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Rasler er en rodebunke af forskellige 
lydredskaber. 

Raslelyden har været knyttet til magi, 
til beskyttelse mod det onde, langt op i 
historien. Rangler har beskyttet småbørn, 
halskæder og raslende udsmykning på  
tøj har beskyttet de voksne. Og sådan har 
det måske også være i oldtiden. Vi ved det 
ikke med sikkerhed. Men vi ved, at rasleting 
på tøjet og halskæder er blevet givet med i 
graven.

Rasler er typisk lavet af helt almindelige 
materialer, så det kan nogle gange være 
svært at opdage dem i en udgravning. Men 
når der ligger en ’krans’ af f.eks.  vildsvine-
tænder, ved en begravet person, eller hvis 
der er knogledele med huller i på en dragt, 
så kunne det tyde på at det har raslet. 

Rasler kan laves som halskæder, pande-
udsmykning eller som rasler om arm eller 
ben, hvor mange nødder, knogler, tænder, 
skaller eller lignende bindes på en snor. 
Rasledelene kan også bindes på tøjet, så 
tæt, at de rasler mod hinanden når man 
danser. Eller de kan være selvstændige 
instrumenter, som har været brugt i f.eks.  
et jagtritual, en begravelse eller lignende.  
Vi ved det ikke.

Det er ikke altid, at lyden i sig selv har været 
så vigtig, nogle gange har den bare været en 
bonus. Men alligevel er rasler vigtige. 

Fælles for alle rasleting er, at der skal være 
et hul i materialet, så det kan bindes på en 
snor. Eller du kan binde en snor omkring 
tingen, uden at det dæmper lyden, og uden 
at det hele tiden falder af.

Tænder af elg blev fundet i 8200 år gamle stenaldergrave 
fra Rusland. Måske de har været fordelt sådan.
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21 gennemborede dyretænder fundet ved Åmosen 
på Midtsjælland, stenalder, ca. 6000 år gamle.
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Byggevejledning 
 
Start med af finde ud af, hvordan lyden skal 
laves....

Skal det rasle, når du bevæger dig... eller skal du 
rasle med det i hånden? Hvor stort og tungt må 
det være? Hvilken lyd kan du godt lide?

Raslekæde på en snor om halsen, armen eller 
benet:

1. Vælg et eller flere materialer: Nødder, 
knoglestumper, muslingeskaller, sten...

2. Lav et lille hul i hver rasledel. Du kan 
enten slibe eller bore hullet... 

3. Træk en snor igennem. Undervejs finder 
du ud af, hvor mange rasledele der skal 
til, for at få en god lyd. 

Rasle på tøjet:

1. Ligesom til raslekæden, skal du først 
vælge et eller flere materialer, og lave 
huller i hver eneste rasledel. Eller lave 
en lille rille omkring knoglen, så snoren 
sidder godt fast omkring den... 

2. Sy hver rasledel fast på et stykke stof eller 
skind. Sørg for at rasledelene rammer 
hinanden, så det giver en lyd.

Rasle:

1. Hvis du vil lave en løs rasle, skal du også 
lave huller i alle rasledele. 

2. Brug et ribben eller en gren som håndtag. 
Bor et meget lille hul i hver ende til at 
hænge raslekæden op i.

3. Bind snoren fast i den ene ende af 
håndtaget. Først gennem hullet, så rundt 
om håndtaget. Sæt alle dine rasledele 
på snoren. Tjek at de klinger godt når du 
ryster dem. Ellers byt om, eller skift ud.

4. Bind snoren fast i den anden ende af 
håndtaget. Sørg for at det er stramt, så 
rasledelene ikke sjasker rundt.

Så er det tid til at øve, der er sikkert mange 
forskellige måder at rasle på, så du kan lave 
meget forskellige lyde.

Husk:

• Knoglestykker og skaller kan der bores hul i. 
Østersskaller kan være meget hårde! Brug et 
metalbor, ikke et træbor.

• PAS PÅ!!!! – både nødder og muslinger 
knækker let, så du skal være MEGET 
forsigtige, når du borer hul.

• Sten kan du IKKE bore hul i. Hvis ikke det er 
en hulsten, skal du binde en snor om. 
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