
Lanternefest 
  
Omkring Mortens aften – 10. November holder børnehaven, børnehaveklassen 
og ofte også de to yngste klasser lanternefest. Vi går ind i årets mørkeste tid, og 
oplever virkningen af at vi bærer lys ud i mørket. 
 
   ***************************** 
 
Baggrunden: 
Efteråret bringer os i en hel anden stemning end sommeren. Fra at have levet med 
solens varme og lys, fuglenes sang, blomsterne og træerne, begynder vi at gå mere indad 
i os selv. Vi samler os om studier og tanker og bliver som voksne mere selvbevidste. 
Det tiltagende mørke derude i naturen får os til at vågne op; det vækker os til 
modstand. Vi vil ikke lade os overmande af mørket. 
Sommerlyset kan vi forbinde os med, men efterårsmørket må vi kæmpe imod. 
  
Solen og lyset er ved at forlade os og hvad kan vi gøre for ikke at blive overmandet af 
mørket? Vi må tænde vort eget indre lys så det kan skinne for os – vort bevidsthedslys i 
tænkningen; det lille ydre fysiske lys i lanternen. 

  

”Lanterne, lanterne 
 sol og måne og stjerne 
 skinne højt mit 
lys…………..” synger børnene. 

 
Og det er dét vi gerne vil: Have lyset til at skinne højt ude i mørket. Endnu er det 
ganske vist ikke midvintertid, men vi må ruste os. 
Lanternefesten er af gammel oprindelse og stammer fra Rhinlandet. Roer og græskar 
blev udhulet for at fjerne det onde. I stedet satte man en tælleprås ind i midten. Det 
var en lysestump lavet af tælle i stedet for stearin. 
Lanternefesten er ofte en meget social fest og fejres altid i november mellem den 10 og 
25. 
Det meste af festen foregår udendørs og man kan sagtens indbyde alle der har lyst, 
både forældre og den øvrige familie – også selvom festen i regelen begynder eller 
slutter med et dukketeaterspil indendørs. 
  
Desuden møder børnene vægteren Morten - han passer på skolen og børnehaven om 
natten. 
Vores børnehaveklasse har flere gange afholdt festen sammen med Rudolf Steiner 
børnehaven. Nogle gange har de helt små klasser også deltaget. 
  
Forberedelserne: 
Som forberedelse til festen synges der lanternesange og leges sanglege. Der 
fortælles også eventyr som ofte omhandler livet ”under” jorden hos dværgene, nisserne 
og troldene. 
Børnene hører også eventyr om mennesker ”på” jorden, hvis lys har skinnet helt særligt. 



Bl.a. er der eventyret om Skt. Martin : 
  
Skt. Martin var en tapper krigsmand i kejserne Konstantins og Julians byzantinske 
tjeneste i det 4. århundrede. 
Martin var en hjertensgod mand – sin vældige røde kappe kløvede han egenhændigt med 
sit sværd og gav halvdelen til en forfrossen betler, der lå og var ved at fryse ihjel i 
sneen. Han forsvor al krigshåndværk og blev så from, at man partout ville gøre ham til 
biskop af Tours – han skjulte sig i en gåsesti, da folket kom for at kåre ham, fordi han 
var for ydmyg til at modtage det høje embede. Men gæssene skræppede op og røbede 
hans gemmested. Derfor forbandede Martin, i et tilbagefald til sin iltre fortid – 
gæssene, og derfor skal de dø på denne dag. 
Dén fortælling hører egentlig til Mortens aften, men kan fint gå hånd i hånd med 
lanternefesten. 
  
Derudover fremstiller hver voksen og barn en lanterne. 
Den kan fremstilles på mange måder: 
Nogle gange kan det være akvarelmalet papir behandlet med olie, der danner rammen om 
en cylinderformet lanterne, eller det kan være et kraftigt stykke farvet karton der 
deles op i 4 lige store afsnit, så der dannes en firkantet lanterne. I hvert afsnit kan der 
være klippet sol, måne eller stjerneformer ud, som så er beklædt med kulørt silkepapir 
på indersiden. 
Derefter skal hver lanterne have en bund, hvorpå man kan sætte et fyrfadslys fast og 
en lang hank af karton eller ståltråd. Lanternen kan hænges på en kæp, så den enten kan 
holdes frem foran én eller bæres over skulderen. 
  
Festdagen: 
På selve festdagen mødes alle deltagere, når det er blevet mørkt. 
Ofte begynder man indendørs med et lanternespil. Det er et dukketeaterspil, der ofte 
handler om dværgenes og nissernes ”arbejde” under jorden. 
Måske hører man om, hvordan de arbejder på træernes og blomsternes rødder         for 
at gøre dem klar til foråret. Det kan være at pædagogerne har valgt noget helt andet 
som f.eks. : ”Tomte Tommeltot får en lanterne” eller( som da min søn gik i børnehave) : 
”Grisen Gufle”, et vældig morsomt spil . 
  
Når eventyret er slut tænder alle deres lanterner og går syngende ud i mørket. Det er 
altid meget smukt og stemningsfyldt med de mange lys. 
Efter et stykke tid hvor mange lanternesange er gentaget op til flere gange, samles alle 
i en stor kreds og afventer vægter Mortens ankomst. 
  
Endelig kommer han, langsomt gående ud af mørket med sin store lanterne, sin sæk på 
ryggen og en vægterstav i den anden hånd. Han har en stor bredskygget hat på. Det er 
svært at se hans ansigt; men vi ved, det er vægteren. 
Kredsen bliver lukket op for ham og han går ind i midten. 
  
”Go `awten børn. Ved I hvem jeg er?” 
Jo, det ved de jo godt. 
”Det var heldigt I lige var hér, for jeg har jo noget med i min sæk til jer. 
Men først må jeg høre, om der er èn, der vil holde min lygte?- og vægterstaven?” 
Det er der mange, der gerne vil. Det er en særlig ære. 



” Men lad mig nu først høre, om I kan synge nogen sange for mig? Kender I den om 
lanternen? ” 
Så synger vi den igen. Også den om ”Morten” vil vægteren høre. 
”Sig mig, er I gode til at rydde op i børnehaven?” 
Ork ja, ingen tvivl om det. 
”Ja for jeg kommer jo hér og ser efter, at alting er i orden….  Men det er det nu… 
næsten altid….vistnok… også hos jer ? ” 
  
Vægteren begynder nu at rumstere med sin sæk. Omsider når han ned til sol, måne og 
stjernekagerne, som hans kone har bagt og begynder at dele ud.  
”Men I må synge for mig imens”, siger han. 
Når han er færdig synges der igen. Han snakker lidt inden han tager sin sæk, lanternen, 
vægterstaven og forsvinder tilbage i mørket, hvor han kom fra. Han har jo så mange 
andre børn, han skal se til. 
  
Nu er festen slut og det er nu far og mor der bestemmer, hvornår lanternen skal 
tændes. Måske kan lanternen få lov til at blive tændt ved sengen som godnat lys? 
  
Annette Clausen 
  
  
	  


