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Halloween og allehelgensdag
historie og baggrund
Der er to overordnede mål med lærerens indføring i de to traditioners baggrund og oprindelse.
•

For det første, at eleverne får et indblik i religiøse traditioners komplekse og sammensatte baggrund og kan separere forskellige lag i den enkelte traditions udvikling

•

For det andet, at eleverne opdager, at religiøse traditioner kan miste deres religiøse indhold over tid
og udvikle sig til rent sociale og kulturelle traditioner

Halloweens oprindelse
1. lag: en gammel keltisk nytårsfest
Der kan findes lighedspunkter mellem Halloween og flere før-kristne religiøse traditioner. Den mest slående
lighed er i forhold til den gamle keltiske
nytårsfest ”Samhain”, der fejredes natten
mellem den 31. oktober og den 1. november.
Centralt i nytårsfesten var temaet lysmørke, hvor man tilbad solens gud ”Baal”.
Festen fungerede socialt som en slags
overgangsritual i forhold til at sommerens
lyse tid var forbi og vinterens mørke tid
begyndte.

Kelternes tro på de dødes tilbagevenden den 31. oktober
I forbindelse med kelternes nytårsfest var
der med tiden udviklet en folketro på, at
skellet mellem de døde og levendes verden
ændrede sig nytårsaften den 31. oktober.
Nu kunne de døde komme tilbage til de
levendes verden som ånder, men kun denne
ene nat om året.
Denne mulighed gjaldt både de gode og
de onde mennesker. Derfor gik en del af
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fejringen ud på at tænde lys og sætte mad og gaver på de
gode menneskers gravsteder. Man kunne også invitere de døde
familiemedlemmer hjem til middag og dække op til dem inde i
husene.

keltisk religion
Keltiske folkestammer var omkring 600
f.v.t. udbredt i Europa i et bredt bælte
mellem grækere og romere i syd og germanske og slaviske folk mod nord, dvs.
fra De Britiske Øer over Frankrig og Belgien, på begge sider af Alperne, og videre
gennem Donaudalen helt til Tyrkiet.
De levede i små samfund, der næsten alle
bukkede under for det stadigt ekspanderende Romerrige. Kun Irland og Skotland
gik fri, og herfra stammer størstedelen
af det kildemateriale, der belyser keltisk
mytologi og sagnhistorie. Det er ganske
vist nedskrevet af kristne forfattere længe
efter, at denne mytologi var del af en
levende religion.
Kelterne på det europæiske fastland
kender vi især gennem græske og romerske forfattere, som kalder dem “gallere”
eller “galatere”.

Ilden som beskyttelse mod onde magter
Samtidig måtte man sørge for at de onde ånder ikke kom
og forstyrrede familien. Til dette brugte man ilden som det
lys-middel, der fordriver mørket og dets magter.
Historiske kilder fortæller hvordan de keltiske præster, der
kaldtes ”druider”, lavede et helligt bål til Samhain fejringen.
Det gjorde de ved at gnide to stykker helligt egetræ mod
hinanden indtil de fik tændt en hellig ild på deres alter.
Herefter kom landsbyens familier og hentede ”den nye ild”
hjem og tændte op i husenes ildsteder og lamper med den.
Her skulle den holde mørkets magter væk til næste nytårsfest.

Skræmmende udklædning

Mange børn møder kelterne (gallerne)
gennem tegneserien ”Asterix og Obelix”, som er en tegneserie, der foregår i
et lille keltisk landsbysamfund i Gallien,
der takket være druiden Miraculix har
overnaturlige kræfter til at modstå den
romerske overmagt.

På et tidspunkt blev det en udbredt skik, at folk klædte sig
uhyggeligt ud og gik omkring med fakler, for at skræmme de onde ånder, så de holdt sig væk fra de godes
familie sammenkomster.
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Druidernes spådomme
En anden vigtig del af nytårsfesten
for kelterne var druidernes særlige
muligheder for at kunne se ind i fremtiden i forhold til hvad det næste år ville
bringe af lykke og ulykke.
Der findes forskellige overleveringer om
en række ritualer, hvor druiderne ofte
slagtede dyr og brugte deres indvolde
som midler til at se ind i fremtiden.
Der findes også eksempler på at høstudbyttet i form af frugter og grøntsager er
blevet brugt som spådomsmedier i stedet
for indvolde.
Irerne og skotterne fejrer stadig Samhain med udklædningsfest i gaderne. I byerne vrimler det med udklædte
voksne ved den årlige Samhain fejring. (foto: Tompagenet
via Flickr.com)

Dame udklædt som Pomona ved frugthøst fejring.
Maleri af Jean Ranc (1674-1735)

2. lag: Romersk efterårsfest for høstens
gudinde Pomona
Da romerne i det 1. århundrede
fik herredømmet over flere af de
keltiske områder svarende til det
nuværende England og Frankrig
blev traditionerne i den keltiske
nytårsfest Samhain blandet sammen med den romerske høstfest,
hvor romerne tilbad høstens
gudinde Pomona.

Frugthøst og frugtmad

De forestillede sig, at hun var en
smuk, ung kvinde, der altid bar
frugt med sig og desuden havde
en krans af æbler på hovedet.
På deres festdag 1. november
takkede de Pomona og dansede
og festede til ære for hende. De
spiste især æbler og nødder, men
også kager, brød og kød.
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Æblecider var allerede dengang en populær drik. Nødderne symboliserede betydningen af at have forråd til vinteren.

Frugtfestens lege

Som en del af festen gennemførte romerne en række konkurrencer, som
er blevet brugt i flere andre sammenhænge siden da.
Blandt andet bandt de snor i æbler og hængte dem op i loftet og dystede om hvem, der først kunne spise et æbel uden at bruge hænderne.
I en anden leg med æbler fyldtes et kar med vand, hvorefter der blev
lagt æbler ned i vandet. Deltagerne skulle så forsøge at fange æblerne
med munden.

3. lag: Katolsk Allehelgensdag
I begyndelsen af det 4. århundrede blev kristendommen
tilladt i romerriget, da kejser Konstantin bekendte sig
til den kristne tro. I år 391 blev kristendommen gjort til
romerrigets officielle religion.
I de følgende århundreder skete der en gradvis sammenblanding af hedenske og kristne helligdage og højtider.
Samtidig afholdes der flere og flere lokale helligdage
knyttet til den voksende helgendyrkelse i de lokale kirker.

Allehelgensdag indføres i de katolske lande
Den voksende helgendyrkelsen i det 4. og 5. århundrede lagde snart beslag på mange dage i kalenderen og
af praktiske grunde valgte kirken at lave en samlet årlig
mindedag for de mange ”små” helgener, der af gode
grunde ikke kunne få en dag hver.
Det skete i år 610 og dagen fik navnet ”Allehelgensdag”
og blev fastlagt til den 13. maj. Pave Bonifacius fejrede
den første allehelgensdag da han den 13. maj 610 viede
Pantheon i Rom til Maria og alle martyrerne.

Allehelgensdag flytter dato til 1. november
Forside fra en katolsk bog. Bogen
fortæller hvordan man kan afkorte
pinen i skærsilden for de afdøde
ved at bede helgenerne om hjælp
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Som et led i den katolske kirkes forsøg på at erstatte de
hedenske fester med kristne højtider flyttede Pave Gregor
III (731-741) allehelgensdag til den 1. november.
Dette var også mere praktisk, fordi mange pilgrimme kom
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til Rom for at deltage i allehelgensfejringen, og om efteråret
var der større forrådskamrene at bruge af end i maj måned.
I Irland betød det, at alle helgens dag nu faldt sammen
med Samhain fejringen. Denne skik med at placere kirkelige
helligdage oven i hedenske fester var typisk for romerkirken
op igennem middelalderen.
Efterhånden som kirkens tro og lære fik større og større
tag i befolkningen blev det også i Irland den kristne helgen
fejring, der kom til at give navn til festerne den 31. oktober
og 1. november. Fejringen om aftenen i hjemmene kom til
at hedde allehelgensaften ”All Hallows evening” – der med
tiden blev til ”halloween”. Fejringen i kirken dagen efter
kaldets ”All Hallows Day”, allehelgensdag.

Alle sjæles dag
I det 9. århundrede spredte kristendommen sig i Europa. I
998 udvidede Gregor V allehelgensdag med en allesjælesdag dagen efter, altså den 2. november. Denne dag blev
brugt til at mindes årets almindelige døde, som ifølge den
katolske tro var havnet i skærsilden, og som derfor godt
kunne have behov for bøn og ofre.

Halloween
“It is widely believed today that the
church was attempting to replace the
Celtic festival of the dead with a related, but church-sanctioned holiday.
All Souls Day was celebrated similarly
to Samhain, with big bonfires, parades,
and dressing up in costumes as saints,
angels and devils.
The All Saints Day celebration was also
called All-hallows or All-hallowmas
(from Middle English Alholowmesse
meaning All Saints’ Day) and the night
before it, the traditional night of Samhain in the Celtic religion, began to be
called All-hallows Eve and, eventually,
Halloween.”
(http://www.history.com/topics/halloween/
history-of-halloween)

Også i denne tradition er ilden det afgørende symbol idet man tænder levende lys på de afdødes grave, i kirken
og i hjemmene.

Allehelgens søndag
Allehelgensdag falder altid den 1. november. Allehelgenssøndag er navnet på den
første søndag i november, hvor allehelgensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste.
Det er altså en mindedag, hvor de
pårørende mindes de afdøde i forbindelse
med folkekirkens gudstjeneste.
Man kan sige, at indholdet af allehelgenssøndag svarer mere til indholdet af allesjælesdag end indholdet af allehelgensdag.
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4. lag: Halloween og allehelgen flytter
til USA
Fejring af Halloween var i begyndelsen yderst begrænset i
det koloniale New England på grund af den udbredte protestantiske tro, som dominerede befolkningens religiøsitet.
Halloween var mere almindelig i Maryland og de sydlige
stater.
En udpræget amerikansk version af Halloween begyndte at
dukke op som fejring af høsten. Det begyndte som offentlige arrangementer hvor man fejrede høsten i byen og
besøgte venner og bekendte bagefter.
Omkring midten af det nittende århundrede var de årlige
efterårs festligheder taget til i popularitet, men Halloween
blev endnu ikke fejret i alle stater.
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I anden halvdel af det nittende århundrede, blev
Amerika oversvømmet med nye indvandrere. En
stor del af disse var millioner af irske familier, der
immigrerede i kølvandet på den store kartoffel hungersnød i Irland i 1846.
Den irske indvandring var med til at popularisere
fejringen af Halloween i flere stater.
De første eksempler på at amerikanerne begyndte
at klædte sig i kostumer og gå hus til hus stammer
fra denne tid.
Der blev tigget om mad eller penge som en slags
forløber for nutidens “trick-or-treat” tradition.

Irerne lavede skræmmelamper af roer. Først da
irerne emmigrerede til USA
begyndte man at bruge
græskar, der var
nemmere at skære ud.

Kvinderne udviklede en særlig tradition med at
tage varsler med garn, æbler eller spejle om vigtige
ønsker og drømme, som f.eks. navnet eller udseendet på deres fremtidige mand o.lign.
I slutningen af 1800-tallet, blev halloween fejringen i USA ofte påvirket af moralisering ned yudgangspunkt i de kristne dyder. Det uhyggelige blev skubbet i
baggrunden og det handlede mere og mere om fællesskab og sammenkomster
end spøgelser og trolddom.

(Fra: http://halloween-ideas.wonderhowto.com)
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Allehelgensaften
I Danmark valgte man at slå allehlegensdag og
allesjælesdag sammen efter reformationen i
1600-tallet. Den nye dag fik datoen 1. november
og navnet allehelgensdag.
I begyndelsen af det 20. århundrede var halloween blevet en årlig fest for både børn og voksne,
hvor indholdet primært var sjove lege og fællesspisning af sæsonens madvarer. Udklædning var
almindelig udbredt, men mere festlig end uhyggelig.
Den moralske propaganda fortsatte i offentligheden og forældrene blev opmuntret af aviser
og lokale myndigheder til at undlade “skræmmende” eller “groteske” indslag i Halloween
festlighederne. På grund af disse bestræbelser,
mistede Halloween traditionen de fleste af sine
overtroiske og religiøse overtoner i USA i begyndelsen af det tyvende århundrede.

Trick or treat
Ved 1920’erne og 1930’erne, var Halloween blevet en ikke-religiøs offentlig tradition, med parader og byfester.
I denne periode voksende en helt ny tendens
frem, hvor der blev lavet grovere og grovere former for ballade efter mørkets frembrud.

Men ligesom juledag, mortensdag og sankthansdag i Danmark også fejres aftenen før, er det
allehelgensaften den 31. oktober.
For et par årtier siden var der altid spøgelsestime i
radioen allehelgensaften, hvor folk ringede ind og
fortalte om oplevelser, de havde haft med spøgelser og genfærd, når deres afdøde familie viste sig
for dem.

Hvad gør præsterne allehelgenssøndag

I vore dage er det almindeligt i mange folkekirker,
at præsten denne søndag læser navnene op på
alle de sognebørn, der er døde i det forgangne år.
Det er også almindeligt, at præster sender breve
til de pårørende og inviterer dem til at møde
op, når deres kære bliver nævnt ved gudstjenesten i kirken. Der har også været sogne, hvor
menigheden på allehelgenssøndag er gået ud på
kirkegården, og hvor præsten klædt i hvidt har
velsignet de afdøde.

Trods en længerevarig forebyggende indsats fra
skoler og lokalsamfund, var det først i 1950’erne,
at Halloween igen blev en fredelig og uproblematisk tradition.

Mens traditionen med at nævne de afdøde i
kirken er gammel, er det et nyt fænomen, at
mange er begyndt at sætte lys på kirkegården i
forbindelse med allehelgensdag og allehelgenssøndag.

Nogle mener at ”slik eller ballade” traditionen
voksede frem i kølvandet på denne periodes
forsøg på at forebygge alt for “grove løjer”. I stedet blev ballademagerne inviteret ind og formildet
med gaver og godter.

Traditionen med at tænde lys på kirkegården har
været brugt i mange år i Sverige, hvor der lørdag aften før allehelgenssøndag kan ses lys ved
næsten alle grave.

”Slik eller ballade” traditionen er blevet en fast
del af børnenes i halloweenfejring i Danmark.
Mange forskere mener, at de amerikanske tegnefilm har haft stor betydning
for halloween traditionens popularitet i
Danmark.

(Fra www.andeby.dk)
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Anders And, Peter Plys, Radiserne og
Simpsons er nogle af de mange eksponenter for halloween, der via TV
har gjort halloween traditionen kendt i
Danmark.
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Hvordan fejrer andre kristne kirker allehelgensdag og allesjælesdag?
De ortodokse kirker fejrer hverken allehelgensdag
eller allesjælesdag.
Det gør til gengæld katolikkerne, for hvem allehelgensdag populært sagt er en art opsamlingsdag for
alle de helgener, som der er ikke plads til at give
deres egen dag i løbet af året. Ud over at takke
og ære helgenerne havde bønnen til helgenerne
også til formål at afkorte de dødes pinagtige tid i
skærsilden.
Allesjælesdag er i den katolske kirke også en mindedag for de døde, men derudover var den især i
middelalderen også tænkt som en dag, hvor man
med ved deltagelse i kirkens messer kunne hjælpe
de afdøde hurtigere ud af skærsilden og ind i Himlen.

Halloween og fastelavn
“Boller op, boller ned, boller i min mave,
hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade!”
Den gamle tradition med at klæde sig ud og
tigge om slik har i mange år været en fast del
af den danske fastelavnsfejring.
I dag gør amerikanske børn noget lignende
hvor de går fra dør til dør og ber om slik og
hvis ikke de får noget, ja så laver de ballade.
F.eks. er det almindeligt at skrive på vinduerne
med sæbe, sprøjte flødeskum på biler eller
finde på andre ”tricks” over for dem, der ikke
gav noget.

Med udgangspunkt i halvtredsernes babyboom, bliver halloween traditionen til en vigtig børnefamilie tradition,
kun overgået af julen i popularitet.
De sidste ca. 50 år har ”trick or treat” traditionen fortsat med at sprede sig og er blevet en fast del af halloween fejringen i mange lande. I den samme periode er halloween blevet en bedre og bedre forretning for
detailhandelen i den vestlige verden og er i dag sammen med julen den største årlige begivenhed for butikker
og handlende.
I dag omsætter halloween årligt for ca. $ 6.000.000.000 i USA, hvilket gør den til den næststørste kommercielle fest kun overgået af julen. Det er denne kommercielle tradition, som de seneste år har vundet større og
større indpas i Danmark.

Danske begivenheder, der har haft betydning for halloweens udvikling i
Danmark
Gyserfilm-maraton
Den første, der tog initiativ til at introducere den amerikanske Halloween i Danmark, var Ekstra Bladet, der
i 1998 afholdt et større arrangement i Scala i København med en gyserfilm-maraton og præmier for bedste
udklædning.

Tivoli og Fætter BR
I år 2000 havde legetøjskæden Fætter BR fået tilbudt et større parti hekse- og dødningemasker mv. og begyndte at sælge Halloween-ting. Og i 2006 begyndte Tivoli i København at holde Halloween-åbent i efterårsferien.
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Tivoli pyntet op til halloween - Fra www.forlystelser.dk

Den gamle forlystelsespark blev dekoreret med græskar, hekselandsby og anden hyggelig uhygge. Man kan
sige at skolernes efterårsferie er blevet en slags “halloween-ferie”, hvor børnene møder halloweens symboler
og udsmykning i forbindelse med feriens typiske aktiviteter.
I år 2013 havde Tivoli Halloween-åbent i to uger fra den 11. til 27. oktober. Haven havde i denne periode i alt
417.000 gæster, hvilket har gjort efterårsferien til én af havens mest besøgte perioder i løbet af året – inkl.
både sommer og jul.
Senere er Legoland fulgt efter med halloweenåbent i efterårsferien. Halloween er sammen med Vallentins Dag
blevet den hurtigst indførte nationale tradition i Danmark i nyere tid.
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TV-serier danner grobund for dansk Halloween-fejring
Danskerne har for alvor taget Halloween til sig. Et udtryk for vellykket amerikansk kulturimperialisme?
Nej, Halloween er en selvvalgt tradition fra dansk erhvervslivs side, mener Anders Bo Rasmussen fra
Center for Amerikanske Studier
Butikkerne bugner af grimasseskærende græskar og krogede heksenæser i denne tid. Den ærkeamerikanske tradition, Halloween, som i øvrigt stammer fra Irland, står for døren.
En tradition, der er blevet populær herhjemme de seneste år, men som der allerede blev dannet grobund
for i slutningen af 1980’erne.
- I forhold til Halloween ser vi et vigtigt skifte i slutningen af 80’erne, hvor DR’s monopol på TV bliver brudt, og man fra TV 2’s side er interesseret i at give danskerne mulighed for at opleve amerikansk
TV-indhold, forklarer Anders Bo Rasmussen fra Center for Amerikanske Studier.

TV 3 viser samme interesse:
- Og da danskerne et årti senere kan opleve The Simpsons fejre Halloween på TV 3, er der blevet lagt en
grobund for, at danskerne er blevet modtagelige for Halloween-traditionen, og det ser vi så foldet ud fra
slutningen af 1990’erne og til i dag, fortæller han.
Men Halloweens tiltagende popularitet er ikke udtryk for en succesrig amerikansk kulturimperialisme,
slår Anders Bo Rasmussen fast.
- Det er en selvvalgt tradition fra dansk erhvervsliv. Der er interesse for Halloween, fordi der er mulighed
for at tjene penge på det. Senest har vi set, at Black Friday er en tradition, man har adopteret til danske
forhold, og også her ser vi det meget klare kommercielle fokus, fortæller han.
(Uddrag af artikel fra www.videnskab.dk)
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