
Skt. Michaels fest 
     - en fest for en engel  

                                                      Den 29. september er Mikkelsdag eller Skt.             
                                                      Michaels dag. Dagen har navn efter ærkeenglen   
                                                      Michael.  
 
                                                      Vi fejrer Michaelsfesten omkring d. 29.     
                                                      september. Vi fejrer en impuls, som på en måde  
                                                      er i skolen hele året, men i Michaelstiden  
                                                      optræder i ren form.  
 
                                                      Det er for så vidt ikke en fest der bygger på  
                                                      traditioner som Julen. Men en fest, der skal  
                                                      skabes på en ny måde hvert år, og som man må  
                                                      være (ånds)nærværende for at kunne skabe. 
 
 
 
 
 
 
 
    ************************** 
 
 
 
Denne dag var før i tiden en helligdag i Danmark. Men efter Struenses 
kalenderreform i 1770 blev den strøget som helligdag, og langsomt er bevidstheden 
om denne dag gledet i baggrunden.  
I Rudolf Steiner børnehaver og skoler verden over lægges der stor vægt på at 
højtideliggøre og fejre denne dag, og dermed fastholde billedet af Michaels kamp 
mod dragen - det gode mod det onde. Dette er en kamp der er mindst lige så aktuel i 
dag som tidligere.  
- Hvordan kan vi moderne, intellektuelt tænkende mennesker forholde os til dette 
billede i dag ?  
- Og hvorfor gør Rudolf Steiner institutioner så meget ud af at markere denne højtid i 
årsløbet, der knytter sig til efterårsjævndøgn – hvor mørket igen begynder at få 
overtaget i naturen?  
Disse er spørgsmål man kan stille sig.  
Når vi taler om engle, taler vi om åndelige væsner.  
Rudolf Steiner omtaler dem meget konkret i sine mange foredrag og bøger. For ham 
var de helt reelle, han havde evner, der gjorde ham i stand til at iagttage i disse 
verdener, hvor englene holder til – i englenes sfære.  
Hvad er vores forhold til engleverdenen i dag? - Det spørgsmål kan jo kun den enkelte 
svare på.  
Måske afviser man den som værende noget små børn har over deres seng. Eller 
motiver som man brugte til at udsmykke kirkerne med i gamle dage.  
Det kan også være, at nogle har en anende fornemmelse for at de findes. Eller at man 
ganske enkelt tror på engle.  



Både den før kristne og den kristne kunst og litteratur, vidner om den større rolle 
engle spillede i fortiden. Utallige er de kunstværker hvorpå engle optræder. Katolske 
kirker især, er rigt udsmykket med engle, og det i flere 
hierarkier.  
Blandt disse mange engle er det jo særligt ærkeenglen 
Michael, der er interessant for denne artikel. Beretningerne 
om Skt. Michael og billederne af ham er mange. Han har 
fulgt menneskeheden gennem tiderne.  
I Biblen, nærmere betegnet i Johannes åbenbaring, 12 kap. 
Vers 7-8-9 smider Skt. Michael og hans engle dragen ud af 
himlen og ned på jorden. På jorden opstår så behovet for at 
bekæmpe det onde. Og her dukker så billedet af Ridder 
George og andre ”Michaelsriddere” op. Inspireret og styrket 
af Skt. Michael tager de kampen op mod dragen - det onde 
på jorden. En kamp, der egentlig begyndte i den åndelige 
verden og derefter fortsatte på jorden.  
I middelalderen kæmpede de kristne riddere med ”Michael i 
kamp mod dragen” på deres bannere.  
De dedikerede deres sejre til ham, og fra år 813 fejrede man ham d. 29. september.  
På dette tidspunkt, såvel som i dag, var menneskenes bevidsthed i sommerhalvåret 
meget ude i naturen. Sanselivet flagrede ude blandt lys, varme, farver, dufte, fester og 
liv og glade dage.  
Den åndelige bevidsthed havde (har) trange kår i sommertiden. Men når mørket igen 
meldte sig omkring efterårsjævndøgn, kunne den indre verden komme stærkere til 
bevidsthed. Og på vej ind i den mørke tid hvor ydre og indre drager kunne lure, havde 
man brug for Michael ved sin side. Derfor lagde man Michaels-dagen på dette 
tidspunkt.  

 
Mennesket i vor tid har en veludviklet evne til at iagttage verden omkring sig, og 
derefter tænke over det iagttagede. Det er så almindeligt, at vi ikke tænker over det.  
Det sted i os hvor disse forestillinger kommer til stede, var iflg. Rudolf Steiner, i 
tidligere kulturer skueplads  for guddommelige åndelige væsner – engle.  
Menneskene havde således en mere direkte og umiddelbar forbindelse med den 
åndelige verden, og med sin engel om man vil. Nogle var meget forbundet med disse 
væsner, og handlede ud fra guddommelige åbenbaringer. Men det vil også sige at man 
havde en begrænset fri vilje - det var gudernes vilje der rådede.  
Fra denne tid stammer mange af de oprindelige myter og eventyr, der bærer åndelige 
sandheder i sig.  
Denne evne til at være tættere forbundet med den åndelige verden, svandt iflg. Rudolf 
Steiner ind, i takt med at menneskene fik en højere grad af fri vilje, af selvstændighed, 
i forhold til den guddommelige verden.  
Den intellektuelle erkendelse tog over, og blev en evne vi har i dag - men på 
bekostning af det mere umiddelbare forhold til englene og den åndelige verden.  
I dag har mennesket sin frie vilje og kan rette blikket efter sin engel og den åndelige 
verden, hvis det vil -  eller det kan lade være.  
Men Rudolf Steiner giver et bud på retningen.  

 
Efter at have været delvis glemt, kan man sige at Rudolf Steiner har givet Skt. 
Michael ”nyt liv”. I sine mange foredrag nævner han Skt. Michaels betydning igen og 
igen, som tidsånd eller tidsengel, med særlige opgaver for menneskeheden.  



Rudolf Steiner siger om Skt. Michael:  
”Hjælpe menneskene til at blive den oversanselige verden bag den sansbare og 
materielle verden bevidst”  
”Forbinde tænkningen med den moralske verdensorden, så handlinger også bliver i 
overensstemmelse hermed”.  
Nogle af de moderne drager er den rene materialistiske tankegang. Der hvor det ellers 
frie menneske bliver slave af materialistiske frembringelser.  
Men naturligvis også det onde i verden, og måske i os selv, hører til de drager, det 
kræver kraft og mod at bekæmpe.  
I det gamle billede, hvor ridderen kæmper mod dragen, er det sværdet eller spydet, 
der dræber.  
”I kampen mod de moderne drager er det den åndsinspirerede tænkning og 
erkendelse, der er våbnet. Det er den, de moderne Michaelsriddere må arbejde på”.  
Rudolf Steiner pædagogikken er også en ”Michaels pædagogik”. Særligt i de yngste 
klasser lægges en kim til en moralsk opdragelse. Det sker gennem de billeder, der 
bliver givet børnene via fortællinger - eventyr og legender – som læreplanen anviser 
for denne alder.  
Der dannes ved indlevelse i disse  mægtige ”billeder” en ”moralskat” i sjælen .  
Når sjælekræfterne så frigøres i årene omkring puberteten, og den selvstændige 
dømmekraft spirer frem, skulle det gerne være en dømmekraft, der er forankret i en 
god, sund og stærk moral.  
Så  har ”Steinerpædagogikken” virket, og i den forstand er det ”Michaelspædagogik” 
vi driver i Rudolf Steiner Skolerne. Og forhåbentlig vordende Michaelsriddere vi har i 
klasserne. Verden har hårdt brug for dem.  
Det er derfor en naturlig og selvfølgelig ting, at vi fejrer Michaelsdagen d. 29.  
september. Vi fejrer en impuls, som på en måde er i skolen hele året, men i 
Michaelstiden optræder i ren form.  
Det er for så vidt ikke en fest der bygger på traditioner som Julen. Men en fest, der 
skal skabes på en ny måde hvert år, og som man må være (ånds)nærværende for at 
kunne skabe og deltage i.  
 
Søren Christensen 
  
	  


