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Fastelavn
Kristendommen blev for omkring 500 år siden delt i to store retninger. Den
katolske og den protestantiske. Den katolske kristendom havde eksisteret siden Jesu død og alle kristne var derfor katolikker. I begyndelsen af 1500tallet vendte en række lande, især i Nordeuropa, sig imod den katolske kirke.
I Danmark skete det i 1536 hvor kong Christian 3. gennemførte reformationen (ændringen).
Fastelavn har rødder tilbage til tiden under den katolske kirke. Fastelavn er
navnet på tiden op til den 40 dage lange faste før påskehøjtiden.
Det var perioden hvor man på krop og i sjæl forberedte sig til påsken, og genopstandelsens mirakel.
På tysk hedder fastelavn "fastelabend", det kan oversættes til dansk "fasteaften" og er derfor blevet navnet på aftenen før fasten. I Sydeuropæiske lande kaldes tiden for karneval, "Carne vale", der kan oversættes til dansk som
"Farvel kød”.
Fastelavn gav alle, så vidt man havde råd, mulighed for at nyde alle de spiser,
der snart ville blive forbudt i over en måned, fint brød, kød og fede spiser. I
fastetiden blev der hovedsageligt spist groft brød og fisk. Det blev også en tid
hvor verden vendtes på hovedet, og hvor de almindelige normer ikke var gældende.
I Danmark blev efter 1536 fasten i katolsk forstand afskaffet, men fastelavnen blev bibeholdt som en folkelig skik.
I dag forbinder vi især fastelavn med:
• Udklædning
• Slå katten af tønden
• Fastelavnsboller
• Fastelavnsris
Udklædning
Mandag efter fastelavnssøndag var i gamle dage den største dag i fastelavnstiden. Karlene red omkring i optog, udklædte og festligt pyntede. Fastelavnsoptoget red rundt til gårdene i landsbyen, for at samle penge og madvarer ind til et gilde.
I optoget kunne man altid se en stodder, en kælling og en bajads. Stodderen
var klædt ud som en gammel mand, kællingen var en karl, klædt ud som en
ung kone og bajadsen var en slags klovn, med hvid skjorte, bånd og en særlig
hat.

Når optoget ankom til en gård, fik de gerne lidt mad, det kunne måske også
blive til en dans med gårdens piger. De udklædte kunne lave uskyldige løjer
eller drillerier.
De ældre, gifte folk deltog ikke i karlenes optog, men kunne i stedet "løbe fastelavn". De klædte sig ud og gik ind hos venner og bekendte for at lave sjov
med dem.
Slå katten af tønden
Tidligere mente man, at katten var et "mistænkeligt" dyr, der kunne bruges
som symbol på ting man ønsker at jage væk.
Da Christian 2. var konge i Danmark sørgede han for, at mange hollændere
kom til landet. Meget peger på, at det var dem der bragte skikken med at "slå
katten af tønden" med sig, og derved gav inspiration til vore dages skik. Tidligere red man på hest, når man skulle slå katten af tønden, og helt frem til
slutningen af 1800-tallet, kunne man opleve tøndeslagning med en levende
kat. Som regel fik kattene i Danmark lov at løbe, når bunden var slået ud af
tønden.
Efterhånden blev det almindeligt at bruge en død kat, eller en figur, lavet af
strå eller gamle klude. Tønden kunne også rumme andre ting, f.eks. en død
fugl eller aske. I nyere tid fylder vi tønden med frugt, slik og andet godt.
Katten ikke det eneste dyr, som "festen" kunne gå ud over. Andre lege handlede om at rykke hovedet af en levede gås eller hane, der var ophængt i benene. Halsen blev smurt ind i fedt hvilket gjorde det sværere for deltagerne at
få fat, når de red under.
Fastelavnsboller
Fastelavnsbollerne kommer antageligt fra Tyskland. Her bagte man i 1600tallet nogle runde dejstykker, som kaldtes "heisswecken". Senere i 1700- og
1800-årene var fastelavnsboller ikke nødvendigvis noget man bagte selv. Da
kunne hvedebollerne, som var et særligt lækkeri, købes af omvandrende kagekoner. I de seneste år er fastelavnsboller blevet til wienerbrødsboller ofte
fyldt med creme eller flødeskum.
Der fandtes også i fastelavnstiden andre former for bagværk. Der var de såkaldte "strutter" og "firknopper", som også var bagt af hvedemel, men havde
andre former. Strutten er lavet så den får fire spidser og ligner et kors, firknoppen er sat sammen af fire selvstændige boller. Man kender også til fastekringlerne som blev lavet af mel, vand, salt og kommen. Dejen blev kogt før
bagningen, det medførte at kringlerne kunne holde i lang tid, helt op til et år!
Fastelavnsris
Fastelavnsris kendes i Danmark siden 1700-tallet. Det er usikkert hvorfra
skikken helt præcist stammer. Den mere alvorlige side af sagen er at særligt
fromme folk, selv efter 1536, kunne finde på at prygle deres børn med ris på
langfredag. Formålet var, at minde børnene om Jesu lidelser.
I løbet af 1800-årene begyndte man at kunne købe pyntede fastelavnsris.
Pyntet kunne være papirsblomster, katte, og storke. Omkring 1900 begyndte
man at sætte riset på fod, det blev nu mere beregnet til at stå til pynt end til
at rise med.

I forbindelse med fastelavn fandtes der også andre lege. Populært var kapløb
hvor piger og karle konkurrerede med hinanden. Som regel blev løbene arrangeret sådan, at karle og piger kæmpede mod hinanden i "ulige" discipliner.
Karlen skulle løbe eller ride et bestemt stykke vej, mens den pige, han kæmpede imod samlede æg sammen. En leg som at "stikke til stråmanden" blev
også brugt mange steder. Der blev lavet en stråfigur som blev hængt op i en
snor. Ridende på en hest skulle man se om man kunne ramme figuren. Det
var en leg, som var inspireret af adelens lege i 15-1600-tallet som f.eks. ringridning. Figuren man skulle ramme kunne også ses som et symbol på vinteren, der er ved at gå på hæld.
Vi kender i dag til mange af disse lege fordi de var forbudt i følge Danske Lov,
fra 1683. Heri står der: ”Al letfærdig og foragelig Lægen om Jul, eller andre
Tider, og Fastelavns Løben forbydis strengeligen, og bør alvorligen at straffis”.
Vi kan derfor finde retssager fra 1600 og 1700-tallet, hvor disse lege er beskrevet.
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