
 Spørgsmål og svar

Molboløb den 7. februar 2016  

Fastelavn

Vi kender alle historien, hvor problemet er, at

J Storken tramper kornet ned

Storken vil flygte til Ægypten

Molboerne skal bruge storken i fastelavnstønden?

Det var krigstid i landet, og molboerne ville redde deres 

kirkeklokke fra at blive støbt om til en kanon, så de sænkede 

den ned i Ebeltoft Vig. Men hvordan kunne de huske hvor 

den lå:

De så hvordan stedet lå i forhold til kirketårnet i baggrunden

J De lavede et hak i rælingen ud for nedsænkningsstedet  

Vandet var så lavt ved fastelavnstid, at de en gang om året 

ville kunne se klokken

Hvilken faselavnsbolle smager bedst?

J Den med hvid glasur

J Den med krymmel

J Den med syltetøj



Hvad var i 2015 det mest eftertragtede fastelavnskostyme?

Politibetjent

J Elsa fra Frost

Grisling

Måske har man valgt at bruge katte i tønderne fordi man 

siger, at en kat har

7 liv

11 liv

J 9 liv

Hvem får kattekongekronen?

Den der slår det første bræt ned

Den der slår bunden ud

J Den der slår det sidste bræt ned

I år (2016) falder Fastelavn

J Tidligt

Middel

Sent



I sangen "fastelavn er mit navn" synges der om boller. Hvor 

mange gange nævnes ordet boller i begge vers

J 6

4

8

Hvilken faselavnsbolle smager bedst?

J Den med hvid glasur

J Den med krymmel

J Den med syltetøj

I katolsk tid var der ud over fasten en ugentlig fastedag. Det 

var:

Lørdag

J Fredag

Søndag

Fasten blev taget alvorlig i den katolske tid, men fisk måtte 

man godt spise. Det betød, at Danmark havde en enorm 

eksport af fisk. Det var:

Bakskuld

Klipfisk

J Sild i tønder  



Hvilken farve havde katten på billedet på sidste post (post 2)

Hvid

Stribet

J Sort

Fest skulle der til, før fasten satte ind. Så man havde i 

katolsk tid karnevalstiden, hvor samfundets strenge regler 

blev kraftigt tilsidesat. Karneval betyder:

J Farvel til kød fordi nu skulle der fastes  

Kærnevælling fordi nu stod den på denne ret

Karlevals fordi nu gav karlene pigerne en svingom

Mellem Fastelavns søndag og Påskesøndag er der

40 dage

J 7 uger  

5 uger



Hvem er man klædt ud som her?

Frosty

Marshmallow

J Olaf

Her er en rigtig molbo klædt ud til fastelavn. Han står med

J En le  

Et kornsegl

Et instrument til tøndeslagning

Askeonsdag er en onsdag efter en af vores tidligere 

religiøse mærkedage, men hvilken onsdag?

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag

Onsdag for Hellige Tre Konger

J Onsdag efter Fastelavn  

Fastelavn falder altid på en søndag, men hvilke måneder 

kan fastelavn ligge i:

J Februar og marts  

Kun i februar

Januar og februar  



I den store bagedyst 2015 blev der bl.a. bagt 

fastelavnsboller, men hvem vandt hele dysten?

J Liv Martine Hansen

Micki Cheng

Kaj "Kage" Rostvad

I Oldemors meget velsmagende fastelavnsboller indgår 

mange gode ting. Dog ikke et af de tre nævnte ingredienser

Kardemomme

Salt

J Kanel
 

Fastelavn er ligesom så mange andre traditioner kommet 

udefra. Traditionen menes at være kommet fra :

J Holland under Christian den 2

Pommern under Erik af Pommern

Bayern under Christoffer af Bayern



Tidligere tiders (før fastelavnsbollen) fastelavnsbrød havde 

særegne navne. Et af disse navne kaldte man dog ikke 

brødene

Hveder

J Snipper

Strutter

Katten af tønden. Før i tiden havde man et meget afstumpet 

syn på dyremishandling. Så man kom en rigtig kat i tønden. 

Det gjorde man, fordi:

Katte havde man nok af, så én fra eller til betød intet

J Katten var et ondt dyr   

Katte kunne overleve tøndeslagningen

Hvad er der oftest gemt i fastelavnstønden?

Salat

Kål

J Slik

Hvad er fastelavnsris?

J Grene pyntet med slik

Grødris
Skældud til fastelavn



Har man fri fra skole til fastelavn

Nej

J Ja

Nogle gange  

Ordet FASTELAVN:

Kommer fra latin: Fastelaunius fordi fastelavnssøndag er 

Sankt Fatelaunus’ dag

Kommer af faste ovn fordi man bagte fastelavnsboller i 

ovnen

J Kommer fra tysk. Fastel Abend. Aftenen før fasten


