
Fastelavn i Dragør 
Vi ved ikke, hvornår man første gang holdt fastelavn i Dragør, men allerede i 1700-tallet fortælles, at folk i 

byen var ”forvildede udad vin og punch”. 

 

I 1890’erne varede fastelavnsfesterne i byen flere uger. Deltagerne var udklædte og festen trak mange 

tilskuere til – ikke mindst københavnere. Tøndeslagningen foregik på havnepladsen foran Strandhotellet.  

 

Man samlede i forbindelse med fastelavnen penge ind til f.eks. brændselshjælp til byens fattige. 

 

Flere af byens foreninger var med til at arrangere fastelavnsfesterne, bl.a. Dragør Musikforening og den 

selskabelige forening ”Enigheden”. 

 

I slutningen af 1800-tallet holdt de unge i Dragør fastelavnsbal, der kunne vare adskillige dage. Ballet for 

børnene blev i mange år holdt hos Lars Olsen i Strandstræde, mens de lidt ældre holdt bal hos købmand 

Schmidt på hjørnet af Strandlinen og Strandgade. 

 

 

Børnenes fest 

Børnene har langt tilbage i tiden holdt tøndeslagning, men det foregik ofte derhjemme. Mange børn blev 

inviteret med til deres kammeraters tøndeslagning, så i fastelavnsugerne var byens gader fyldt med børn, der i 

deres stiveste puds var på vej fra den ene fastelavnsfest til den næste. Undervejs buldrede de med 

tøndestokkene på låger og plankeværker. 

 

Børnene dannede ”danselag” og dansen kunne foregå flere nætter i træk. Det gjaldt om at finde sig en pige at 

danse med, og drengene måtte derfor driste sig til at spørge en piges forældre, om han måtte være hendes 

kavaler.  

 

Til fastelavnsfesterne medbragte drengene penge til musikanterne og brænde til kakkelovnen. Pigerne havde til 

gengæld punch med. 

 

Børnene kom ikke i skole i fastelavnstiden. I marts 1851 skrev læreren i Dragør Skoles protokol: ”6. marts 

forsømte 19 drenge formedelst dans natten i forvejen”. 

 

 

Optog med biler 

Dragørs fastelavnsoptog var i 1920’erne og 1930’erne præget af fantasifulde udklædninger og udsmykkede 

vogne.  

 

Nu var det bl.a. foreningen Dragørs Fremme, Dragør Boldklub og fiskeriforeningen, der stod for 

fastelavnsfesterne.  

 

Nogle år hængte man tønden op i et tov, der blev spændt tværs over havnen og tøndeslagningen foregik fra 

både.  

 

 

Traditionen genoptages 

I 1950’erne holdt Strandjagtforeningen fastelavn i Dragør, men fra midten af 1950’erne til midten af 1960’erne 

lå de store fastelavnsfester stille.  

 

I 1965 genoplivede Lions Club imidlertid traditionen. Det skete først og fremmest for at samle penge ind til 

velgørende formål.  

 

Tøndeslagningen fandt sted på Vestgrønningen, men i 1969 krævede politiet, at konkurrencen flyttet, fordi den 

generede trafikken til og fra færgerne.  

 



 

Flytning til Engvej 

Året efter foregik fastelavnsridningen på Engvej ud for Dragør Anlæg, hvor den har været siden. Der deltog 22 

ryttere – 12 karle og 10 piger – og aftenen, sluttede man af med fest på Dragør Badehotel.  

 

Arrangementet blev fra 1970 overtaget af Dragør Fastelavnsforening, der stadig står bag fastelavn i Dragør. 


