
Mikkelsdag II
Som tekst til tegningerne i august og
september findes der hos Hans Ellekilde
et forlæg, der bedst kan deles i en kriste-
lig og en verdslig del. Jeg vil tillade mig
at tage den verdslige del først, derfor
overskriften.

Som forhenværende landmand kan
man godt en gang imellem lade tankerne
gå tilbage til sin tid som karl på gårdene,
hvor høsten som regel var spidsbelast-
ningernes tid, men også den festlige tid,
hvor det øvrige års slid udmøntedes i af-
grøder og udbytte.

Jeg nævnte i det forrige nummer
Struensee, der på en måde rationalisere-
de vort helligdagssystem. Han afskaffe-
de også høsttakkefesten St. Mikkelsdag
den 29. september som helligdag. Den
var efter hans skøn overflødig.

Og Hans Ellekilde skriver herom føl-
gende: »Men den danske Bondestand,
især på de danske Øer, vedblev stadig at
holde Mikkelsdag hellig. På den Dag
havde de fra Arilds Tid været vant til at
holde den store Høstfest for den tilen-
debragte Høst. Der var i forvejen holdt
mindre Fester, paa Fyn saaledes en lille
Fest paa den første Rughøstdag til Ind-
ledning af Høsten, i Sønderjylland Rug-
højtid ved Enden af Rughøsten, der
havde sikret Folket det hellige Brød i det
kommende Aar. Meget hyppigt holdes
der en lille Fest for Afslutningen af Mej-
ningen, en Fest for det sidste Neg. Paa
Sjælland og delvis paa Fyn kaldes det
»Kællingen«, i Fyn, Langeland og øst-
jylland »den Gamle«, i Sydøst jylland
»Gammelmanden«, i Vendsyssel »Stod-
deren«, i Skiveegnen »Drengen«, i Ha-
derslevegnen »Fisneget«, i Aabenraa-
egnen, Als og Angel »Fokken« o.S.V.Det
bliver ført hjem til Gaarden i højtidelig
Optog, hvor der gerne »stryges for Kaa-
len«, d.v.s. Tyendet truer for Spøg med
at ville meje Grønkaalen, hvis de ikke
faar et lille Høsttraktement. Andre Ste-
der holder man en lignende Fest for
Hjemkørslen af det sidste Læs Sæd,
som mange Steder i Jylland kaldes Kvæ-
delæsset, fordi man skal kvæde, d.v.s.
synge paa dette sidste Læs.

Den store Høstfest for alle, som paa
den ene eller anden Maade har deltaget
i Gaardens Høst og derved »tjent Høst-
fest« holdes Mikkelsdag. Enten selve
det sidste Neg »Kællingen« eller som
hendes Repræsentant, den unge Pige,
som har bundet det sidste Neg, præside-
rer i gammeldags Bondehjem ved dette
Høstgilde, dette Mikkelsmessegilde, der
for fattige Børn i mange sjællandske
Egne var Aarets største Højtidsdag end-
nu, langt større end Julen. Der blev i
Reglen serveret Suppe og Kød, ofte kogt
på Gaardens gamle Vædder, der maatte
lade Livet ved dette Gilde. Paa Lolland
serveredes ofte det første Brød af den
nye Høst, det saakaldte Mikkelsmesse-
brød, og der blev givet Gaver af Mikkels-

messebrød til de fattige Hjem, som hav-
de deltaget i Høsten«.

Paa trods af Struensee, og hans op-
rydning i Festdagene, har det jo vist sig,
at denne gode skik med en høstfest har
været lige så vanskelig at udrydde som
St. Hans. Og, ærlig talt, er der nogen

Uddrag af
styrelsesmøde
den 1.-2. juni 1985:
Behandling af forslag til konstituering
af styrelse og udvalg var et vigtigt punkt
på dagsordenen. Se den udarbejdede
funktionsliste i Hjemstavnsliv nr. 7.

Tidspunktet for styrelsesmøder i 1986
blev fastsat, og årsprogrammet for 1986
blev ført a'jour. Fra 1. juli 1985 kan det
vederlagsfrit tilsendes fra sekretariatet.

Forskellige spørgsmål og problemer
rejst på sendemandsmødet blev diskute-
ret og arbejdsopgaver angående dette
fordelt.

Den længe ønskede folder på flere
sprog til brug ved bl.a. foreningers ud-
landsrejser er der nu bevilget kr. 25.000,-
til fra tipsmidlerne.

Et udvalg blev nedsat til at udfærdige
ordlyden i den nævnte folder.

Punkter til dagsorden for amtsfor-
mandsmødet i september blev fastsat.
Under punktet kurser blev det oplyst, at

fornuftig grund til at udrydde noget, der
har så dybe rødder i vor kultur, og som
ikke alene føles følgerigtigt i hverdagen,
men som virkelig stadig har appel til me-
re menneskelighed i vor styrende og me-
kaniserede hverdag.

Danske
Folkedansere

der tillederkursus I og II er tilmeldt
h.h.v. 57 og 61 kursister + evt. en finsk
kursist.

Til instruktionskurset på Stevns var
der i år stor tilslutning - 20 spillemænd
og 70 dansere deltog.

De sidste brikker angående stævnet i
Frederiksværk blev sat på plads. Der er
tilmeldt 2.037 voksne, 155 børn og 73
spillemænd.

Et stævneudvalg er i fuld gang med
planlægning af landsstævnet i Thisted
1986, ligesom arbejdet med tilrettelæg-
gelse af stævnerne i Sønderborg 1987 og
Odense 1988 så småt er gået i gang.

Og B& U-udvalget arbejder med til-
rettelæggelse af Nordisk Ungdoms-
stævne i Odense i 1987, foruden de
hjemlige børne- og ungdomsstævner.

Bodil Johansen.

Nordisk stævne
Nordlek 1985:

En eg blev plantet i·Åbo Slotspark til
minde om Nordlek 1985. Men det var ik-
ke det eneste minde, der blev plantet.
Om end nok det mest synlige, mens an-
dre minder kun er synlige og tilgængeli-
ge for de enkelte af de 6.600 deltagere.

Et godt stævne. Hvad så et godt stæv-
ne står for, er nok op til de enkeltes for-
ventninger. En af de vigtigste ting - og
nok den ting der er uden nogen menne-
skelig indblanding - var vejret. Og det
var bare så fint, at man næppe troede, at
det var muligt, og så holdt det alle dage-
ne!

Alene denne ingrediens gjorde, at
mange irritationsmomenter gled hastigt
væk, ja, næsten før end de var opstået.
Træningerne i det frie, rygepauserne i
skolegårdene, »mad-køerne« ved Cafe
Nordlek, de store fællestræninger/op-
stillinger, al vandren frem og tilbage i
byen og mellem skole og Kuppis og de
natlige toiletvandringer blev overstået
som en hyggestund, - i stedet for det
H ... det kunne have været i regnvejr.

Den næstvigtigste ting var arrange-
mentets tilrettelæggelse og afvikling.

Man følte virkelig, at de finner havde
»tjek« på det hele, og det til trods for
den ringe information vi fik inden afrej-
sen. Altid var de klar til at lytte og altid
klar til at hjælpe. De klarede alt, eller
prøvede at gøre det.

Åbningsaftenen var ikke den festlige
og flotte indledning til et godt Nordlek,
som det kunne have været. Langt fra alle
tilstædeværende ressourcer blev brugt.
For de, der ikke var med, skal lige næv-
nes, at i et kæmpe isstadion (med plads
til ca. 6-8000 tilskuere) marcherede to
lange rækker finske dansere ind efter fa-
nerne. En lille ting der stødte mit øje. de
andre nordiske landes fanebærere var
unge, ranke og flotte folk, mens Dan-
marks var blandt de ældre og ret så ba-
standte folk. - Men det kan de nu ikke
gør ved!

Ligeledes kom en lang række finske
børn. Disse mennesker stod og stod,
mens landenes hilsner blev overbragt.
Så løb børnene ud igen, og de, som be-
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