Fastelavnsris
Et fastelavnsris består af slik og hyggelig pynt, som
hænger på et grenbundt. Men oprindeligt blev det
brugt til at rise (slå) med. Man mente nemlig at man
kunne slå synden ud af kroppen, og der var skik for
at rise sin familie for at hjælpe dem af med synden.

I 1700-tallet ’risede man hinanden op’. De unge piger og karle
listede sig ind til hinanden for at
vække de andre ved at slå på dem
med riset. Det gjaldt derfor om at
komme først op til fastelavn!

Riset er også et symbol på frugtbarhed. Umiddelbart
ser det ud som tørre grene, men med vand og varme kan man få små spirer frem fra grenene. Ved at
rise kunne man måske ”overføre” noget af risets
frugtbarhed til den man slog på.

Kilder: Div. artikler om fastelavn på nettet:, herunder Folkeskolen.dk, kristendom.dk, Nationalmuseet, kristelig dagblad, mm.

Fastelavn
Fastelavn startede i
1800-tallet. Navnet
kommer fra tysk:
”vaste lavent” eller
”fastelabend”.
Det betyder aftenen før fasten.
Fastelavn falder altid 7 uger før
Påske. Det var den sidste fest
inden man skulle faste i 40 dage op til Påsken.
Påskedag falder den første søndag efter den første fuldmåne, efter forårsjævndøgn.
Jævndøgn er overgangen fra sommer-/vintertid. Den dag hvor solen står præcist over
ækvator og gør dag og nat lige lange.

Oprindelig var der 3 grunde til at faste:
•

Jesus fastede 40 dage i ørkenen

•

Forberedelse til Langfredag

•

Det var en synd at fråse (grovæde) i
Middelalderen, så derfor var faste
en god ting

Flæskemandag

At slå katten af tønden

Fastelavnssøndag og mandag var de sidste dage hvor
man måtte spise kød. I fastetiden spiste man kun fisk.
Fastelavnstiden kaldes i nogle lande for karnevalstiden.
Karneval = carne vale, som betyder farvel kød eller
uden kød. Der blev smovset i kød både søndag og mandag.

I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de
klæder sig ud og slår katten af tønden. Sådan har
det ikke altid været.

Hvide tirsdag
Tirsdag var den sidste dag
hvor man måtte spise æg,
sukker og hvidt mel. Derfor opfandt man i Danmark fastelavnsbollen og i senere år er det blevet til
pandekagedag.

Askeonsdag
Om onsdagen startede fasten. Danmark var katolsk dengang og præsten tog imod kirkegængerne om onsdagen med at tegne et tykt sort kors i
panden med aske. Aske = sorg, mørke, død. Det var tid
til at kigge indad og ransage sig selv. Men også en viden
om at Jesus tog menneskets synd på sig i Påsken, som
man så frem mod. Fasten var startet.

Oprindeligt var det en voksenfest, hvor der blev
drukket alkohol, spist masser af kød, danset og
man klædte sig ud som bjørne og djævle for at
skræmme det onde væk. Dengang var der en levende kat i tønden. En sort kat symboliserede
nemlig både den onde og det onde i al almindelighed, som man gerne ville beskytte sig imod.
Skikken med at slå katten af tønden
formodes at være kommet til Danmark med de hollandske bønder, som Christian
den 2. fik herop i 1500-tallet.
I dag bliver tønden fyldt med slik og godter, og
katten er lavet af papir og klistret på tønden i stedet for!

