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Kampen imod den jødiske
Schäktning i Finland.

Froken von Konow, Helsingfors, har an-
modet os om at optage nedenstaaende Rede-
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gorelse vedrorende Schäktningen i Finland.
Frekenens Indlaeg omfatter dels det Fore-
drag, hun holdt paa Kongressen her i Som-
mer, og som af forskellige Grunde vakte en
staerk Diskussion, dels en Klarlaeggelse af
den Udtalelse, som den finske Medicinal-
styrelse afgav i 1906 vedrarende Schäkt-
ningen.

Medens vi beredvilligt opfylder Frk. v.

Konows onske, maa selvfolgelig Udtalel-
serne staa for Frokenens egen Regning.

Vi onsker ikke paa naervaerende Tids-
punkt at blande os i den Kamp for og imod
Schäktningen, som har staaet paa i saa
mange Aar, og som fra begge Sider har
foranlediget Hundreder af Boger og Bro-
churer, og hvor Masser af Udtalelser fra
Videnskabsmsend staar överfor hinanden. '

Vi laegger aldeles ikke Skjul paa, at vi
anser Bedovelse forinden Schäktningen for
det rigtige, ikke fordi vi tror, at Dyret
lider noget ved selve Snittet, thi naar samt-
lige Halsaarer overskaeres paa én Gäng, vil
der meget hurtigt indtraede en Hjerne-
anaemi, der medforer Folesloshed ; men vört
onske er at Dyret befries for Forberedel-
serne til Schäktningen : Kastningen hvor-
ved f. Eks. ofte et Horn afbraekkes, Fjaer-
nelsen af Haarerne fra det Sted af Halsen,
hvor Snittet skal föres, den bagovertvungne
Stilling af Hovedet, for at Snittet kan
blive effektivt etc, Disse uhyggelige För-
beredelser kraever altid en vis Tid og maa
i Förbindelse med Blodlugten i Slagte-
huset uvilkaarlig give Dyret en Anelse om,
hvad der forestaar. I Modsaetning til
Schäktningen er Bedovese ved Slagteappa-
rat långt humanere.

Dyret falder her ojeblikkelig, som ramt
af Lynet, og Paastanden om at Blodaflobet
ikke er saa fuldstaendigt ved Bedovelse som
uden denne, har vi vanskeligt ved at gaa
md paa. Der findes Udtalelser fra mange
Slagtere herimod.

Det afgorende for os er imidlertid, at da
der ved Grundloven er givet Joderne fri

Religionsovelse, og da de haevder, at
Schäktningen udgor en vaesentlig Del af
deres Ritus (og herom kan kun Joderne
domme), kan man ikke pludselig gaa hen
og tage en Del af den givne Tilladelse til-
bage.

Vi skal citere en Udtalelse, som findes i
sidste Haefte af »Maanedsskrift for Dyr-
laeger« og som falder sammen med vor Op-
fattelse. Forfatteren er en af Tysklands
mest ansete Veterinaerer, Professor Dr. Es-
ser, og hans Erklaering er fremkommen som
Svar paa en Foresporgsel om Tilladelig-
heden af Schäktning som Slagtemode,
rettet til Hovedforeningen for de hannove-
ranske Dyrlaeger, for hvilke Prof. Esser er
Formand.

»Da det ikke har vaeret mig muligt at

indkalde Föreningen til et Mode for at

foretegge det stillede Sporgsmaal, vil jeg

gaerne udtale min personlige Mening om

Sägen. Jeg bemärker da forud, at en Del,
mulig den störste Del, af vore Forenings-
medlemmer indtager det Ståndpunkt, som

forudsaettes i det stillede Sporgsmaal (at

Schäktning bor forbydes).
Jeg personlig har nu först og fremmest

den Opfattelse, at den Slagtning, der finder
Sted efter en forudgaaende Bedövning, übe-
tinget og utvivlsomt er mere at anbefale
end Schäktningen, der finder Sted uden Be-
dövning.

Men jeg kan ikke indse, at Schäktning
er Dyrplageri, saaledes som jeg derimod
snarere kan anse forkellige unyttige Opera-
tioner som Kupering og Englisering af
Heste, Kupering af oren og Hale hos Hun-
de, Udbodning af Svin m. m., hvilke Ope-
rationer som bekendt ofte udfores paa en
raa Maade.

Da Jodemes Religion forpligter dem til
kun at spise Kod af chäktede Dyr, har jeg
den Opfattelse, at man ikke skal forbyde
Schäktning, da man derved tvinger disse
Mennesker til at spise. Kod af ikke schäk-
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tede Dyr, hvilket strider mod deres Sam-
vittighed.«

»Ved den internationale Dyrebeskyttel-
seskongres i London 6.—10. Juli 1909 hav-
de jeg den TEre i et Referat at gore Rede
for den Kamp, der föres i Finland for at

ligestille alle vört Lands Indbyggere med
Hensyn til de for Slagtningen af Husdyr
gEeldende Bestemmelser. — Finland horer
nemlig til de faa paa Slagtningens Omraa-
de fremstaaende Lande, hvor en Speciallov
er udfserdiget for at forebygge alt unod-
vendigt Plageri ved Dyrenes Aflivelse.
Fremkommet paa Initiativ af Finlands i
1897 sammentrsedende Landdag og stad-
faestet som kejserlig Forordning den 14.
August 1902 retter denne Lov sig först og
fremmest mod den barbariske Skik at for-
rette Slagtningen, uden at Dyret forinden
er bragt i bevidstlos Tilstand. Men som
bekendt findes der i vört Land, ligesom
blandt de fleste andre civilicerede Folk,
Medlemmer af forskellige Trossamfund,

for hvilken Dyrenes Slagtning ved fuld Be-
vidsthed foregives at udgore en til deres
Tro (Sekt) horende religiös Pligt. — Jeg
sigter til de, som bekender sig til den mo-
saiske Tro, og til Tilhsengev.ne af den muha-
medanske Lasre, hvilke i et Antal af nogle
Hundrede er flyttet til Finland, hvor de
drive deres Forretninger og ofte har deres
rigelige Udkomme, selv om de ikke som
Medborgere, men kun som paa Tid beso-
gende Fremmede har Ret til at opholde sig
i Finland. Medens Muhamedanerne, for
det meste omkringvandrende Saslgere af
forskellige Varer, indtil nu uden Resultat
har protesteret imod, at deres saakaldte
religiöse Frihed paa dette Omraade ind-
skrsenkes, udvirkede de långt bedre situe-
rede Joder af Generalguvernör Bobrikoff i
Aaret 1903 Initiativet til en Undtagelses-
bestemmelse, som fritog dem for deres
Skyldighed til at holde sig Loven efter-
rettelig. Det lykkedes dem nemlig at over-

1911

bevise ham om, at et Schäktforbud vilde
faa sundhedsfarlige Folger for de jodiske
Soldater inden for de i Finland statione-
rede russiske Troppen skönt der hverken i
denrussiskeHaersKostforplejningißusland
eller Finland nogenSindehavde kunnettages
Hensyn til Mandskabets forskellige Kon-
fessioner. Den i vört Land brugbare —

jeg vover at paastaa, at alle vil sige kor-
rekte — Maade, at gennem Landets Senat
henvende sig til de hojeste Myndigheder,
den har Joderne i dette Sporgsmaal igno-
reret. — Paa Grund af en fra Landets
störste Dyrebeskyttelsesforeninger — Hel-
singfors Dyrebeskyttelsesforening, För-
eningen Dyrevennerne og den Finske Dyre-
beskyttelsesforening — gjort Henstilling,
som understottedes ikke blöt af 84 af Lan-
dets Kommuner, men ogsaa af den finske
Medicinalbestyrelse blev denne Undtagel-
seslov gennem en af Hans Majestet Kej-
seren sanktioneret Senatsbeslutning op-
hsevet den 12. Marts 1909.

Medicinalbestyrelsen fremholder i sin
herom afgivne Udtalelse, at en Sammenlig-
ning fra Humanitetssynspunkt imellem
Slagtningen efter jodisk Ritual og Slagt-
ning, hvorved Dyret bedoves ved Hjselp af
möderne Slagteapparater, unsegtelig maa
falde ud til den senere Fremgangsmaades
Fordel. — Herved bedoves nemlig Dyrene
ojeblikkelig og höides bedovede, helt indtil
Döden er indtraadt; ved den af Joderne
anvendte Slagtemaade taber Dyret ganske
vist Bevidstheden, men denne kommer
snart igen, for först paany at forsvinde
efter flere Minutters Forlob, under hvilken
Tid Dyrene utvivlsomt lider forferdelig
meget. — Hertil kommer, at Forberedel-
serne til Slagtning efter jodisk Brug med
god Grund giver Anledning til Klage, idet
den medforer unodvendigtDyrplageri, hvil-
ket ikke engang ved Hjaelp af udeluk-
kende i saadant ojemed konstruerede Ap-
parater kan undgaas. —■ Ganske vist kan
ogsaa, selv om Lovens Forskrifter iagt-
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Tages, Slagtedyrene tilfojes unodvendige
Lidelser, idet Forsog paa at bedove Dyrene
ved Slag paa Panden ofte kunne mislykkes,
men saadanne Tilfselde er dog kun und-
tagelsesvis ikke Regel og bliver sjaeldnere
Aar for Aar, efterhaanden som Bedovelses-
apparaterne mere almindeligt kommer i
Brug. Den jodiske Slagtemetode burde
efter Medicinalbestyrelsens Överbevisning
kun taales, dersom den havde fuld Beret-
tigelse i Jodemes Religion. Dette kan imid-
lertid ikke anses for at vsere Tlfseldet. I
Mosebogerne findes saaledes ikke nogen Be-
stemmelse om, hvorledes Jodemes Slagt-
ning skal fin de Sted, men findes Foreskrif-
ter herom kun i Talmud, hvilken dog ikke
har samme Betydning i religiös Henseende
som de forstnsevnte. ■— De i Talmud ind-
gaaende minutiöse Bestemmelser angaaen-
de Slagtning kan imidlertid i mange Hen-
seender ved Slagtning i almidelige Slagte-
huse ikke folges. — Da saaledes disse Be-
stemmelser engang i visse Henseender kan
negligeres, nden at Kodet derfor anses for
udueligt til Fode for jodiske Trosbeken-
dere, burde vel den Fremgangsmaade
kunne taales, at Dyrenes bedoves, forend
det saakaldte Schaktsnit gores. — Paa
Grund af det ovenanforte mener Medicinal-
bestyrelsen underdanigst at maatte hen-
stille til H. K. M., om ikke med Henblik
paa Dyrebeskyttelsesforeningernes Frem-
stilling, at de for de mosaiske Trosbeken-
dere i Naadige Forordning af 13. August
1903 gjorte Undtagelser fra Bestemmelsen
om obligatorisk Bedovelse ved Slagtning
af Husdyr, maa opheeves).

Her sluttede min Redegorelse ved den
internationale Kongres, og for den upar-
tiske lagttager af Forholdene maa det vel
nok synes, som om Sporgsmaalet en Gäng
for alle burde vaere afgjort, og at sedvan-
lig Takt og Hensyn til de Myndigheder, af
hvilket dettes Afgorelse havde beroet,
burde afholdt Joderne fra. alle videre For-
Sog paa at vinde sig Undtagelsesrettig-

heder paa den ovrige Befolknings Bekost-
ning. Et saadant Hensyn tog Joderne
imidlertid ikke, men de gjorde nu dette
Mellemvserende. med den finske Regering
og det finske Folk til et internationalt
Sporgsmaal. Takket vasre deres Agitation
indgik der snart fra Udlandet Meddelelser
om, at jodiske Pengemagnater paa Forret-
ningslivets Omraade havde besluttet at
nsegte Finland Kredit. I Rusland udspred-
tes det Rygte, at Joderne i Finland var
blevne forbudt at anvende Kniv ved Slagt-
ningen, som kun skulde gaa for sig ved
Skydning, et Rygte, som naturligvis sav-
nede enhver Grund da det jo stod Joerne
frit at anvende hviken Slagtemetode, de
behagede, forudsat at Dyrene först var ble-
ven lovligt bedovede ; og i Skt. Petersborg
sammentraadte en jodisk Konference, som
hos det jodiske TJdenrigsministerium läder
til at have anholt om Bevilling til, at den af
Hans Majestset Kejseren ophaevede Und-
tagelsesforordning fortssettelsesvis maatte

vedblive at vsere gseldende i Finland.
Konferencen anmodede desuden Rabbi-
nerne i Skt. Setersborg, Kotzenellenbogen,
og i Helsingfors, Bukanz, om at fremfore
Jodemes onsker for Generalguvernören. —

Senatet, til hvilke disse Rabbineres Bon-
skrifter overraktes gennem Generalguver-
norerne Böckman og Seyn, benyttede sig
da af en ejendommelig hos os hidtil upro-
vet Udvej, for i Dyrebeskyttelsessporgs-
maal at vinde Klarhed paa Grundlag af
Udtalelser af Fagmaend, Senatet henvendte
sig nemlig med Anmodning om en Udta-
lelse til det medicinske Fakultet ved Alex-
anderuniversitetet i Helsingfors. — Jeg
tror ikke, jeg tager meget fejl, naar jeg
vover at paastaa, at mange af Fakultetets
Medlemmer, da de fuldstsendig umotiveret
fik denne Foresporgsel paa Halsen, lige
saa lidt som i Almindelighed de videnska-
belige Autoriteter, som bedommer Sporgs-
maal fra teoretiske Synspunkter, havde
nogen Forestilling om Arten af det Sporgs-
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maal, som de her skulde afgive deres Ud-
talelser om. Det kan vel ysere et Sporgs-
maal, om det var dem bekendt, om Schakt-
snittet blev gjort paa längs eller tvsers af
Dyrets Hals, om Slagtedyrenes Bedovelse
muligvis skete ved Hja;lp af Kloroform
eller ved Hjselp af andre i Lasgepraksis an-
vendelige Narkotica, og om der ifolge
deres Fagmands-Viden fandtes nogle teore-

tiske eller fysiologiske Forudssetninger, om
at Blodets Aftapning af de schäktede Dyr
hammedes ved, at det levrede sig i de af-
skaarne Aaremundinger. — Det maa dog
vare vore Professorer til udelt Berömmelse
at de ikke afgav deres Udtalelser i det for
dem fremmede Sporgsmaal uden grundigt
at have sat sig md i det, og at de ikke
blindt afgav deres Kendelse efter de Argu-
menter, som Rabbinerne i deres Skrivelser
havde fremdraget. Det hed sig nemlig i
disse Skrivelser bl. a., at Joderne til Fode
ikke maa anvende Kod slagtet paa änden
Maade end ifolge deres Ritual, hvorfor et

Schäktforbud for dem var ensbetydende

med en Dödsdom, samt at den rituelle

Slagtning kun kan henfores til det med
Kniv udforte Snit i Dyrets Hals. Efteråt

Sporgsmaalet var bleven behandlet ved tre

forskellige Moder i Efteraaret 1909 af det

medicinske Fakultet, udtalte Majoriteten
eller fem af Fakultetets Medlemmer (Pro-

fessorerne Grönroos, Heinricius, Holsti,

Hornen og Laitinen) som deres Mening, at

den jodiske Slagtemetode, hvortil ogsaa de
forberedende Foranstaltninger bor hen-

fores, maa betegnes som mindre human end
Metoden med forudgaaende Bedovelse, me-

seren.

dens den Udtalelse, som afgaves af Minori-
teten eller tre af Fakultetets Medlemmer
(Professor Krogius, Sundvik og Tiger-
stedt) udmundede i den Antagelse, at det
ikke var rigtigt at stemple den paa en or-
dentlig Maade udforte Schäktning som en
med grusom Dyrplageri förbunden Slagte-
metode, men at den i Finland ved Lov paa-
budte Bedovelsesmetode set fra et Humani-

tetssynspunkt maa tilkendes Fofstepladsen
fremfor Schäktningsmetoden.

At domme af den fra Dyrebeskyttelses-
synspunkt beklagelige Foranstaltning, som
Kongeriget Sachsens Regering den 20. De-
cember 1910 har vedtaget paa Grund af en
Udtalelse af det medicinske Fakultet i
Leipzig, synes dette Fakultet at vsere kom-
met til et Resultat fuldstaendigt modsat
deres flnske Kollegers med Hensyn til
Schäktningens Anvendelse som möderne
Slagtemetode. Det maa dog vsekke vor
Forbavselse og vor stserkeste Modvillie, at

den sachsiske Regering har afslaaet »Der
al te Dresdener Tierschutzvereins« Anmod-
ning om denne Udtalelses Offentliggorelse.
En saadan Hemmelighedsfuldhed vidner
ikke blöt om en långt overdreven Bureau-
kratisme, men vaekker ogsaa Mistanke om,

at Motiverne for de foretagne Foranstalt-
ninger endogsaa efter den sachsiske Rege-
rings egen Opfattelse helst bor unddrages
det offentliges Bedommelse.

1911

Det ved Universitetet i Helsingfors me-
dicinske Fakultets afgivne Udtalelser
havde naturligvis til Folge, at det finske
Senat nsegtede sit Samtykke til de jodiske
Rabbineres Henvendelser, men Sporgs-
maalet blev liggende übehandlet af General-
guvernoren, indtil der fra Joderne blev

gjort en ny Henstilling, denne Gäng under-

tegnet af Rabbineren i Helsingfors og

adresseret direkte til Hans Majestset Kej-

Jodemes Besvaerligheder og Nod synes

nu at have naaet sin Kulmination. Siden
Schäktningen blev forbudt i Landet havde

de, efter Herr Bukanz, ikke fortseret Kod,
og derfor faldt de sultne og svage, Msend

og Kvinder, Oldinge og Born, for Hans
Majestsets Fodder, idet de alle som en an-

raabte ham om at redde Folket derved, at

de ätter fik Lov til at slagte efter deres

egen Metode.
At en stor Del af den i Finland boende

yngre Generation af den jodiske Befolk-
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ning ikke tog nogen Notits af de rituelle
Fove for Slagtning, hvilke de gjorde sig en
/Ere i aabent og offentligt at trodse paa
Dampbaade, Spisesteder og Restaurationer,
at Joderne i Smug gjorde sig skyldige i
Fovovertraedelser i saa stor Stil, at danske
Faederfirmaer hos den finske Regering gen-
tagne Gange gjorde Anmeldelser om, at der
paa Trods af det i Finland gaeldende
Schäktforbud blev eksporteret en Maengde
Hudcr fra Finland, hvilke var tagne fra
schäktede Dyr, og hvilket nedsatte Hudem-
es Vserdi ganske betydeligt, at i Tusindvis
af Hons aarligt blev schäktede inden for
den jediske Synagoges Omraade, at Fisk,
som ikke behöver at schäktes for at tjene
de rettroende Joder til Fode, stedse stod til
Tjeneste for Joderne, at der i en Forrec-
ning i Helsingfors til Byens forholdsvis
faatallige Jodebefolkning paa ca. Halvan-
det Hundrede Familier i denne Tid pr. Uge
blev solgt 400 a 900 Kilo schaktet Kod,
som Joderne havde Ret til at importere fra
Steder uden for Fandets Graenser, at ende-
lig intet Religionsfsrbud hindrer Joderne i
at benytte sig af andre Nseringsmidler end
Kodet af slagtede Dyr til deres Ophold, alt
delte fortav den jodiske Rabbiner. Og dog
gav hans urigtige og vildledende Fremstil-
linger vört nuvasrende Senat en Anledning
til at hestille til Hans Majestset om Be-
myndigelse for Senatet til at udfaerdige Be-
stemmelser angaaende den jodiske Schäkt-
ning, hvilket med andre Ord tilkendegiver,
at Senatet for sin Del giver sit Samtykke
til den af Herr Bukanz paa hoj este Steder
rettede Henstilling.

Men hermed har Senatet dog paataget
sig noget, som a priori ikke kan realiseres.
Thi bliver Schäktning engang tilladt i vört

Fand, saa gaelder med Hensyn til den lige-
saavel som i alle Fande kun de Bestem-
melser, som nogle jodiske Rabbinere har
givet Navn og Vaerdighed af Ritual. Ved
saerlige Foranstaltninger kan ganske vist
de kristne Slagtere, som tvinges til at

hjaelpe til ved den oprorende Handling,
som de dommer som et forkasteligt Dyr-
plageri, trakasseres og kontrolleres, men
paa selve Schäktningen kan og maa vi ikke
indvirke. Saafremt denne Beslutning ikke
var en Nodudvej for Senatet, som derved
stillede sig i Opposition ikke blöt imod INJ c-

dicinalbestyrelsen i Finland, det medicinske
Fakultet ved Alexanderuniversitetet i Hel-
singfors, Guvernorembedet i Nylands Fen,
84 af Fandets Kommuner, Fandets Dyre-
beskyttelsesfsreninger, Fanddagen i 1897
og Hans Majestart Kejseren, som havde
udfaerdiget den gseldende Forordning an-
gaaende Slagtningen af Husdyr, men ogsaa
mod sin egen tidligere Beslutning, er Se-
natet nu kommen md paa en tilbagegaa-
ende Vej, som det ikke vil blive let atklare.

Dette er Historien om den jodiske
Schäktnings Forbud og sandsynlige snar-,

lige Genindforelse i Finland. •— Jeg har
her saa nöje forklaret den, fordi jeg mener,
at Schakten, det religiöse Barbaris, de raa
Traditioners Berettigelse for eller jsevn-
sides med de nye humane Aflivelsesmeto-
der, som vor Tid har opfundet, er ; et inter-
nationalt Onde, som vi med samlede Krsef-
ter maa beksempe. Derfor maa vi ogsaa
vide nöje Besked med den Taktik, som vore
Modstandere i hvert enkelt Tilfselde betje-
ner sig af. Vi maa ikke paa Grund af de
Nederlag, som vi har lidt i Sachsen, hvor
Undtagelsesbestemmelser til Fsrdel for
Schäktningen nylig er blevne udfserdigede,
og i den tyske Rigsdag, der til Dyrebeskyt-
telsesparagrafen den 12. Janvar 191 1 har
foreslaaet et Tillaeg, som ophsever alle Fove
der indskraenker Rettigheden til at slagte
efter religiöst Ritual, hvilket yderligere
truer os i Finland, lade vört Mod slaa ned.
Jo större Besvaerlighederne er, jo mere ind-
flydelsesrige og maegtige vore Modstandere
er, desto större Kraft og desto större Energi
borvi laegge md i vor Kamp, benyttende selve
Modgangen til at oge og rette vor Erfa-
ring med Hensyn til passende Vaaben i
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denne Kamp. At lade sig lede af religiöse
Tolerancehensyn var ikke blöt umotiveret,
men endogsaa fuldstsendigt urigtigt. Thi
Schäktningen er ikke for Joderne et Reli-
gionsbud. I det gamle Testamente findes
ingen Lov derom, og Jodemes Forsog paa
at henlede det derfra, er altfor sogt, alt
for naivt til blöt at kunne tages alvorligt.
De forklarer nemlig, at Ordene : »Du skal
slagte af Dine Kreaturer eller Faar, som
Herren har givet Dig, som jeg har paabudt
Dig det« / 5 Mos. 12 :21 / henviser til
Isaks tilsigtede Ofring, da Abraham
strakte sin Haand ud efter Kniven og ikke
efter — en Slag- eller Skydemaske. Det
religiöse Motiv til at Joderne ikke spiser
Bagkrsppen af de slagtede Dyr, hvilken de
saelger til deKristne, kan sogesderi, atßag-
kroppens Serier og Aarer er urene for Jo-
derne, siden Jacobs Hoftesene blev lam ved
den Tvekamp, som han forte med Jehova,
medens han ventede paa sin bestjaalne og
forraadte Broder. Er det religiöse Betaen-
keligheder og en sej g Fastholdelse ved Tra-
ditioner af denne Slags, vi bor respektere
og holde i JEre ? ?

Uholdbart er ogsaa det Argument, at

Budet: »Se til, at du ikke seder Blodet, thi
Blodet er Sjselen,« / 5 Mos. 12:28 / kun
kan opfyldes ved Schäktning. Thi vanset
hvad den Livsföreteelse end er, som vi
kalder Sjselen, saa har den under ingen
Omstsendigheder sit Ssede i Blodet, hvis
Opgave det er at tilfore vor Organisme nye
Nseringsmidler og at optage i sig de brugte
Bestanddele. Det er ved talrige Forsog i
Slagtehusene bleven godtgjort, at Schäkt-
ningen ikke giver et mere blodfrit Kod end
de andre Slagtemetoder. Fuldstaendigt
blodfrit bliver Kodet af et slagtet Dyr al-
drig, det ved Joderne mer end sikkert,
hvorfor de ogsaa behandle det, ogsaa det
schäktedé, med Vand og Salt.

I Talmud, som for Joderne naermest er
en religiös Saedvaneret, findes ganske vist
Love, som vedrorer Slagtningen : »Man be-
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hover ikke ved Kreaturer at schäkte Hals-
aarerne / Schulchan Aruch / Jorech deah /
Del 22, § 2 / »Med en Kniv, som ikke er
skarp, maa man schäkte, selv om Skserin-
gen af og til skulde strsekke sig över en
hel Dag.« / Sch. A. Del 18, § 7 / »Med alle
Slags Redskaber maa man schäkte, med et

Stykke Glas, en Sten, et Ror, en Tand eller
en Negl / Sch. A. Del 6, § 1 / o. s. v. i
umenneskelig Raahed, men Bud, som fore-
skriver Fremgangsmaaden ved Schäktning
nu til dags, ogsaa den for vor Tid forsel-
dede og grusomme, kan man der lede for-
gaeves efter.

Af en stigende Kultur og forandrede
Livsforhold er Joderne överalt i de civili-
serede Samfund, blevne tvungne til at fra-
falde meget af det, som i Fortiden og
Middelalderen havde Religionsbudets bin-
dende Hsevd for Israels Folk. Derfor har
ogsaa Schäktningen for det overvejende
Antal Joder i Praksis tabt enhver Betyd-
ning, skönt de endnu af vildledende For-
skrifter, af nationale, politiske og okono-
miske Grunde i Teorien holder ligesaa stae-
digt fast ved den som deres ortodokse Tros-
fasller. At Schäktningen muligvis for disse
sidste, den i Former stive, sterile Jodedoms
Tilhsengere, staar som et Religionsbud,
det oger kun vor moralske Pligt til at gribe
md mod det Dyrplageri, som er forenet med
den. Thi er ikke det unodvendige Plageri
långt mere tilgiveligt og lettere at rette,
naar det paa Grund af manglende Kund
skab eller Oplysninger oves af den
udannede Bonde, end naar det sker under
Indflydelse af den skraekkelige Vrangfore-
stilling, at det var en Befaling fra en Gud,
som afgjorde Menneskenes Salighed efter
de Ceremonier, paa hvilke de har taget Li-
vet af nogle af de Vaesener, som han har
skabt? Forend dette grusomme Religions-
spogelse er bleven fjernet fra vore Mar-
kedstorve, vore Salgshaller, vore Slagte-
huse og vore med Statsbidrag opforte Sy-
nagoger, kunne vi aldrig haabe paa at faa



Nr. 9— io DYRE\

de humane Reformer gennemforte paa
Slagtningens Omraade, hvilke Reformer
vi i Aarevis kun altfor ofte forgseves har
arbej det for.

At laere Menneskene, at kun de Bud', som
har til Hensigt at formindske og md
skraenke hjaelpelose Skabningers Lidelser
og at ikke de, som oger og forlaenger disse
har deres Oprindelse i den guddommelige
Retfaerdighed og Kserlighed, det maa v

Nutidens Dyrevenner tage til vor Mission
ogsaa paa Slagtningens bodbestsenkte, be
skaemmende Omraade, indtil en kommende
Tid med hojere etiske Idealer skal give Li
vet dets Renhed igen, en Tid, da Menne
skeheden skal indse, at det er vor Slasg
uvserdigt at opholde vor Eksistens ved a
mishandle uskyldige Liv, og at vört Herre
domme över Naturen ikke maa manifestere
sig ved andre levende Vaeseners Dodsangst
Frygt og Kval.«

Agnes von Konow.








