, internationale topchefer og ledere af græsrodsorganisationer fra
hele verden. De gør status og skitserer, hvad fremtiden byder os. Enhver ved,
at den slags bedst sker i den friske luft og i selskab med ligemænd. 
 
Så hvorfor er det lige, vi sender vores hekse til et topspitze sted med
superkloge fagfæller, der kan træffe beslutninger på hele verdens vegne, hvis vi
i virkeligheden vil af med dem, koste hvad det vil og inklusive
menneskeafbrænding? Det virker til, at heksen ler sidst. Men sådan er der jo så
meget, vi ser i bagklogskabens klare lys, som historien udvikler sig. 
 
Hekse bliver først brændt, når politik bygger bålet 



Apropos. Kong Christian IV står i statueform foran Christiansborg i København
med en spejling af hovedstadens mest berømte tårne under sig. Lad os netop i
dag løfte en lille tanke om, hvad vi egentlig skulle med en forevigelse af ham
lige der, hvor al lovgivning og retningen for fremtidens Danmark bliver lagt. 
 
Manden er i sig selv et paradoks. Han byggede nogle af Københavns mest
storslåede renæssancebygninger helt uden at røre en murerske. Samtidig kørte
han statskassen i sænk, mens han brandede sig som Løven fra Nord, der
kunne redde hele Europa men i stedet drev Danmark ind i Trediveårskrigen. Og
ikke mindst nåede han lige inden krigen – det er jo Sankt Hans – at udstede
den såkaldte trolddomsforordning. Altså en lov mod trolddom. Sådan noget har
været ildeset lige siden Anden Mosebog, hvor der står, at en troldkvinde ikke
må have lov at leve. 
 
Før Christians forordning var der dog ikke så mange, der tog livet af såkaldte
troldkvinder eller hekse i Danmark. Det fik han så lavet om på. Fra 1617 og fem
til ti år frem (kilderne er uenige) fandt 60 procent af alle drab på hekse i
Danmarkshistorien sted med op til 50 henrettelser på bål eller ved halshugning
om året, da det gik grusomst for sig. 
 
Topstyret heksejagt 
Det står ikke helt entydigt i historiebøgerne, hvordan Christian IV fik sin idé til
loven, der tillod heksejagt og -drab. Men der er flere fremtrædende teser.
Eksempelvis at dommedag var nær, og da ville trolddom blusse op og skabe
uorden. En anden lyder, at kongen som barn selv oplevede trolddom. I 1589
var hans storesøster nær gået glip af sit ægteskab med James den 6. af
Skotland, fordi et uvejr blæste hendes flåde ud af kurs. Christian var da 12 år –
en let påvirkelig alder – og måske drog han konklusionen som voksen, at han
måtte bekæmpe det onde, der gik hans families ekspansion og gode,
internationale netværk imod. 
 
En tredje årsag er, at Christian IV markedsførte sig selv som alle danskeres
lutherske husfader, der tog kristendommen til sig og som en slags
højskoleforstander sikrede mad i maven og ro på gangene om natten. I
forlængelse heraf findes en fjerde tese, som går på, at trolddomsforordningen
var det, man i dag vil kalde et autoritært ledertræk, som skabte frygt og rædsel i
befolkningen, der gjorde, at de aldrig ville glemme at betale deres skatter eller
finde på at gå imod kongen, uanset deres holdninger til krige og
byggeprojekter. 
 
Christian IV førte altså, hvad man kan kalde en topstyret heksejagt, der
fremmede hans egen position som landsfader. Hvorfor heksejagten ebbede ud,
står ikke helt tydeligt noget sted, men der var som bekendt en noget voldsom



krig i Europa, som gav ham reelle sikkerhedspolitiske udfordringer. I midten af
1620’rne var Trediveårskrigen ved at rive dele af Jylland, Fyn, Sjælland, Norge
og tilbageværende danske dele af Sverige ud af Christian IV’s og dansk
varetægt. Takket være nogle guerillabønder på Fyn gik det som bekendt
anderledes med det meste. Men det er også en anden historie. 
 
Skal Christian væltes og bålet slukkes? 
Under alle omstændigheder er i aften bålaften, og historien om Christian IV
efterlader os ved spørgsmålet om, hvorfor han for to år siden blev opført som
statue i København, for mens han spejler sig i sine flotte bygningsværker,
spejler vi os så i ham i dag, 372 år efter hans død? Anerkender vi med den 
statue, at han fra sin magtposition sendte flere mennesker i døden på et
brændende bål end nogensinde før eller siden? Eller viser den statue, at vores
samfund bygger på paradokser, uduelige beslutninger og et par gamle, flotte
bygninger? Skal han væltes, eller lader vi ham stå? 
 
På samme vis kan vi spørge, om vi skal blive ved at brænde heksen til Sankt
Hans, når vi ved, hvordan virkelige hekse engang led samme skæbne på grund
af fake news og politiske beslutninger? Et alternativ kan være, at vi lader
traditionerne leve med nye narrativer. Heksen dør ikke, for hun er anderledes.
Hun bliver sendt på eksklusiv efteruddannelse på Bloksbjerg. Eller hun vokser
ud af asken stærkere, som foreningsbålets udgave af Daenerys Targaryen fra
Game of Thrones, der blev til en magtfuld dragemor efter at være blevet
brændt på et bål. Tror vi på, vi kan blande fortid og nutid? Eller er det nu, vi
faktisk skal holde op med at bevare et gammelt ritual som at brænde en heks,
fordi den bedste årsag vi kan komme op med er, at sådan.har.vi.altid.har.gjort? 
 
Hvis vanen holder stik, så regner det i aften. I så fald kan du se den japanske
tegnefilm Kiki den lille heks på Netflix. Lille Kiki udnytter sin kost og flyveevne til
at arbejde som en slags en-heks GLS-bud. Filmen er japansk og bygger på en
helt anden fantasi og historie, end den Christian IV gav Danmark. Og sådan
kan vi bruge Sankt Hans til fortsat at ønske fred her til lands og tænke over
vores traditioner og hvordan vi bruger dem. Forhåbentlig innovativt, så der er
plads til nye fortællinger, vi bygger vores fremtid på.
 
/KVINFO



 
EU kræver lønåbenhed og kønsbalance i bestyrelser
 
Trods coronakrisen holder EU-Kommissionen fast i sin offensive
ligestillingsstrategi, siger ligestillingskommissær Helena Dalli. 
 

EU’s ligestillingsstrategi for 2020-2025 blev offentliggjort den 5. marts 2020,
hvorefter den dog hurtigt blev overskygget af COVID-19-krisen. Men Europa-
Kommissionen med EU’s ligestillingskommissær Helena Dalli i spidsen
fastholder, at ligestillingsarbejdet skal prioriteres højt. Det fremgår af det
tilpassede arbejdsprogram, som kommissionen udsendte den 27. maj. 
 
Blandt andet har strategien fokus på større lønåbenhed og kønsbalance i
bestyrelser. To områder, som er relevante i dansk sammenhæng. 
 
For det første får kvinder stadig i gennemsnit væsentlig lavere løn end mænd,
selv om de udfører det samme arbejde. I 2018 lå den kønsbestemte lønforskel
på 15,7 procent i gennemsnit i EU, hvor det i Danmark blot var en anelse bedre
med 14,5 procent. 
 
Når det kommer til kønsbalance i børsnoterede selskaber, er Danmark er et af
de lande, som har været med til at blokere for direktivforslaget om en mere
ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer. Europa-
Kommissionen vil nu skubbe på for, at det ændrer sig, så der ikke er et flertal
på over 60 procent af et køn i en bestyrelse. Direktivforslaget gælder i første
omgang kun for store virksomheder. 
 
Strategien byder også på et opgør med ulig fordeling af barsel, mangel på



kvindelige ledere i EU og digital vold mod politikere. Du kan læse mere om hele
strategien i KVINFOs interview med Helena Dalli ved at følge dette link.

 
"Som individ er man stærkere sammen med andre"
 
Nisreen Haj Ahmed arbejder for at give udsatte samfundsgrupper i Jordan
en offentlig stemme og et fællesskab. 
 

Da Nisreen Haj Ahmed blot var to år gammel, tog hendes liv en markant
drejning. Hendes far blev tvunget fra deres hjem til nabolandet Libanon. Resten
af hendes liv har været formet af at være del af en familie i eksil. 
 
I dag er hun direktør i organisationen Ahel, som på dansk kan oversættes til
fællesskab eller familie. I Ahel har de siden 2011 arbejdet for at samle
mennesker i samfundet, der ellers ikke oplever at have en stemme. Det får de
ved at organisere sig i større grupper med et fælles mål om at sikre
retfærdighed og opfyldelse af deres menneskerettigheder. 
 
Fra begyndelsen af 2020 samarbejder Ahel med KVINFO. Arbejdet er
finansieret af Novo Nordisk Fonden og Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram
under det danske Udenrigsministerium. 
 
Nisreen Haj Ahmad har siddet med til fredsforhandlinger for Palæstina, mistet

https://kvinfo.dk/eu-kraever-loenaabenhed-og-koensbalance-i-bestyrelser/


modet og fundet det igen på den anden side af Jorden. Læs hele Nisreen Haj
Ahmads hårrejsende fortælling ved at klikke på dette link.

 
Anbefalinger til et ligestillet samfund efter COVID-19
 
Pandemien har gjort allerede kendte uligheder mellem kønnene endnu
mere tydelige. Den viser, ligestilling skal tænkes med fra begyndelsen i
politikker og beredskaber.  
 
Som opfølgning på COVID-19 krisen bringer KVINFO og Forum for Mænds
Sundhed anbefalinger til at løse udfordringer for ligestilling i Danmark, som vi
allerede kendte før pandemien ramte, men som nu lyser endnu klarere som
følge af virussens indtog. 
 
Anbefalingerne er rettet mod politikere, civilsamfundet, offentlige myndigheder,
arbejdsmarkedets parter og den private sektor, og vedrører fem områder:
mænds sundhed, uddannelses- og karrierevalg, sundhedspersonale, fordeling
af husarbejdet i de danske hjem og partnervold. 
 
Forudsætningen for alle anbefalingerne er, at en dansk kriseberedskabsstrategi
fremover indebærer kønsmæssige og sociale aspekter fra begyndelsen.
Herunder er det centralt, at   data og analyser fremover tager højde for køn,
alder, etnicitet, seksualitet, religion, handicap, social baggrund og uddannelse. 
 
Anbefalingerne er nødvendige at følge for at bekæmpe sygdomsudbrud i
fremtiden og sikre et retfærdigt bæredygtigt og ligestillet samfund på sigt. I

https://kvinfo.dk/fra-offer-til-selvstaendigt-handlende/


modsat fald kan reaktionerne på coronavirussen modarbejde ligestilling. Find
KVINFO og Forum for Mænds Sundheds anbefalinger via dette link. 
 
 

 
Drik din morgenkaffe hos KVINFO i morgen
Onsdag den 24. juni klokken 8 til 9:15 skyder KVINFO dagen i gang med et
Wakeup Call, hvor vi bliver klogere på maskulinitet, mande- og farroller i
Danmark. I panelet sidder forfatter og sociolog Aydin Soei, forsker Tobias
Prentow og Asim Latif, der er leder af organisationen Baba. 
 
De tre mænd er alle fædre, arbejder professionelt med det at være mand og
far. I løbet af denne time denne morgen deler de faglige såvel som personlige
erfaringer.  
 
Det foregår hos KVINFO på Chr. Brygge 3 i København, og du kan være med
både i fysisk form og via livestreaming på Facebook. Læs mere eller følg med
live i morgen på dette link.

 
Få 20 procents rabat på Aydin Soeis bog Fædre 
Vi er ovenud glade for, at du læser vores med her i KVINFOs nyhedsbrev. Og
som en ydmyg tak, har vi nu mulighed for at give dig 20 procents rabat på
Aydin Soeis seneste bog Fædre.  
 
Gennem interviews med fem forskellige fædre dykker Soei ned i, hvordan man
selv bliver den far, man gerne vil være, når man ikke har en far, man kan eller
vil spejle sig i. 

https://kvinfo.dk/koen-og-ligestilling-under-og-efter-covid-19-krisen/
https://www.facebook.com/events/947542265707411/


 
For at få rabatten finder du bogen på gad.dk og skriver rabatkoden FAR2020,
og gør det senest den 31. juli. 
 

Konkurrence: Vind en Girls Are Awsome-Tshirt
Hvis du synes, ligestilling og balanceret repræsentation er vigtigt, så kan du
tage din overbevisning på flage den på gaden: Firmaet Girls Are Awsome
arbejder for at starte og styrke samtalen om ligestilling - blandt andet med tøj
med stærke budskaber. 
 
Som abonnent på KVINFOs nyhedsbrev kan du nu vinde en T-shirt med
budskabet, at Girls Are Awsome. 
 
Gør sådan her: Skriv T-shirt i emnefeltet og send din mail til kvinfo@kvinfo.dk. I
mailen skriver du den størrelse, du ønsker dig ((S, M, L eller XL) + din adresse.
Så får du post, hvis du vinder, og det finder vi ud af onsdag den 1. juli. 
 
 

 
Det var alt for i dag. Så er der bare at sige: tak for at læse med. Vi vender stærkt tilbage,

når det igen er småkoldt om morgenen. 
 

https://gad.dk/faedre
mailto:kvinfo@kvinfo.dk
http://www.facebook.com/kvinfo.dk
https://twitter.com/kvinfo?lang=da
https://www.instagram.com/kvinfo/?hl=da
https://mailchi.mp/kvinfo.dk/kvinfo.dk


 

 
 
 

Du modtager vores nyhedsbrev, fordi du tidligere har skrevet dig op til det. 
 

Kontakt - kommunikation og presse: 
+45 50 76 33 82 

mai.rasmussen@kvinfo.dk 
 

Andre forespørgsler: 
kvinfo@kvinfo.dk 

 
Du kan tilmelde dig KVINFO's nyhedsbrev her og afmelde det her. 
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