
Mikkelsdag I
Mikkelsdag, den 29. september, har
navn af ærkeenglen Mikael, der helt fra
Daniels tid og op i Åbenbaringens Bog
har været en engel, der hjalp menneske-
ne mod det onde.

Datoen, den 29. september, er indviel-
sesdagen for den første kirke bygget til
ære for denne mægtige engel, der tidligt
blev kendt i det kristne Danmark. Så-
ledes forekommer hans navn på adskilli-
ge runesten, f.eks. Tillitsestenen på Lol-
land og på Lundhøjstenen på Born-
holm. ThIrige danske kirker blev i mid-
delalderen indviet til St. Michael, og på
forskellig vis blev Michael en meget vig-
tig hjælper for menneskene imod det
onde. Fra en bønnebog, som har tilhørt
en søster i et senkatolsk St. Mikaelsgil-
de, stammer bønnen: »Jeg beder dig for
din vold og magt, at du dræber i mig de
ting, som kan mindske Guds kærlighed
i mig«.

På linie med St. Hans-dag bliver Mik-
kelsdag så tidligt som under Harald
Blaatand gjort til en vigtig helligdag,
den store høsthelligdag. Et gammelt
sagn fortæller, at Svend Tveskæg på St.
Mikkelsdag uddrak tre horn, et til ære
for hans far, Harald, et til Kristi ære og
et til ære for St. Michael. I

I de senere danske love, både »Skaan-
ske Lov« og »Sjællandske Lov«, be-
stemmes det, at høsthelgen skal begyn-
de før St.Olavsdag, den 29. juli, og slut-
te den 29. september, St. Mikkelsdag. I
Jespersens Gradual fra 1573 findes den
oldkirkelige tekst »TeDeum« til afsyn-
gelse på denne dag, og også »Malmø-
sangbogen fra 1528har en tekst til den-
ne dag: »0 Gud vi love Dig«. Og man
kan hele vejen op gennem den danske
kirkehistorie følge denne dags betyd-
ning. I Peder Palladius Alterbog bruges
Åbenbaringsbogens tekst, og Henrik
Gerner skriver i sin rimede årsbeskrivel-
se »Hesiodi Dage eller Rijmstock«:

Nu maa Du med Lyst begynde,
at begaa en Frydefest,
at Du ej mod Gud skal synde,
men Ham takke allermest
for sin Nådes rige Gaver
udi Enge, Agre. Haver.

For Velsignelsen iLandet
udaf herlig Korn og Frugt,
for Velsignelsen af Vandet,
hvormed Du er kronet smukt,
skal Du aldrig Herren glemme,
men Hans Ære stedse fremme.

Mikkelsdag skal Høsten mindes,
og Guds Engles Varetægt,
Gud skal midt iblandt os findes,
loves uden Mål og Vægt.
Han os hidtil haver sparet
og herefter vil bevare.

Mikkelsdag bevares indtil Struensee af
denne sammen med en del andre over-
flødige helligdage, men bønderne, især
dem på øerne, fortsatte med at holde
den hellig.

På Lolland serveredes, som tidligere
nævnt, brød af ny høst, det såkaldte
Mikkelsmessebrød ved høstgildet, og de
fattige hjem blev ligeledes tildelt brød
herfra, hvis de havde deltaget i høsten.

Han Ellekildes ord om, at vi burde
genindføre denne høsttakkefest i kirken
med dens kollekt, sin egen epistel og
passende evangelietekst med tilhørende
høstsalmer har i øvrigt fået fornyet ak-
tualitet gennem dagspressens overskrif-
ter: »EF frygter rekordhøst i 1985«. Og
andre frygtelige begivenheder.

Frit citeret efter Hans Ellekilde: Dan-
ske Højtidsskikke. Schultz 1943.
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100)Marie messe kyllinger er de bedste.
101)Når Marie messe himlen er fuld af
blåner, vil det give en streng vinter.
102) Hvo drikker mjød Mikkels aften,
får ej sygeværk det år.
103)Som det blæser Mikkels dag, såle-
des bliver kornpriserne det år. Stille vejr
om morgenen-og tiltagende blæst, der
ender med storm, tyder på, at kornet
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