Traditionen tro?
Jul, Ramadan og Halloween

Introduktion til materialet
Sætninger som ”Sådan gør vi i vores familie” og ”traditionen tro” kender vi alle. Sådan
siger man nemlig om ting man plejer at gøre. Men har vi altid gjort sådan? De fleste
traditioner der dyrkes i Danmark har nemlig stille og roligt listet sig ind og er blevet en
del af den danske kultur og tradition. De færreste kan sikkert forestille sig en rigtig jul
uden juletræet, men selv juletræet er faktisk en fremmed tradition. Utroligt mange af de
traditioner der fejres i dag, hvad end det er religiøse, festlige eller familiære, har
baggrund i en fremmed tradition som man har ”adopteret”.
Dette materiale fortæller historien om nye og gamle traditioner, deres baggrund og
hvordan de er kommet til Danmark. Materialet arbejder bl.a. med hvad der gør noget til
en tradition og hvad en tradition egentlig er. Formålet er, at give eleverne en forståelse
for, at kulturmøder og kulturudveksling har været med til at forme de danske traditioner
man kender i dag, og derved give dem et mere nuanceret billede af fremmede kulturer.
I løbet af materialet er der nogle forskellige spørgsmål man kan arbejde med. Til slut er
der også en række opgaver som skal få eleverne til at reflektere lidt over deres egen
holdning til traditioner og hvorfor vi egentlig fejrer dem.

På museet
Hvis materialet kombineres med et besøg på Immigrantmuseet, vil forløbet starte med
en introduktion til traditioner og kulturmøder. Vi snakker om forskellige traditioner og
hvor de stammer fra, og kigger på genstandene i museet. Efter en lille rundvisning
arbejder vi med elevernes opfattelse af traditioner. Hvis de hjemmefra allerede har lavet
øvelsen om at beskrive en højtid, laver vi nogle elevoplæg, og hvis ikke så laver
eleverne opgaven kort på museet. Derefter snakker vi om, hvorfor det er så vigtigt at
have traditioner, og hvordan de påvirker vores hverdag. Til slut laver eleverne deres
”perfekte” højtid.

Hvad er en tradition?
Sådan gør vi i vores familie!”
En tradition er noget, som gentages med jævne mellemrum, måske hvert år, hver måned
og gerne igennem flere generationer. Man ved ikke altid helt hvornår traditioner opstår,
og nogle af dem er simpelthen bare noget man gør uden at kende grunden. Traditioner
kan være dåb, bryllup, begravelse. Disse traditioner kalder man også
”overgangsritualer”, hvor man går fra et punkt i ens liv til et andet. En tradition kan
også være at fejre en religiøs højtid, så som påske, ramadan eller jul. Den slags
traditioner er typisk nedarvet gennem generationer og man fejrer dem fordi de hører til
ens kultur. Men der kan også opstå helt nye traditioner som egentlig ikke har nogen som
helst tilknytning til hverken religion eller Danmark for den sags skyld. Et sådan
eksempel er Halloween, der er en amerikansk kommerciel tradition med historiske
rødder.

Fællesskab:
Traditioner skaber fællesskab. Det kan være fællesskab i familien, i vennegruppen eller
landet. I Danmark findes der mange forskellige fællesskaber med stærke traditioner,
både hos folk med dansk baggrund og folk med udenlandsk baggrund. Disse traditioner
forstærkes ofte når man opholder sig i et andet land end ens hjemland. Danskere der bor
i udlandet har ofte tendens til at ”over-dyrke” danske traditioner. Traditioner, som man
måske ikke mere dyrker i hjemlandet, bliver pludselig meget vigtige, når man er langt
væk hjemme fra. Det skaber en følelse af fælleskab og tryghed.

Hvilke typer traditioner findes der?
Traditioner kan være religiøse, historiske, familiære, kommercielle eller noget helt
tredje. Det kan være en tradition at tage på Roskilde Festivallen med sine venner, og det
kan være en tradition at tage i kirke juleaften. Traditioner er dog ikke fastlåste. De
ændres hele tiden en lille smule, selvom man nok har et billede af at de altid er de
samme.

Traditioner og kulturmøder:
Noget der især er med til at ændre traditioner er kulturmøder. Når to kulturer mødes
udveksles der ofte traditioner. I dag er det meget normalt at man danner par med, eller
gifter sig med en person fra et andet land. Og på den måde skaber man altså sine helt
egne traditioner, der er en kombination af to forskellige kulturer.

Jul
Julen er, ligesom påske en af de ældste traditioner i Danmark. I Danmark er det
tradition at fejre jul d. 24. december. I mange andre lande fejrer man det den 25.
december. Julen er nok den mest traditionsrige helligdag i Danmark, og mange
mennesker har en helt bestemt holdning til, hvordan RIGTIG jul skal være. Hos nogle
familier skal der flæskesteg på bordet, hos andre skal der andesteg. Hos nogle familier
skal man se Disneys juleshow og hos nogle skal man i kirke. I julen gentager man disse
traditioner år efter år, og der skal helst ikke ændres for meget. Men har julen altid været
sådan som vi kender den i dag?

Juletræ:
Julen har tilknyttet mange forskellige traditioner. De fleste har svært ved at forestille
sig en jul uden et juletræ. Men juletræet er faktisk en meget ny opfindelse og det
kommer slet ikke fra Danmark, men fra Tyskland. I Danmark blev juletræet først
introduceret i starten af 1800-tallet gennem dansk-tyske familier, og de fleste
mennesker syntes det var noget underligt noget til at begynde med. Det var kun de rige
der brugte det. Først omkring 1915 var det almindeligt uden for de finere kredse at have
et juletræ til jul. Juletræet, som i dag er julens vigtigste symbol, har altså kun været en
fast del af den danske jul i ca. 100 år.

Den moderne julemand:
Julemanden har været kendt i mange 100 år under forskellige navne. Sankt Nikolaus,
Julenissen og mange andre. Oprindeligt var han i Danmark blot en almindelig nisse,
hvor han f.eks. i Holland var en biskop-lignende figur. Han har gennem tiden været
beskrevet på mange forskellige måder, men i dag kendes han som en stor, rund mand
med hvidt skæg, hvidt hår og rødt og hvid tøj på. Men lige præcist denne julemand blev
ikke opfundet før omkring 1930’erne, hvor Coca-Cola introducerede deres version af
”Santa Claus”.

Juletræets symboler
”Der stod et deejligt pyntet Juletræ i den gamle Riddersal. Ilden brændte
i Kaminerne, og der var hængt Grankviste om de gamle Skilderrier. I
Folkestuen var Juletræet allerede tændt tidligere paa Aftenen. Det stod
med røde og hvide Lys, og var pyntet med smaa Dannebrogsflag.
Udklippede Svaner og Fiskenet af Broget Papir, fyldt med søde Sager.
Fattige Børn fra Sognet var indbudt sammen med deres Moder. Paa
Julebordet nær Træeet laa nyttige Julegaver, som Linned og Uldent,
Kjoletøj og Buksetøj. Denne Julefest begyndte tidligt om Eftermiddagen,
og Gæsterne fik Julegrød og Gaasesteg med Rødkaal. Bagefter fik hver et
Glas Punch og Æbleskiver med Æbler i.”
Fra H. C. Andersens eventyr ”Krøblingen”

I skal nu arbejde lidt med juletræets symboler. Hvorfor ser det ud som det gør, og
hvad betyder de forskellige ting vi putter på juletræet?

Krigerisk julepynt:
(her vises en række genstande for børnene og der snakkes om, hvad årsagen til denne
type pynt mon er. Disse genstande kan f.eks. være en trompet, tromme og
dannebrogsflag.)
Danmark er et af de eneste lande i verden, hvor julepynten har et krigerisk og
nationalistisk præg. Vi sætter f.eks. trompeter og trommer på juletræet. De
symboliserer de gamle soldater, der marcherede til trompeter og trommer når de
skulle i krig. Nogle sætter endda små figurer af soldater på træet.
Opgave: Hvis I fejrer jul, hvilken julepynt bruger I hjemme hos jer? Er der et specielt
stykke julepynt som SKAL på træet hvert år?

Halloween

Halloween er en ret ny tradition i Danmark. Den har været populær længe i USA, hvor
den moderne version stammer fra, men i Danmark blev fænomenet først stille og roligt
introduceret i år 2000. Selve ideen med at gå ud om aftenen og gå fra dør til dør er dog
næppe mere end 10 år gammel og bruges stadig hovedsageligt i større byer. Mange
mener at Harry Potter bøgerne og filmene og hele den moderne fantasy-genre har haft
stor indflydelse på Halloweens succes i Danmark.

Hvor kommer det fra?
Halloween er en amerikansk udgave af en gammel irsk tradition, der handler om at
holde onde ånder fra døren. For at skræmme de onde ånder væk, skar man ansigter i
roer og satte dem med et lille lys i foran huset på Allehelgensaften eller All Hallows
Eve, som den kaldtes på engelsk. Da er hekse, genfærd og mørkets magter nemlig løs.
Går man endnu længere tilbage kaldtes All Hallows Eve for Samhain og var en ”førkristen” lysfest.
Traditionen rejste med irske immigranter til Amerika, men i USA var det svært at
opdrive roer. Der var til gengæld masser af græskar og så blev hovederne skåret i
græskar. Med tiden bredte traditionen sig også til andre amerikanere og det blev
almindeligt at sætte de uhyggeligt grinende græskaransigter ud den sidste aften i
oktober. Børnene gik udklædte ud i kvarteret og bankede på hos naboerne og sagde
"trick or treat". Navnet ”All Hallows Eve” blev langsomt ændret til Halloween. Den
gamle før-kristne fest Samhain bliver dog stadig fejret i sin traditionelle form i blandt
andet Irland og Skotland.

Halloween i Danmark:
Den danske måde at fejre Halloween på er taget direkte fra den amerikanske, og har
meget lidt til fælles med den gamle danske Allehelgensaften. Der er her ikke længere
tale om en lystfest eller en religiøs tradition, men om en folkelig, kommerciel højtid.
Den har også meget lidt med den traditionelle Samhain-tradition og det er nok de
færreste børn, der helt vil kunne forklare hvad Halloween egentlig går ud på.

Udklædning:
En stor del af Halloween går ud på at klæde sig
ud. Helst som noget lidt skræmmende. Ifølge
gammel overtro er natten mellem d. 31. oktober
og d. 1. november nemlig den nat, hvor de døde
har lettest ved at vende tilbage til de levendes
verden. Man sagde at de døde gik i gaderne den
nat. Man satte roer eller græskar ud for at holde
de døde og de onde ånder væk fra sit hus.
Når folk klæder sig ud ”leger” de at de er en af
de onde ånder, og de truer med at lave ballade,
hvis de ikke får slik. I dag er det dog de
færreste der kender årsagen til både udklædning
og græskar.

Hvad fejrer vi egentlig?
Det kommer lidt an på hvem man spørger. I helt gamle dage, da det hed Samhain
var det en form for høstfest, hvor man fejrede sommerhalvårets afslutning. Den nat
var der massere af dæmoner løs, og man holdt en stor ildfest for at komme
dæmonerne til livs. Senere blev det en kristen højtid og blev kaldt All Hallows Eve,
eller Allehelgens aften herhjemme, og der var det en slags mindehøjtidelighed for
de afdøde. Halloween som vi kender det i dag er en blanding af alle delene, men er
mest en udklædningsfest for børn.

Snak i klassen:
Hvorfor Halloween er så populært? Fejrer I selv Halloween der hvor I kommer fra?
Og bør vi overhoved fejre det i Danmark?

Samhain-festival i Skotland

Ramadan

Ramadanen er en af de helligste højtider i Islam. Det en månedlang faste, hvor
man ikke må spise, drikke eller dyrke sex i dagtimerne, altså fra solopgang til
solnedgang. Ligesom julen og andre religiøse højtider verden over, er ramadanen
også en social højtid, hvor man tilbringer ekstra meget tid med venner og familie.
Ramadanen blev især synlig i Danmark i 1960’erne og 70’erne. I den periode kom
der mange personer fra især Tyrkiet og Pakistan til Danmark for at arbejde i den
danske industri. Man kendte godt til traditionen tidligere, men det var først i den
periode, man det blev noget danskerne lagde mærke til.

Skal alle faste?
Under ramadanen faster man. Men det er ikke alle der SKAL faste. Børn, syge,
svage, rejsende, gravide, menstruerende, ammende og personer med et krævende
arbejde, uden hvis løn personen eller familien ville sulte, er fritaget fra at faste.
Desuden kan man selv vælge om man vil deltage i fasten eller ej.
Fasten i ramadan er en meget social begivenhed. Det sociale er måske endda
vigtigere end det religiøse element. Man hører f.eks. mange unge muslimer sige,
at ramadanen handler om fællesskab og familie. Det er langt nemmere at faste
sammen end alene. Og man inviterer ofte familie og venner til at spise sammen,
når fasten skal brydes ved solnedgang. Moskeerne er ofte også mere fyldte til
fredagsbøn under ramadanen.

Ramadan og Eid
Fasten er en form for afgiftning af sindet. Det handler om at lægge afstand til,
hvad Gud har forbudt, så man lærer at tage afstand til det onde og forbudte, og
kommer tættere på det, der er godt. Det er også en tid, hvor man studerer
koranen rigtig godt og går til natbøn når fasten brydes. Når fasten slutter efter en
måned afholder muslimer en stor fest kaldet Eid. Eid starter med en stor
fællesbøn, hvorefter man tager på familiebesøg og udveksler gaver og
lykønskninger. Man køber nyt tøj til anledningen og spiser også én stor
festmiddag.

Hold traditionerne ved lige:
Mange muslimer der bor i Danmark fejrer ikke kun ramadan og eid pga.
religion. For mange af dem, er det lige så meget en hyggelig fest som især børn
har glæde af. Fasten og den efterfølgende fest er med til at skabe et fælleskab.
Men det kan være svært for muslimer at fejre Eid i Danmark på ordentlig vis,
da det i Danmark ikke betragtes som en helligdag og derfor ikke er en fridag.
Derfor kan også være svært for muslimer, der er flyttet til Danmark, at give
deres børn helt samme ”store” eidfejring som de selv husker som børn.

Hvad er vigtigst?

Eid i Jerusalem

”Fællesskabet er det vigtigste. Personer,
som har været i konflikt, forsoner sig, for
alle er glade for, at de har gennemlevet
ramadanen, og i løbet af fasteperioden
tænker man mere over sine gerninger.
Eid et er en familiefest ligesom julen, hvor
samværet er det vigtigste.” Sami
Kücükakin, formand for Muslimernes
Fællesråd.

Mad:
Ligesom enhver anden højtid, er det meget
forskelligt, hvordan man fejrer ramadan og eid.
Det afhænger af, hvilket land man kommer fra.
Traditionelt set brydes fasten med en portion
dadler og vand som det første. Ifølge traditionen
var det det aller første profeten Muhammed
spiste når fasten var slut. Derefter spiser man et
stort måltid, der blandt andet består af Sambosa,
kylling, ris, grøntsager og søde kager, frugt eller
budding.

Opgave:
Hvorfor er det svært for muslimer afholde en rigtig stor Eidfest i Danmark?
Tror I det er sværere at holde sine traditioner i live når man bor i et andet
land?

Når traditioner skaber ufred
Det er ikke alle der synes at alle traditioner er lige gode eller hører hjemme i
Danmark. Der er mange, der ikke synes at man bør fejre Halloween i Danmark,
fordi det er en amerikansk tradition. Der er også nogen, der ikke synes at man i
skal reklamere for ramadan og Eid, da det er muslimske traditioner og ikke
kristne traditioner.
Folk kan blive rigtig uenige over traditioner. Især når det kommer til mad og
kultur. Der blev for eksempel stor ballade i medierne, da nogle børnehaver holdt
op med at servere frikadeller lavet af svinekød, da muslimske børn ikke må
spise svinekød. Det fik nogen til at sige, at frikadeller var en del af den danske
kultur og tradition. De mente, at man ikke skulle tage fremmede traditioner til
sig, men holde fast i de danske traditioner. Andre mener, at man skal have lov til
at dyrke sine traditioner selvom de kommer fra et andet land.

Opgave:
Kan I nævne nogle danske traditioner?

Kan I nævne nogle udenlandske traditioner?

Er det okay at beholde sine egne traditioner selvom man bor i et andet
land?

Hvis I skulle flytte til udlandet, hvilke traditioner ville I tage med jer?

Opgave:
I skal nu vælge en højtid som I skal undersøge. Det kan være Ramadan, Hanukkah,
jul, påske, Halloween eller noget helt andet. Men det skal være en højtid som I fejrer
hvert år, og som I har en bestemt holdning til, hvordan man skal fejre.
Snak med jeres familie og prøv at svare på spørgsmålene så godt I kan:
Hvad hedder højtiden?

Hvad handler højtiden om?

Er det en religiøs højtid?

Spiser I noget specielt?

Pynter I op? Og hvordan?

Er der nogle ting I ikke må gøre i forbindelse med højtiden?

Fejrer I højtiden anderledes end andre der fejrer samme højtid?

Hvordan har I det, hvis der bliver lavet om på traditionerne til højtiden?

Hvis du kunne ændre noget ved højtiden, hvad skulle det så være?

Lav en perfekt højtid
Opgave:
Nu skal I arbejde lidt med de traditioner og højtider I har snakket om. I skal vælge
en højtid eller tradition og gøre den ”perfekt”. I skal med andre ord, vælge hvad
der for jer er allervigtigst når denne højtid skal fejres.
Hvad skal man spise? hvordan skal man klæde sig? Skal det være for alle, eller
kun for nogen? I de store bobler skriver eller tegner I det der er allervigtigst for
jer. I de små bobler de mindre vigtige ting. Brug eventuelt et ekstra stykke papir.
Bagefter fremlægger I for hele klassen.

Navn på højtid

NB:
Hvis man besøger museet, kan man springe denne øvelse over. Den vil så blive
lavet i forbindelse med museumsundervisningen på Immigrantmuseet.

