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f asf tlann
Ordet fastelavn kommer fia tysk:
Vastelabend, det vil sige, aftenen
for fasten, og denne dag blev ogsi
kaldt for askeonsdag. Inden denne
dag havde man spist, drukket og
l'estet en hel uge jgennem, lbr at
kunne klare de triste kodlosc 40
daLge, fasten varede. Fasten blev
afskaft'et ved reformationcn i
1536, mcn fastelavnslojeme blev
bevaret.
Ti1 festlighedcrae hofie en rekke
styrkeprover som f.cks. tondeslag-
ning. Fastelavnsdsning er ogsi en
gammel tradition. Det kall spores
tilbage til antikle Ii-ugtbarhed sri-
tualer. Opdndeligt var det da ogsi
kun hustruer og specieh de bam-
lssc, man risede.
Pa Amager har man bibeholdt
dem gamle tradition med laste-
lavnsridning og tondesla$1ing i
Dragor, St. Magleby og i Ullerup.
Man kan n6 at ovef,/eere det dra-
belige slag alle 3 steder for i Dra-
gor foregir det fastelavnssondag
ved Blushoj, i St. Magleby f'aste-
lavnsmandag i Hovedgaden, og
onsdag star slaget i Ullerup ved
Ftegirdsvej.
Al le steder kl.  16.

Rltt€me er iioft hvide stivcde
skjorter, sorte bukser, og brodere-
de veste samt hoj hat med band.
Under skjofien har de fleste sik-
keft e11 ulden hoje, fbr det kan
vaere bidcnde koldt pe denne ers-
tid. Hesten har seletoj smykket
med snekker som garderhusarer-
nes heste, en top mcd kunstige
blomster og halen er llettet som
oftest i form af en kone og rned
rode og bvide silkeband. Et flot
skue p6 en kold vinterdag.

Men fastelavncn er ikke blot fore-
gAet til hest pi Amager. Hcronl
fotelles pi de f'olgende sidcr....

Fastelavn til sas
I er er det 102 Ar siden, llskeme i
Kastrup for forste gang slog til
tondcn fra deres bide i havnen.
Det kostede dengang 25 sre for
voksne og l0 ore lbr bom at over-
v@re dette festlige skue. Indtaeg-
terne tilfaldt et fond for efterladte
cfter druklede solblk fra Kastrup.
Dette fond var blevet oprettet i
slutningen af 1889 af liskeme fra
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Kastrup. De havdc fiet 100 kr.
som bel{rnning af Proprieter Breit
f'ra Lo.jtegird lor eliersogning af
l_)Trnestcr Odm, der var druknet
unde. en dramctisk sejltur til Salt
irolm clen 17. novcrnber 1889.
Proprictrr Breit havde seh veret
passager pA bAden. mcn var blcvct
reodeL
FoDdet, der i  1927 blcv orndannci
til et legaf, eksistercr stadig.
Fastelavnsfcstcn i 1890 blev el t i l -
lobsstykke, ydemere skinnede so-
lcn hele dagen. og luften var mild.
Fiskeme havcle smykkct 10 bide
med flag og virrpler, mange roset-
tcr og blornsterdekorationer blan

det med gront. Fiskcrnc sclv var
ogsi kLedt ud i fistligc kostumcr.
Tondcn t'aldt l'orst eller 2 tiners
bombardcmcnt- Dcrcfter-gik man i
procession lned musik op til Ka-
struplund, hvor cn vamr bollc
punch vcntede. Oln allenen vdr
der bal i Kashrplund.
Aret eftcr clcltog ,10 fiskcre i 1br-
skellige kosturnel anloft af en ad-
rniral l i l  hest. Hans mandskab bc-
stod af matrosff i hvidc skjo er
mcd rodc skcrl, gamle koner og
unge pigel med cigarer i munden.
bo[der i Samle dragtcr. klovnc.
harlckincr rn.nr. Pistande[ om at
glasrnagere og liskere ikke kllnne

lb,le\lrynnts i Kasttltp hav .trtet ,Ile ti ul Ch, Mdlsl.d au. lqAt)
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Kasttltp Brolbrcnings me. enn er tilfL'tekNntfcst i ca. 1916.
Bugestfaw $e: ?, ? ?, Geary Nieltetl, ?, Petet Zitnliry,
Akde rckkertu wnste. Petet Westemmln, ?, ?, Hans Rk'tkolsen, Johannes Niel
scn, ?, ,vibrundt JohaNe , Jocob La'sen, ?, ?.
Forcst fa vd'tre: Comeliut Pete^en, LaB Zinting, Haruhl Nielsen, ?, ?, Johanaes
Chistensen, ?, Wilheln Frund.\cn, It'iUian Christensek, Poul PeteBetl.

sammen, passer i hvert f'ald ikke
ved denne lejlighed, for Clasma-
gemes Musikforening assistercde
gratis med et 20 mands stort orke-
ster. De efterfolgende ar fik Ka-
strup kirke ogse glede af over-
skuddet. Senere arrangerede fi-
skeriforeningen tondeslagningen i
samarbejde med Kastrup Frem-
me. Fiskemes sidste tondeslag-
ning fandt sted i 1935.

Fastelavn i Ullerup
En garvet fastelavnsr),tter i Ulle-
rup, Frede Hjeds lbrtaeller i bogen
"Til Ullet'up (1994)" hvordan fa-
stelavnsrid ningen foregar her:
Allerede fta 2. juledag begtnder
tr@ningen til fastelavnen med
hyggelige rideture som regel i
Korgehuden hver sondag efter-
middag. Ndr vi sd idr til onsdag
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Fastelavnsryneme ned de to fasnend, Frede Hjeds os Ak:el Soreh,en, i spi.lseh.
Foto Dirch Ja sen 1994.

14 dage for fastelavnen, bliver
der indkaldt til rytterlaug. Her
bliver hele fastelavnsridtingen
tilrettelagt. Rytterne modes i by-
ens slcydehus kl. 19.30. Fo6le
punkt pd dagsordenefl er antallet
af deltaEere, fiinimum er stadig
12 ryttere, men i de se ete dt har
Ni redet 12-18 mand. Sd diskute-
res hodested og tidspunkt, del
har de sidste ca. 20 dr r@ret pd
Raagaard kl. 9.30, hvor i slarter
med en god kop kafre og en let
f'okost. Ndr puncheruten skal til-
rettel@gges, er det ogs,i mest
prcktisk, at l@kkefolgen p'i de 50
punchesteder bliver den samme
dr efter dr, Sd ved folk stoft set,
hvad tid ri aJlegger dem besag.
Vi synes selv at vi har den smuk-

keste og mest charmerede pun-
cherute. Ruten er vel p'6 6 km,
hvor vi stort set kun besoger gdt-
de, gartnerier og nedlagte land-
brugseje domme, et rigtigl
landsbymiljo, som ikke Jindes an-
dre steder pd amager. Faste-
lavnsrommen, sotu langt de .fleste
bruger i Ullerup, er lavet eJier en
gannel opskrift, der stammerfra
Kobmand Valdemar Hansen pd
Amager La der)ej. Rommen er
brun og pd 60'% med en fanla-
stisk god snag - og virktrinq! Del
et dog ikke kun punch, vi far pd
,uten, men ogsd mange steder en
sandwich eller lune f"ikadeller
Eferniddagskaffen fdr vI kl.
15.15, og det har vel de sidste 15
dr v@rct hos Ole Koppen pd
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Strandvejen eller Fieslandsvej,
som dea faktisk hedder. Efternid-
dagskalfen er ikke kun en kop kaJ:
le, men ogsd snitter ned det bed-
ste pdl@g, somfndes pd Amager.
EJter de to fagmend kommer mu-
sikttognen med 5 musikere. Mu-
sikvognen ejes al Llllerup Kote-
og RideJoreni1g. Kusken er Ole
Nielsen Jia Raagaard, der efter
20 dr som fastelavnstltter yalgte
at sidde pd bukken lter.
EJier musikrognetl kommet de
sidste 11-16 tlttere, som regel ef-
ter alder, men vi ser ogsd pd,
hvordat hestene passer sammen,
f.eks. 2 sorte heste eller 2 skimler.
Klokken 16.00 rider i under ton
detl med den hoje hat i hinden
syngende rores nationakdng,
"Der er et yndigt land". Det fore-
gdr pd en dejlig grusvej, den del
af Ftegdrdsvej, som i d.tg ejes af
lu,ftlruvnen. FIer har tondeslagnin-
gen./indet sted siden 2. verdens,
krig, dog med undtagelse afet par
gange, hvor sne har forhindret
defte. I de ti\iElde foregik tande-
stagningen i Ullerup Str.ede.
Denest slAr i tunden ed. Ton-
dedronningen stdr kldr til at binde
den rode slojJb om armen pd ton-

Tondeslagnins pd F.Egdr.lswj. 1 991.
Fat.): Dnch JanseL

dekongen. Ln skdl ./br tatldekonge
og -dronning blivet sunget og to -
dekongen fdr ovetakt en vandre-
pokal udsat aJ Handelsbankn.
Tondedronningen .[dt en ceske
clrokolade og et fastelavnsris.
DereJier spilles og slnges "Ah
Amagerland". Turen gdr hetefter
ridere md besog de sidste 12-15
pwlchesteder, de fbrste par steder

r
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Ossd bbhrcne "tnlet" til fdst?krn.
] Ict er.let litttcht\"ts ^!cDE St.'llen

Hje s os Custet Pc.letsen 1970'dne

nkd tntlded|ofiniugen .-iddande

.firan hos tondekongen. Kl. ca.
18-30 er f@rdige med idritl-
gen. flestene seettes i sxtld, stt ig-
les og pudses, de ldr dcsuden et
godt .fbder ned tak Jor en god
,log.
Nogle ql t),lterre lager e ru i

.fbrsantlingshuset, andre pit besag
hos hinanden, ilde ma begi,er
sig hjem til forloren skildpaclde
eller gronlangkdl eller hvdd ttadi-
lionen h|det pd Kl.22.30 hdt tlil-
terne aftalt, at tondekonge og -

thonning skal dbne ballet, og sd

lestes der tilden l.r,se norgen.

Fsstelavns opskrifter
Rompunchen kan sli selv den
mest garvcde f'astelavnsrytcr af
pindcn, hvis man da ikke benlttcr
sig lidt af de mcdfolgcnde heste-
holdetcs srrag lbr drikken. Fol-
gendc opskrift pi rompunch kan
da ogsi lbrklare stlrken af et se-
dan glas:

% kop hugget sukl(er, 2 kopper
6070 brun rom, 3 koppel vald.

Vandct koges og sukkcret oploses
heri. Imens liggcr romflasken i
lidt lunl vand Lr at temperercr
romnen inden den kommcs i van-
det, der skal vclc gAet afkog.

,Eblcskivcr horcr ogsi f'astclavncn
til, i Dragor kaldes dc "lunkens",
og de cr bagt mcd en udblodt sve-
ske samt Iidt salran.

Posegrod honc ogsi tidligcre 1l-
stelavnen til. Cunhild Hoc Larscn
huskcr fia sin bamdom i Viberup
lolgendel

Foslclavncn huskes son en gru-
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luld oplevelse, for sd blev der ta-
ditionen tro laNet posegrsd. En
stor udbenet skinke blev kogt i ri-
geligt vand. Ndr vahdet kogte,
blev der senket en ketedspose
indeholdende mellemfne byg-
9ryt1, citronskal, sukker safran,
rosiner og mandler- Men pose
mdtte kun y@re % fuld, da byg-
grynene udvidede sig. Ndr sd
skinken var mo/, tog man posen
op. Skinken bley set-veret med
rykke .erteL rugbrad og rodbeder
eller med gronlangkdl. Posens
indhold blev skdret i skiver, ristet
i smor pd panden og servelet med
revet chokolade og sukket. I min
fontasi synes jeg, vi le.rede af
denne rct dret ud-

Fustelavnserindrin-
ger fra Maglebylille

Reinhard Rasmussen, der blev
fsdt i Maglebylille i 1920 har for-
talt folgende:
Trcditionetl med at sld katten af
tonden Jifndt ogsd sted i Magle-
b,lille. Det var et llot syn at se de
pyntede heste og rytterc, sd det
harjeg oven@ret ma ge ga ge.
Men der blev ogsd ar-rangeret fa-
stelavn for bornene, vi slog kat-
ten ot tsnden. Det foregik ved
sprojtehuset. Vi stod i ek lang
rekke og lob hen til tonden. Det
var en voksen der styvede tonden,
sd den hang nogenlunde stille ndr
't'i slog.

Fastelavn t Maglebylille ca. 1935
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t940.

Det var en tro kopi af de voksnes

faslelavn, der var en flot slojfe til
tondekongen, den bandt dronnin-
ge ofi kongens atm, og sd var
der chokolade og boller i slcytle-

Bal var der ogsd sehele i skytte-
h set. Det var de store drenge,
son ordnede det, min brcr Ejlet
og Jacob Svendsen og Knud Er-
landsen vat de ledende.

Grcte Moller, der ogsi er fodt i
Maglebylille erindrer folgende:
Htad vi ogsd h sker tydeligt er
tondeslagningen, htor de red ved
plantehaven. At \'tlerne pd det
tidspunkt ha|de fdel en del punch,

tenkte vi born jo ikke pd, men det
gjorde dog et slort indb)'k pd os,
da det et dr var en tytter, der ikke
ratnte tondei he ha\nede i onkel
Claus' modding......

S a I o n s ky ttefo r e n i n ge n
I Maglebylille stod Salonsk)4te-
foreningen lbr fastelavnsridnin-
gen, der fandt sted mandagen efter
fastelavn. Der skulle v@re mindst
12 ryttere, der tilsluttede sig for at
ridningen kunne lobe af stablen.
Tondedronningen, der blev valgt,
nir der blev lagt laug, skulle vere
den eldst ugifte af de piger, der
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var fodt i landsbyen.
Man samledes kl. 1 1.30 - og en-
hver rytter der kom for sent matte
f.eks. i 1953 bsde med 5 kr. pi
den medfolgende musikvogn sad
i er lang inakke musikeme
Svend Eriksen, FrithjofLarsen og
"Krudt Peter". Forrest rcd flag-
mandene mcd flagene i hojrc
hind. Man red ikke blot rundt i
Maglebylille men ogsa i Kastrup,
hvor man besogte 10-12 steder.
Tondeslagningen fandt sted uden-

for Martin Jensens hus i Magle-
bylille. I ovrigt fremstillede byens
hjulmand Erlandsen tondestok-
kene, der gik i arv i familieme,
hvis de ellers holdt til slagene.
Fastelavnsballet fandt sted om af-
tenen enten pa Ny Krc, Lojtehus
eller Kastruplund.
Den sidsfe tsndeslagning i Mag-
Iebyli l le fandt sted i 1953..

a

Salo sl! ehtehi,tgen Ma4tebt,Iile. tgI5.
Easen lra venstrc s"s:Srend Tase 1b.ho, ErikThfio, Ceot.s Hansen, Knx.t Svend-
sen, Orla Hansen, G.r'har.l Hansen, OIe Lin.t, Enst Lind, pout E,tun.tsen, E a l
Ha sen, Poul (i,ueliussen, Hans K.tkj&r, E.t,ad Christia sen, John E an^en.
Bent Jense, Jtn Sv.ndse, Etik Christens?h, pout Tonnesen, Kt1u.l L an^en.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af 1o-

kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Tlf. 32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

KastrupgArdssamlingen

t'Midt pi Amager" og
"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Hyssen l
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
l3.00- I  6.00


