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Vanmorgen ben ik vroeg op pad gegaan om vuur te halen.
Dat kwam zo: woensdag was ik op de Ostern Bauernmarkt bij ons in
Reifnitz. Daar trof ik enkele vrienden van de Brauchtumsgruppe
Waidmannsheil, waarvan ik lid ben. Wij spraken over de Kärtner tradities
rond Pasen en ik vertelde dat ik daar ooit een artikel aan had gewijd in
de Uitvlieger.
Daar heb ik verteld over de Fleischweihe, het Böllern en de paasvuren.
Nieuw was voor mij dat bij de kerk in onze buurgemeente Keutschach op
Paaszaterdag in alle vroegte een vuur wordt ontstoken en bewoners
daar vuur kunnen halen om thuis daarmee de haard of het fornuis aan te
steken.

Dus ik in alle vroegte met vriend Fritz naar Keutschach, gewapend met
mijn fototoestel.

Daar was al aardig wat volk op de been, de meeste met een lange spade
en een blik of metalen emmer met gaten in de bodem en vaak gevuld
met wat hout.
Soms lag er ook een stuk zwam (paddenstoel) in.
Oorspronkelijk bracht men een grote zwam aan een stok mee om deze
in het gewijde vuur te leggen om daarna met deze smeulende zwam het
vuur naar huis te brengen.

Klokslag zeven uur verscheen de priester. Versterkt met luidspreker(!)
sprak hij enkele gebeden, waarbij het onze vader twee keer werd
gesproken, een keer in het Oostenrijks en een keer in het Sloveens. Dit
omdat Keutschach (Hodiše in het Sloveens) vroeger een merendeels
Sloveens sprekende bevolking had en er nog veel tweetalige bewoners
zijn.
Na de gebeden werd het vuur door de priester gewijd en na zijn woorden
“ bringt das Feuer gut nach Hause” konden de mensen gewijd paasvuur
halen.
Men nam met de meegebrachte spade een beetje brandend hout en
gloed en deed dat in het blik. Of men legde de zwam een tijdje in het
vuur tot hij goed gloeide.

De zwam en het met gloed gevulde blik worden dan rond gezwengeld
zodat een bestendige gloed ontstaat en dan gaat men op weg naar huis.

Meestal te voet, maar soms ook met de auto. Ik zag een auto waar 3
vuurpotten aan een stok uit het venster werd gehouden op weg naar
huis, ik vermoed op de Pyramidenkogel.
Naast gewijd vuur kan men ook gewijd water krijgen en mee naar huis
nemen.

Met het gewijde en naar huis gebrachte paasvuur werd vroeger en wordt
deels ook nog nu thuis de haard of het fornuis aangestoken.
Op het gewijde vuur wordt dan de “Schinken” gekookt, die dan met
Pasen wordt gegeten.
Ik weet niet of dezelfde Schinken dan later op de dag wordt gewijd bij de
Fleischsegnung oftewel de Fleischweihe.
Overigens is de vuurpot is voor mij geen onbekend iets. In mijn jeugd
maakten wij in Limburg zo’n vuurpot (zwingelpot) op 11 November met
Sint Maarten. Dit gebruik bestaat op de dag van vandaag nog zoals blijkt
uit een waarschuwing op de website van de Belfeldse brandweer:

