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Fastelavn er skæg og ballade. Vi klæder os ud.  

Vi slår katten af tønden. Vi går rundt med raslebøssen.  

Vi spiser fastelavnsboller. Og vi synger fastelavnssange.  

Kender I denne her?  

 

 

 

  

Kan du gætte, hvem jeg er  

Kan du gætte hvem jeg er? 
Kan du gætte hvem jeg er? 
For jeg har fået maske på, 
misk, mask, maske på, 
ka’ du gætte hvem jeg er? 

Kan du gætte hvem jeg er? 
Kan du gætte hvem jeg er? 
For jeg har fået næse på, 
nis, nas, næse på, 
ka’ du gætte hvem jeg er? 

Kan du gætte hvem jeg er? 
Kan du gætte hvem jeg er? 
For jeg har fået jakke på, 
jik, jak, jakke på, 
ka’ du gætte hvem jeg er? 
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En sød vindrueklase 
 

Du skal bruge: 

• En masse lilla balloner (ca. 20-30 stk.)  

 

• Små sikkerhedsnåle 

 

• Grønt filt  

 

• En hårbøjle 

 

• En limpistol 

 

• Brun bluse  

 

• Brune bukser, strømpebukser eller gamacher 

 

Sådan gør du: 

1. Tegn to store vindrueblade med en lang stilk på 

det grønne filt. Klip bladene ud. Limforsigtigt 

bladene på hårbøjlen med limpistolen. 

2. Pust de lilla balloner op.  

3. Tag den brune bluse og de brune bukser på. 

4. Sæt forsigtigt en lille sikkerhedsnål i en af 

ballonerne, der hvor du har bundet knuden. Stik 

sikkerhedsnålen i blusen og sæt ballonen fast. 

Fortsæt til, du har sat alle ballonerne på. 

5. Sæt til sidst hårbøjlen med bladene i håret.   
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Ridder Rosin af Marcipanien  

 

 

Ridder Rosin af Marcipanien levede engang i Middelalderen. Han var 

en frygtelig tyran.  

Engang havde hans køkkentjener tilberedt et måltid til ham, som ikke 

behagede ham. Han kylede tallerkenen mod væggen med voldsom 

kraft.  

Hunden, som lå og sov fredeligt ved siden af kakkelovnen, blev så 

forskrækket, at den drog sit sidste åndedrag. Som straf for dette 

skulle Ridder Rosin efter sin død spøge i køkkenet på borgen og 

hjælpe til med at tilberede desserterne.  

 

 

Udklædning:  

❖ En hjelm af et stykke bagepapir. Bagepapiret er viklet omkring 

hovedet og tapet sammen bagpå. Bagerst på hjelmen sidder der 

en stor fjer.  

❖ En kofte. Det kan være en gammel uldvest eller dynevest. På 

ryggen kan du klæbe et våbenskjold. Våbenskjoldet kan du 

klippe ud i karton og male en frygtelig drage på eller noget 

andet. 

❖ Sorte gamacher 

❖ Smalle støvler med snøre  

❖ Handsker  

❖ Et sværd. Det kan du lave af noget kraftigt pap fra f.eks. en 

flyttekasse. Sværdet kan bindes sammen med lædersnor eller 

sejlgarn.   
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Hvad betyder fastelavn?  

Ordet fastelavn kommer fra tysk. Det er altså et tysk ord. På tysk hedder 

fastelavn fastelabend. Kan I høre, at fastelavn og fastelabend lyder 

næsten ens?  

 

Fastel på tysk betyder faste.  

Abend på tysk betyder aften.  

Altså betyder fastelabend fasteaften.   

 

Fasteaften er aften før fasten. I den kristne tro skal man faste 40 dage 

inden påsken. Faste betyder, at man skal spise så lidt som muligt. Det kan 

være længe ikke at spise så meget i 40 dage. Derfor er aftenen inden 

fasten – altså fastelavn – en aften, hvor man må spise meget og lækkert, 

fx fastelavnsboller.       

   

 

 

 

  

 

Har I prøvet at faste? Hvordan var det? 

Kender I andre ord, som vi har fået fra 

andre sprog? 
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Fastelavn i gamle dage  

Fastelavn er en meget gammel tradition. Men i gamle dage var fastelavn 

faktisk en fest for voksne.  

De voksne syntes, at det var hårdt at skulle faste i 40 dage. Derfor havde 

de brug for en aften til at skeje ud, inden fasten begyndte. At skeje ud 

betyder at opføre sig lidt tosset og gøre noget, som man måske ikke 

plejer.  

De voksne klædte sig ud og tog masker på. Så løb de rundt i gader og 

stræder for at skræmme hinanden.  

Om aftenen festede de ved at spise en masse mad og drikke sig meget 

fulde.     
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Katten af tønden 

I gamle dage var det også vigtigt at bekæmpe ondskaben, inden fasten 

begyndte. Fasten skulle nemlig være en tid med ro og fred.  

Den gang var katten et symbol på 

ondskab. Derfor fangede man en kat til 

fastelavn og lagde den op i en tønde. Så 

slog man løs på tønden til katten var død.  

Når katten var død, blev ondskaben slået 

ihjel, mente man. Derfor hedder det i dag, 

at vi slår katten af tønden.  

Det er cirka 125 år siden, man sidst brugte levende katte. I dag er der 

heldigvis kun godter i tønden.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


