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Fastelavnen

Ordet fastelavn kommer fra tysk: Vastelabend, det vil
sige, aftenen for flasten, og denne dag blev ogsi kaldt
for askeonsdag. Inden denne dag havde man spist,
drukket og festet en hel uge igennem, for at kunne
klare de triste ksdlose 40 dage, fasten varede. Fasten
blev afskaffet ved refonnationen i 1536, men faste-
lavnslojerne blev bevaret. Til festlighederne hor1e en
r&kke styrkeprover som f.eks. tondeslagning. Faste-
lavnsrisning er ogsa en gammel tradition. Den kan
spores tilbage til antikke frugtbarhedsritualer. Oprin-
deligt var det da ogsi kun hustruer og specielt de
barnlose, man risede.
Pi Amager har man bibeholdt den gamle tradition
med fastelavnsridning og tondeslagning i Dragor, St.
Magleby og i Ullerup. Man kan ni at oververe det
drabelige slag alle 3 steder. I Dragor foregAr det faste-
lavnssondag ved Blushoj, i St. Magleby fastelavns-
mandag i Hovedgaden, onsdag i Ullerup ved
Frgirdsvej.
Alle steder klokken 16.
Men fastelavnen er ikke blot foregiet til hest pi Ama-
ger. Herom fortelles pi de folgende sider..
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Fastelavnslojer i Kastrup havn og maskerade i
*Salen"

Glasmager Kaj Olsen (f. i 1903) fbrteeller :

Fastelavn pi Amager var en stol dag i almindelighed-
men i Kastrup i seerdeleshed.
At vi born var kledt ud bdde sondag og mandag, og at
vi lob rundt for at synge og rasle hos folk- det var na-
turligt. Men optakten til fastelavn indenfor det lille
samfund, hvor vi horte til, begyndte altid fastelavns-
lordag med maskerade, som vi kaldte det, i "Salen"
(glasmagemes festsal) kl. 20.00. Sa godt som alle de
voksne deltog udkledte. Festen sluttede aldrig fol kl.
4-5 folgende molgen.
For bornenes vedkonrmende bestod spendingen i at
opholde sig udenfor, nAr de maskerede ankonr, og si
forsoge at gette, livem de forskellige var.
Sondag val det s6: bornenes tur med at sli "katten af
tonden".
Foruden de fastelavnslojer, der folegik inderrfol vore
lammer, havde fiskerne tondeslagning i havuen, hvor
de udklaedte fla blomstersmykkede bide forsogte at
ramme de ophengte tonder. Dette overyaredes af
mange nrennesker. Serligt morede de sig over dem,
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der ramte ved siden aftonden- og endte ude i vandet
mellem isflagerne.
Og endelig slog bonderne "katten aftranden". De var
ifort hoje hatte og skjofieermer -og var naturligvis ri-
dende pi heste. Dette sidste foregik fastelavnsrnandag
i "Kastrup Lund". Forud for tondeslagningen havde
tondekarlene -med nrusik i spidsen- aflagt besog i de
mange bondegirde, der pi den tid fandtes i og om-
kring Kastlup.

Tondeslagning i Kastrup havn efter maleri af
Chr. Molsted. Ca 1900
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Fastelavn er mit navn...

Karl Pedersen( f. 1919) fortaller i : "Lillebror pi
Saltverksvej" om sin bardoms fastelavn:

Den store vinterfornojelse var fastelavn midt i febrr,r-
ar. Grundejerforeningen arrangerede tondeslagning
fastelavnssondag.
Ungerne modte op -alle udkhdte!- og samledes foran
brugsens bageri i Volmer Kjrrs A116. Vi stillede op i
en imponerende stor kolonne, og med formanden,
Edmund Bentved, i spidsen og kolle i hind marchere-
de vi til "lunden", hvor vi slog katten aftsnden i fest-
salen.

Prinsesser, vagabonder m.m. pi vej til det store slag i
Sovang Alle i 1950'erne. Foto Viggo Iversen
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Tonden var fuld af appelsiner og boller, der snart
trillede over gulvet udsat for hovedkuls jagt. Der var
praemie til bundkongen, det var ham, der rigtig fik ap-
pelsineme til at trille, og til tondekongen( eller katte-
kongen, som detjo ogsi hedder). Vi fik en godtepose
bagefter og en kop chokolade med fastelavnsbolle. Og
om aftenen var der bal for de voksne.
Fastelavnsmandag var endnu bedre, der skulle rasles.
Om morgenen modtes vi i grupper pi 3-4 stykker. Det
styrkede lidt at vrre sammen, men med sigte pi bi-
dragene var det nu bedst kun at vrre fi. Enkelte selv-
bevidste v i l le vere sol ister
Cowboy, indianer eller klovn med tilsvarende maske,
der endte med at blive varm, helt oplost og slasket om
munden og elastikken skar rnasken itu . Den kunne til
sidst ikke repareres. I den retning var vi bedre stillet,
nir vi gav den som vagabond med stor pudemave, en
gammel jakke med vendte ermer og sikkerhedsnAl,
dertil en bulehat og et hjemmesminket firs, hovedsa-
geligt frembragt med en sort prop og rod frugtfarve,
F{jemmefra fik vi et par ore i disen, og si sang vi ved
dorene os i butikker:
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Fastelavn er mit navn
boller vil vi have,
hvis vi ingen boller fir
laver vi ballade

Som sultne fugleunger, der skulle mades, strakte vi
hzenderne frem med de raslende diser, lige fra den
gule Richs sparebosse afpap til blikdiser med selv-
glort revne.
Eller vi sang Skomagersangen:

Ved vejen li et hus
ved vejen li et hus
ved vejen liL et skomagerhus
sko, skom skomagerhus
ved vejen li et hus...

Det var stort set repertoiret, men det var godt at vare
sammen med en, der kunne noget mere. Esben kunne
blandt andet en om "Familien der skulle i skoven".
Folk havde tid til at hore pi os, der var selvfolgelig de
sure imellem, der smed os ud, for vi fik lukket mun-
den op. Vi dukkede os lidt og fortsatte udplyndringen.
I forretningeme fik vi undertiden en bolle eller et
eble, de fleste steder nogle smAorer fra l-5 ore. Det
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stofe lod indtraf undertiden med cn ti-olc. Ved ih.e r-
digt arbejde og ofte med valne lingrc lykkedes det at
li skrabet cn hrone ellcr halvanden sanrrren, 1'or vi
gik hjem og fik varrren igen. Ltgen af os kendtc nogle
regler lbr at rasle, lrren os i mellem lrcd de1 sig, at vi

ikhe mAtte rasle l:engere end til kl. 12.

Cacao og tr1'lleri i kitlderen

I{enny l)etersson (f .  Nielserr,  i  i935) bocde pe Castof
Al Id .1 i grunde.j erforettingen Prastevct.tgct. Hutr
fortellcr f-olgende on bornettes tlstelavn her:

V i holdt fastelavnsfester- 3 eller 4 gange. ForsLe gang
skul le al le bor nenc el ier tondeslagningcn ued i  vores
kelder fbr at 11 cacao. eller hvad det tlu cgentlig var
lige eflel krigen. Tondeslagningen foregik ude pi vc-
jen, hvor tonden blev h:engt mellerr 2 tlarlygtepale.
Vi havde tsn ekelder i huscts breddc ca. 8 mcter. I Ier
var Danncbrog heengt op pA veggen, forenitlgens
bukke og bordplader stillet op, og si val del naturlig-
vis dekket op- Jeg huslter ikke med hvad. t.uan havde
jo ikkc plast ic engangsembal lage pl  de t ider ' .  Men
f'estligt var der'. Mol og en datre sotn boedc til le.je i
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nr. 6 pa forstesal- Fru Bylund - kogte cacaoen i grue-
kedlen i vaskekrlderen, og bollerne, som var en gave
fra bageren pi hjsrnet afPollux all6, blev smurt. Un-
gerne morede sig herligl, og en tryllekunstner, Dar-
ling, som boede pi Spicas alle, kom og underholdt.
Men far holdt ikke fest i kalderen i de folgende ir.
Det skyldtes, at de voksne var si ivrige efter at se
bornene more sig, at de rnasede sig ned i gangen og
endnu vrrre: de sad pA hug i rosenbedet udenfor vin-
duerne og trampede alle de stakkels vinteftorre roser
ned. Derfor var der eet ir servering pA kaffebaren pi
hjornet af(vistnok) Merkur Alle, og en anden gang i
"Familien Hansens Is" som blev bygget overfor Ca-
stor Alle..

Kattekonger og -dronning pi Korsvejens skole i 1942
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLE\'EJ 10
2770 KASTRUP
TLF. 32 46 05 90

Anurxcsrm:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
I inger pA Kastrupgirdsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pA Plydsen, Amager Standvej 350:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenilen.
Abent: Lardag og sondag 13-16


