
Fastelavn er mit navn, og boller vil jeg have, hvis jeg 
ingen boller får, så laver jeg ballade.... 

Den sangtekst synges ofte af børn, når vi holder en fastelavnsfest 
med udklædning, fastelavnsboller, laver fastelavnsris og slår 
katten af tønden. Det er både hyggeligt og sjovt. 

Virkelighedens fastelavn er dog, at selve traditionen opstod 
for over 500 år siden, og dengang så fejrede man fastelavn i 
flere dage og under andre omstændigheder, fordi det var 
en kirkelig højtid i kristendommen.

Fastelavnsfesten skulle symbolisere starten på fasten, som 
løb 40 dage frem til påske og inkluderede fastelavnssøndag, 
fastelavnsmandag, Hvidetirsdag (også kaldt fede-tirsdag), 
hvor man spiste Æggestøbe med hvedebrød til, som senere 
er blevet til fastelavnsboller, og sidst men ikke mindst Aske-
onsdag, hvor præsten tegnede et kors med aske i panden på 
kirkegængerne. 

At faste betyder at man skal skære ned på det alt det 
gode, f.eks. ikke drikke alkohol og kun spise det 
nødvendige. Mange valgte f.eks. ikke at spise kød 
i forbindelse med fasten. Derfor var fastelavnsfesten
en stor begivenhed, hvor man gav den lidt ekstra gas. 
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Fastelavn

Fri os fra det onde

Festen rummede mange af de samme elementer, som vi kender 
fra i dag. Dog var de fleste af begivenhederne kun for de voksne. 
Der blev drukket alkohol, danset og man klædte sig uhyggeligt ud 
for at skræmme ”det onde” væk. 

At skræmme ”det onde” væk, så vi ikke blev fristet til at 
synde i fasten, var et vigtigt tema. 

Katte, særlige sorte, blev også betragtet som 
onde og gav uheld, og derfor kom en rigtig 
levende kat i tønden. 

Fastelavn eller Halloween

Traditionerne omkring fastelavn minder meget om Halloween, 
som er en amerikansk tradition. Igennem de senere år har 
Halloween vundet frem især hos de ældre børn og unge, og 
fastelavn er blevet mindre populært. 

Måske Halloween kommer til at afløse fastelavn 
som vi kender det i dag?

At slå ”Katten af tønden” var et 
højdepunkt og karlene på gårdene red 
rundt på deres heste og slog til tønden.

Katten i tønden

Fastelavnsrisene var ikke fyldt med slik, 
men blev brugt til ”rise” eller at slå synden 
og ”det onde” ud af kroppen. 



Begrebet eller ordet

Tegn 

Brug ordet i en sætning

Ordklasse
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Fastelavn

Forstå de svære ord og begreber fra teksten 
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Tema



Fastelavn

Prøv din viden

Hvordan holder man fastelavn i dag? 

Hvor mange dage varede fastelavnsfesten? 

Hvad brugte man et fastelavnsris til i gamle dage?

Hvad skete der Askeonsdag? 

Hvor mange dage er der ca. fra fastelavn til 

Hvad skete der Hvidetirsdag? 

Hvorfor puttede man katten i tønden? 

Hvilken tradition kan være ved at afløse fastelavn i Danmark? 



Fastelavn

Refleksionsspørgsmål 

Holder du fastelavn? 

Kender du andre religioner, hvor der fastes? 

Undersøg: Hvad er Æggestøbe? 

Tror du Halloween kommer til at erstatte fastelavn? 

Undersøg: Fejrer man stadig Askeonsdag andre steder i verden? 

Har du prøvet at faste?
Hvis ja, fortæl om din oplevelse



Fastelavn

Lav en kattemaske til dekoration eller brug til fastelavn 

Klip denne skabelon ud, eller lav din egen. 

Kreativopgave 

Pep masken op med Lim. fjer, glimmer, silkepapir..... 

Du skal bruge: 
Saks
Karton (sort) 
Farver
Snor 


