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Brevene

Kære ven!
Du må ikke blive forskrækket – men vidste 

du, at det er et statussymbol at spise menne-
skekød? Hvis du tager over og besøger os i Ør-
kenen på Anholt, da vil du få chancen for at 
smage det! Husk på, at du optager den dødes 
kraft i dig, ved at du spiser hans/hendes kød…

Brevet var afsendt i begyndelsen af 1970erne. 

I brevet stod der også noget om »Ligvendings-
feste« og »afskårne hår og negle« og til slut:

Vi ses!
Mange hilsner fra Alice Mandragora
»Overheksen« ved Satankulten på Anholt
Dengang undrede kirkegartner Poul Erik 

Carlsen fra Korsør sig. Hans navn stod godt 
nok på konvolutten. Men det var noget mær-
keligt noget at blive inviteret til en fest for at 
spise menneskekød. Nogen måtte have for-
vekslet ham med en anden. Han smed brevet 
ud med en gysen. Der er mange mærkelige 
ting til i denne verden, tænkte han.

De følgende 10-15 år modtog mange andre 

mennesker rundt om i landet lignende mysti-
ske breve. Sataniske breve. Alle underskrevet 
Ypperstepræstinde ved satankulten på An-
holt, Alice Mandragora. Frimærkerne havde 
et stempel med teksten: »Anholt – Øen med de 
to ansigter«, »Besøg SatAnholt« eller »Alt ondt 
kommer fra Grenaa« og så et billede af en be-
hornet djævel. Enkelte breve var kortfattede 
og konkrete indbydelser til underlige seancer, 
andre var lange, vrøvlede og indforståede ud-
redninger fulde af spas og nonsens. Alle for-
muleret i en humoristisk tone og skrevet på 
en gammeldags skrivemaskine. En af dem, der 
også modtog et brev, var Elisabeth Lyneborg, 

præst og forfatter til blandt andet historiske 
romaner og en bog om dæmoner.

I det lange brev kunne hun blandt andet 
læse:

(…) Vi har kort sagt forhexet den store, tykke 
speditør Erik Hjorth og forvandlet ham til en 
grøn frø. Men hvilken frø! Den er på størrelse 
med et dobbelt lokumsbræt, og den skaber 
kaos i gadekæret bag kirken, hvor den tilbrin-
ger tiden med at ligge og ræbe sig og sluge ællin-
ger og vandrotter (…)

Med diabolsk hilsen
Alice Mandragora

De sataniske breve

 

Elisabeth Lyneborg blev irriteret. Hun havde 
tidligere modtaget et mærkeligt brev ind-
smurt i blod. Hun meldte det til politiet. Mere 
skete der ikke. På den anden side – satanisme 
ligger jo i tiden, tænkte hun. Det er en slags 
protest mod det bestående. En leg. Folk søger 
spænding. De håber måske, at brevene vil vir-
ke og få folk over på deres side.

  Brevene blev med årene til kuriøse historier 
over kaffeborde i Korsør, Randers, Grenaa og 
København. Folk smed dem ud og glemte 
dem. Ingen af modtagerne havde tilknytning 
til okkulte subkulturer, og ingen tog imod 
invitationerne til ligvendingsfester eller mid-

dage med menneskekød på menuen. Brevene 
og deres indhold syntes at være glemt og for-
svundet fra Jordens overflade.

Efterår 1995 – 11 breve under gulvplankerne

En dag i efteråret 1995 brækkede snedkeren 
Kim en slidt og nedtrådt planke af pommersk 
fyr op af gulvet i Vor Frue Kirke i Nørregade. 
Under planken lå et brev. Kirken skulle reno-
veres, og et nyt stort orgel indvies. Der blev 
hamret og savet og slebet i det rungende kirke-
rum. I takt med at de gamle fyrretræsplanker 
blev brækket op, fandt snedkeren Kim det ene 
brev efter det andet stukket ned mellem plan-
kerne. På konvolutterne stod der navne, han 
ikke kendte: Kirkegartner Poul Erik Carlsen, 
Elisabeth Lyneborg, sognepræst P.K. Skam-
melsen. Det var kopier af nogle af de breve, 
som var blevet afsendt 15-20 år tidligere. Det 
vidste snedkeren Kim ikke. Han afleverede 
dem blot til kirketjeneren. De hemmelige bre-
ve var på vej frem i lyset.

December 1995 – brevene er fra »Det Onde«

Jeg fik nys om fundet af de sataniske breve 
gennem en ven og fik dem udleveret af en fra 
menighedsrådet i en hvid plasticpose. Histo-
rien var god og spørgsmålene mange. Hvad 
var det for breve? Hvad var det for en satan-
kult? Hvorfor Anholt? Hvem var ypperste-
præstinden i kulten, Alice Mandragora? Var 
det ondskab forklædt som humor? Hvorfor 
var brevene lagt under kirkegulvet?

Håndværkerne var stadig i færd med at forny 
gulvplankerne. Snedkeren Kim pegede på de 
centimeter-store revner mellem de planker, 
der endnu ikke var erstattet af nye:

»I de tre år vi indtil nu har arbejdet med gul-
vet, har vi jævnligt fundet mærkelige breve og 
såkaldte satanmønter. Vel omkring 50-75 stk. 
mellem gulvbrædderne over hele kirken. «

Den tunge trædør til kirketjeneren gik op, 
og en yngre mand stak hovedet ud. Om han 
havde de andre breve, håndværkerne havde 
fundet under kirkegulvet? Han så på brevene 
i min hånd:

»Dem har vi brændt. Det er ikke noget for os. 
Jeg synes, du skal lade være med at beskæf-

tige dig med dem. Den slags skal man ikke 
røre ved.«

En anden kirketjener kom til syne bag 
sin kollega. Hun så også på brevene og 
kaldte dem »brevene fra Det Onde«:

»Der er altid nogle, der forsøger at 
bryde kirkens hellighed. Brevene 
burde tilintetgøres. Forties. Ikke 
latterliggøres. Fandens råd til sine 

medarbejdere er jo, at de skal gøre grin 
med ham og latterliggøre ham som en 

lille nisse. For så vil folk med tiden overse 
ham og glemme, at han er Guds modstan-

der… Det vil vi ikke have.«

December 1995 – manden med svarene

Manden, der bragte mig nærmere svaret på de 
mange spørgsmål sad på Dansk Folkeminde-
samling. Han kendte udmærket fænomenet 
med at stikke blasfemiske breve og satanmøn-
ter ned under gulvplankerne i kirker og under 
døbefonde. Fans og tilbedere af alternativer 
til kristendommen forsøger på den måde at 
drille og »ophæve« kirkerummets hellighed 
og give Gud et trælår på hans egen hjemme-
bane. En satankult er et moderne fænomen, 
fandt jeg ud af. I nogle udgaver inspireret af 
den engelske egyptolog og antropolog Maga-
reth Murray  (1863-1963) og hendes teorier om 

heksekult. Folkeminde-
samleren slog koldt vand i mit 
blod. Intet tyder på, at Danmark huser el-
ler i 1970erne husede en kult på Anholt med 
en Alice Mandragora som ypperstepræst. De 
rygter stammer fra presseskriverier i 1973. 
Dr.phil. Gustav Henningsen tillagde ikke de 
sataniske breve anden betydning end den ku-
riøse.

»Jeg vil bruge et ord, jeg ellers ikke bruger: 
»Fis« – for det er det nemlig,« sagde folkemin-
desamleren.

Anholt 1973 – kulten i Ørkenen

Med folkemindesamlerens svar i hus, læste 
jeg op på presseomtalen af satankulten på 
Anholt. Historierne om mørkemagere, my-
stisk leg og okkulte ritualer i Anholts og lan-
dets eneste ørken begyndte ikke i den mørke 
middelalder, men i maj 1973. På vej ud at 
samle mågeæg i Anholts ørken fandt øens un-
drende borgere i løbet af foråret adskillige ting 
forarbejdet af menneskehår og -knogler. De 
fandt indtørrede efterligninger af menneske-
kranier, dæmonsymboler og satanistiske tegn 
var skrevet i sandet og et imiteret menneske-
hoved på en træstage, der var smykket med en 
armring og stukket igennem ankelremmen 
på en barnesko skabte både uro og skepsis.

Pressen fik færten. Journalister talte med sa-
tanister, fik udtalelser fra selverklærede hekse 
og ordensmagten. Det var lige før, læserne i 
Hovedstaden troede på rygterne om danse- 
og sexudskejelser og meget andet kulørt ude 
i Anholts ørken. Selv politimester Ebbe Tøn-
nesen i Grenaa ville ikke afvise mystikken. Til 
Ekstra Bladet sagde han: »Vi har ingen teori 
om menneskeofringer på Anholt, men vor in-
teresse for at få den mystiske sag opklaret er 
naturligvis blevet skærpet.«

 Ingen stod frem som ophavsmænd til de my-
stiske objekter fra ørkenen. Ingen satte kød på 
rygterne. Ingen var kommet noget til. Det vi-
ste sig desuden, at flere af genstandene, der var 
fundet på Anholt, kunne købes i orientalske 
butikker i landets større byer.

Det lugtede mere og mere af drengestreger.
Men blandt Guds tro tjenere tænkte man 

anderledes.

Julen 1995 – de 11 breve forties

En dag ringede næstformanden fra menig-
hedsrådet. Ham, der havde videregivet de 11 
sataniske breve i en hvid plasticpose. Det var 
Karsten Fledelius, forfatter og universitetslek-
tor, offentlig anerkendt Balkanekspert og eks-
pert i film- og medievidenskab. Han bønfaldt 
mig om ikke at skrive om brevene. Hans plads 
i menighedsrådet ville være i fare. Han lød 
oprigtigt bekymret. Han ville inderligt gerne 
have brevene tilbage. Jeg tog kopier af dem 

og gav ham 
dem. Dagen 

efter ringede 
en højt placeret 

repræsentant i 
det gejstlige hie-

rarki til mig. Ved-
kommende argu-

menterede også 
vedholdende for, 

at jeg ikke skrev om 
fundet af brevene. 

Det ville skade kir-
kens image. Det var 

unødvendigt. Mange 
ville blive sårede.

Jeg ville ikke rage 
uklar med Karsten Fle-

delius, så af personlige 
hensyn arkiverede jeg ko-

pierne af brevene, inter-
viewnoter og research i et plastikchartek. Og 
glemte alt om dem i 15 år. 

Januar 2011 – derfor blev brevene fortiet

Lige indtil jeg for nylig skulle rydde op i min 
bunke af ulæselige noter fra andre opgaver, 
tidsskrifter, gamle print og andet ragelse. Der 
lå alt materialet fra sagen om de 11 sataniske 
breve fundet under plankerne af pommersk 
fyr i Københavns Domkirke.

Karsten Fledelius kan godt huske de satani-
ske breve. Han modsætter sig ikke en omtale 
af brevene i dag. Stemningen i samfundet og 
i kirken er en anden end i 1995, mener han. 
Man er blevet vant til mange mærkelige, bi-
zarre udslag af pseudoreligiøsitet, og er blevet 
bedre til at se det fra den humoristiske vinkel. 
Desuden er det længe siden, man fandt breve-
ne, og kun to i det nuværende menighedsråd 
kender til den mærkelige sag.

»Dengang var vi bange for, at det skulle 
smitte og brede sig. Det var en vanhelligelse 
af kirkerummet, som vi følte et stærkt ubehag 
ved.  Sidst vi havde noget af den slags var, da vi 
flyttede dåbsenglen i 2004 i forbindelse med 
kronprinsbrylluppet. Da var der kilet en sata-
nistmønt ind under dåbsenglen.«

Januar 2011 – satanistens forklaring

Djævelskab er brevene næppe udtryk for, hvis 
man spørger en af landets officielle satanister, 
der kun vil kaldes Amina. Hun er cand.mag. 
i religionsvidenskab og bestyrelsesmedlem 
i Satanisk Forum. Hun sender et link til for-
eningens hjemmeside, der forklarer, at satan 
ikke skal forstås som »den Onde« men som 
oprør mod falske autoriteter og religiøse dog-
mer. Satan er anklageren, som afslører hykleri, 
dobbeltmoral og tåbelighed.

Amina har via en ven fået fingre i et brev fra 
den navnkundige Alice Mandragora og er 
godt inde i historikken om den påståede sat-
ankult på Anholt i 1973. Brevene er et enkelt-
mandsværk, mener hun. Sikkert en mand. 
Det kan hun læse ud fra sproget og humoren, 
siger hun, og Mandragora er et kunstnernavn, 
der betyder alrune på latin.

»Der er heller ikke tale om satanisme. Breve-
ne og satanmønterne er drilleri på linje med 
det, teenagedrenge kan finde på. De omtalte 
ritualer er der heller ingen, der praktiserer, og 
tingene, der blev fundet på Anholt – altså, øen 
er så lille, at det ville være opdaget, hvis der 
havde været tale om en kult eller gruppe. Man 
vil sikkert støde på flere breve i kirker, men jeg 
tror, den slags er holdt op.« 
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Mystik. Året er 1995. Snedkeren  brækker den første planke op af gulvet i Københavns Domkirke. 
Neden under finder han et satanisk brev. For hver planke finder han mere post med mystisk 
indhold. Da brevene ser dagens lys, får Berlingske fat i dem. Men  medlemmer af kirken forsøger at 
skjule fundene. Dette er historien om 11 af de sataniske breve, og hvorfor de først kan omtales nu.

Da Vor Frue Kirke i 
København skulle 
renoveres, fandt 
snedkeren flere 
breve, der var stukket 
ned mellem fyrre-
træsplankerne. 
Foto: Brian Bergmann

Til højre brevet til 
kirkegartner Poul Erik 
Carlsen fra Korsør, 
der inviteres til at 
spise menneskekød.

REDIGERET AF PIA BØGELUND. LAYOUT: LEA KIRSTINE GINDIN / NATIONALT /16. BERLINGSKE  /  1.SEKTION  /  ONSDAG 26.01 .2011 / NATIONALT /               .17BERLINGSKE  /  1.SEKTION  /  ONSDAG 26.01 .2011


