.5Rn)f'er t.aytvt2d dU'

svalSKA UT'mmTURSÅLLSIO\PbT I FIND\ND
390

RNIANDS SvtNSKll
J:OLKDIKTNIN6
VIII

LEKAR

och

SPEL

SVENSKA Ll'ITERATURSÄLLSKAPEI'S I FINLAND FÖRLAG, BELSINGPOBS

1962

SKRIFTER
UTGIVNA AV

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET

FINLAND

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

FINLANDS

SVENSKA FOLKDIKTNING
VIII.

LEKAR OCH SPEL
UTGIVET AV

V. E. V. WESSMAN

nrY

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPETS I FINLAND FÖRLAG, HELSINGFORS

1962

FÖRORD
I februari 1954 ombetroddes jag av Svenska Litteratursällskapets
Styrelse att som en åttonde del av Finlands Svenska Folkdiktning utgiva ett arbete benämnt »Lekar och spel». Ett ganska rikhaltigt material från olika tider förefanns i Litteratursällskapets Folkkultursarkiv och i tryckt litteratur. Den äldsta tryckta leksamling, som jag
använt är »Ny samling af nöjsamma lekar, konststycken, gåtor, logogryfer, charader, anekdoter, infall, skämt och narraktighet» (Åbo 1835
hos J. C. Frenckell & Son). Samlingen innehåller också lekar, som
sannolikt äro från Åbo eller Abotrakten. Flere lekar och konststycken
äro nämligen lika dem, som närmare vår tid upptecknats i Abolands
skärgårdssocknar och som tydning av en gåta nämnes »neitsyys»
(jungfrulighet), av en annan »Åbo».
Efter det jag gjort bekantskap med materialet kunde jag konstatera stora luckor med avseende på beläggställena: orter funnos med
ytterst få belägg, t.o.m. sådana, där inga uppteckningar gjorts. Jag
använde därför somrarna 1954-57 till att i någon mån komplettera
samlingarna genom resor i Nyland, Åboland och Österbotten samt i
Sastmola, Kasaböle. Av mina meddelare från dessa år vill jag särskilt nämna fru Helga Gustafsson (Lappträsk), syskonparet häradsdomare Albin Bengts och professorskan Gustava Klingstedt (Pärnå),
lärarinnan Ingeborg Forsblom och hennes mor (Borgå), fru Ulla
Cederlöf (Sibbå), häradsdomare Ernst Oljemark och hans dotterdöttrar Hannelene och Tove Madsen (Sibbå), flickorna Lolita och
Marianne Nyberg (Sibbå), agronom Hjalmar Gustafsson (Sibbå),
lärarinnan Kristina Lönnqvist-Karlsson (Sjundeå), lärarinnan Margaretha Jansson (Ingå), familjen Sandell (Bromarv, Kansjärv), lärarinnan Karin Eriksson (Norrskata, Korpo) samt hennes man Erik
Eriksson (Föglö), fru Lilly Lindholm (Houtskär), prof. Otto Andersson och fil. lic. Sven Andersson (Vårdö), ordföranden i direktionen för Kasaböle svenska folkskola Hugo Bondfolk (Sastmola), fröken Eyvor Sandell (Kristinestad), kyrkoherde Bo-Jarl Klingenberg
och pens. fyrskepparen Hjalmar Molander, som givit mig anvisningar på meddelare på Bergö, samt slutligen läraren Lars-Johan
Jansson (Jakobstad). Till alla dessa samt till medlemmarna i Kom-
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mitten för utgivning av Finlands svenska folkdiktning, professorerna
Otto Andersson och K. Rob. V. Wikman samt fil.lic. Sven Andersson,
vilka givit mig goda råd, då arbetet planerades, frambär jag härmed
mitt varma tack. Ett tack är jag även skyldig konstnären, förf. Rolf
Sandqvist, som utskrivit noterna och teckningarna, samt funktionärerna i Litteratursällskapets Folkkultursarkiv, vilka tjänstvilligt stått
mig bi vid framskaffandet av de erforderliga samlingarna och fotografierna.
Slutligen bör nämnas att alla fotografier, utom två, samt en icke
ringa del av teckningarna ingå i fil. dr Maximilian Stejskals samlingar.
Sibbå, Pajpis, Fridhem, i december 1957.
V. E. V. Wessman.

Professor V. E. V. Wessman, Utgivaren av denna del av Finlands
Svenska Folkdiktning, avled den 22 maj 1958. Arbetet förelåg då nästan i sin helhet i spaltkorrektur. På hösten samma år anförtrodde
Svenska Litteratursällskapets Styrelse slutredaktionen åt undertecknad. Uppgiften har främst bestått i att i texten införa ett antal bilder och teckningar, att uppgöra litteraturförteckning, index till lekarna och innehållsförteckning samt att läsa korrektur. Förordet och
inledningen förelågo i manuskript och ha publicerats i den utformning som Utgivaren hade givit dem. Uppdelningen av materialet har
gjorts av Utgivaren. På ett par ställen har hans variantgruppsbeteckning a utbytts mot A.
Utgivaren säger i inledningen, att han har vidtagit förändringar
och förkortningar i upptecknarnas text. Vid korrekturläsningen har
undertecknad därför, och särskilt med kännedom om Utgivarens stora
förtrogenhet med lekar och spel och med de finlandssvenska folkmålen, ansett sig böra följa manuskriptet. Endast i några få fall ha
originaltexterna rådfrågats.
I lekramsorna och lekbeskrivningarna förekomma många svårbegripliga dialektord. Utgivaren torde ha haft för avsikt att införa ett
register över dessa ord jämte förklaringar. Ett utkast till ett sådant
register finnes nämligen bland hans efterlämnade papper. Registret
har utelämnats, emedan det icke föreligger i ett slutgiltigt manuskript. De flesta av de ord som upptagits i det ingå för övrigt i Utgivarens och Herman Vendells ordböcker över de finlandssvenska
dialekterna. Undertecknad har i stället infört en förteckning över
de dialektord, som upprepade gånger förekomma i texten och som
Utgivaren på ett eller annat ställe, men icke genomgående, förklarat
i fotnoter.
Åbo i december 1961.

Sven Andersson
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BE: Bergö
BJ: Björkö
BO: Borgå
BR Bromarv
Bö: Brändö
DB: Degerby
DF: Dragsfjärd
EC: Eckerö
EE: Esse
EN: Ekenäs
ES: Esbå
FB: Finnby
Fl: Finnström
Fö: Föglö
GB: (Gamla))Karleby
GE: Geta
HA: Hammarland
HI: Hitis
HO: Hotskär
HÄ: Hälsinge
Hö : Hangö
IÄ: Ingå
lö: Iniö
JO: Jomala
JÄ: Jäppå
KA: Karis
KB: Kronoby
KH: Korsholm
KI: Kimito
KL: Karislojo
KN: Korsnäs
KO: Korpå
KR: Karuna
KU: Kumlinge
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KV: Kvevlax
KY: Kyrkslätt
Kö: Kökar
LA: Larsmo
LE: Lemland
LF: Lappfjärd
LI: Liljendal
LO: Lojo
LT: Lappträsk
LU: Lumparland
MA: Malax
MM: Maxmo
MU: Munsala
Mö: Mörskom
NA: Nagu
NB: Nykarleby
NV: Nedervetil
NÄ: Närpes
OR: Oravajå
PA: Pargas
PE: Pedersöre
PL: Petalax
PO: Pojo
PU: Purmå
PY: Pyttis
PÄ: Pärnå
Pö: Pörtom
RE: Replot
SA: Saltvik
SB: Sideby
SI: Sibbå
SJ: Sjundeå
SM: Saltmola
SN: Snappertuna
SO: Sottunga
ST: Strömfors
SU: Sund
SV: Svartå
SA: Solv
TE: Tenala
TJ: Terjärv
TK: Tjöck
TU: Tusby
VB: Vittisbofjärd
VF: Västanfjärd
VI: Vichtis
VA: Vårdö
Vö: Vörå
öJ: 'töja
öS: östersundom
öV: övermark
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Andra samlingar.
Ensk. meddel.: Meddelanden av enskilda personer antecknade av V.
E. V. Wessman och icke förut publicerade.
Fmk (= Folkmålskommissionens samlingar), 49, Gustafsson, Ellen,
Barnramsor och räkningar BJ, 1931.
I. N. E. (= Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi), 58.
Samling från Kimito av kommunalrådet Aug. A. Andersson,
Harju.

INLEDNING
leken ha barn och ungdom i alla tider och bland alla folk funnit utlopp för sin inneboende livsglädje och verksamhetslust. Tacksamt och med vemodig glädje ihågkomma de äldre ännu då håret
grånat, blicken blivit skum och kinderna fårats barndoms- och ungdomstiden, då de fullt och helt kunde hängiva sig åt lekens fröjder.
Olycklig den som icke förunnats att som ung leka och glamma tillsammans med jämnåriga.
Barn i den lyckliga åldern, då de icke ännu äro bundna av skolgång
eller annat arbete, ha tillfälle att när som helst söka tidsfördriv i lek.
Men också för dem kan det hända, att tiden tyckes vara tom, blottad
på innehåll, och då kunna de i sitt bekymmer vända sig till mamma
och fråga: »Mamma, vad skall jag göra?» Om mamman då är en
riktig mamma, roar hon lillbarnet sitt på olika sätt: gungar det på
foten, leker med dess händer och fötter osv. När barnet blivit något
äldre och rör sig ute, hittar det själv på lekar eller lär sig av kamrater. För det mesta återgivas till en början de vuxnas beteenden:
man leker »mamma och pappa», utför allehanda arbeten, bygger
hus, plöjer och sår, bygger vägar och broar, mal på kvarnar, åker
häst, rider, utkämpar slaget vid Ltitzen, där Gustaf Adolf rider på
en vit (!) häst, vilket betecknas med en vit trasa bunden vid käppen, åker tåg, kör bil och buss osv. Men för barnet är allt detta
lekande icke lek utan allvar, arbete. Då en gosse uppträder som präst,
så lever han sig som en skådespelare in i prästens roll, känner sig
som en sådan, eller då han springer med ett lock eller något annat
runt i handen, pustar och stånkar, surrar och brummar, då är han
fullt och helt bilchauffören som håller i ratten, kör sin bil och fröjdas åt fartens tjusning. Då flickan leker med sin docka, då är hon
mamman som jollrar med sitt barn och pysslar om det. I lekar tillsammans med kamrater lär sig barnet att taga hänsyn till andra, att
med jämnmod finna sig i misslyckanden: »den som i leken går, får
leken tåla». Lekarna ute med springande, hoppande kastande, slående, böjningar, vridningar utgöra en ypperlig, nöjsam förberedelse
för verklig, allvarlig idrott.
Sällskapslekarna äro uppfostrande för den vuxna ungdomen. Bar-
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naårens antagonism mellan gossar och flickor upphör småningom, de
känna sig dragna till varandra och lära sig under lekar att på ett
naturligt, okonstlat sätt umgås med varandra, föra sig ledigt, visa
varandra artighet i enlighet med det man på orten anser höra till
»god ton». I sällskapslekarna kunna också äldre personer taga del
och föregå de unga med gott exempel.
Lekplatserna likasom lektillfällena äro växlande, beroende på årstiderna och lekens art. Om somrarna kunde barnen för utelekar och
spel samlas på »mangården», på »ribacken» eller någon annan öppen
plats, på landsvägen, och i städerna på gårdsplaner och trottoarer
eller på gatan. »Gungbacken», platsen där bygungan var uppställd,
utgjorde på lördags- och söndagskvällar samlingsplats särskilt för
vuxen ungdom. Där sjöngs, gungades, lektes och dansades. Numera
äro gungorna (»skolvorna») sällsynta, om de alls mera finnas. Under alla tider ha de ogillats av de »väckta», andra åter kunde känna
sig störda av de ungas sång och alltför högljudda glam. Gungorna
voro dock glädjekällor i äldre tider, då så få andra nöjen storlo till
buds, och flickor och gossar fingo då tillfälle att råka varandra, vilket eljest kunde vara svårt. Då de icke mera fingo råkas på gungbacken, sökte de andra tillfällen att komma tillsammans, ty »naturam
expellas furca, tamen usque recurret» (du må driva ut naturen med
hötjuva, hon kommer dock ständigt åter). I skärgårdstrakter kunde
man samlas till lek och dans vid stränderna, på broar och bryggor.
En sägen upptecknad i Esbå (Nyland VI nr 79) synes giva vid handen, att man i äldre tider också kunde samlas till lek på kyrkogården.
Sägnen lyder sålunda: »För ett par hundra år sedan ha de i Ingå
lekt jullekar på kyrkogården. De hade lekt där flere lekar. När de
hade hållit på med den här leken
» Vi dansar ovanpå
o jourden är oss under»,
så hade det med detsamma dansat en hop med döda runt omkring
dem och de hade sagt:
»Jourden ä kall o tung,
de sägom vi,
men är de långt ti doumen än,
va säjjer ni?»
De hade blivit så rädda, att de inte kunde säga någonting, och så
for de bort därifrån och skulle aldrig mera gått dit och lekt på kyrkbacken».
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Släta berg erbjöd() en ypperlig plats för lek och dans (t.ex. Hästkärrsberget i Sibbå, Pajpis).
En del arbeten utfördes med frivilliga hjälpkrafter, och när arbetet var utfört ställde man till en rolighet åt de unga. Linodling
var en viktig näringsgren i äldre tider. Då linet var färdigt berett,
brukade man dela ut »spånader» åt de unga för att få det hastigt
och kostnadsfritt spunnet. De som mottagit spånad kunde då själva
spinna linet eller — alltid i fråga om pojkarna — tinga en spinnerska att utföra arbetet. En dag på hösten inbjödos sedan alla som tagit
emot spånad till lek och dans (sponadans) med enkel traktering
(Boken om Sibbå I s. 216). Rågskörden kunde också få en festlig
avslutning. Därom påminner t.ex. namnet Dansanplätten i Sibbå,
Hindsby, Bys-Martis skog, där man höll skördedans, efter det man
bärgat säden på Linsveden där invid.
»Rocken surrar och lampan brinner, vinterkvällen är så lång»,
sjunges i en sånglek. För att fördriva tiden under de mörka höstoch vinterkvällarna sökte sig de unga och även äldre samman till
lekaftnar eller till gemensamt utförda arbeten. Dessa samkväm gå i
Österbotten under namnet »oppsittor» (oppsitor, oppsitor, oppsitur)
och beskrivas sålunda: Oppsitona höll man från Mikaeli till julen
en gång i veckan, vanligen på tisdagskvällen, och man roade sig då
med lekar. Det var inte så trevligt att taga emot en massa ungdomar
i sitt hem, då det var gyttja och slask på vägarna. Därför blev det
slut med oppsittorna, sedan man städat till julen. Där varest Andelshandeln nu står fanns förr en fyrkantig plats mellan två byggningar,
som kallades »fäggolin», och där samlades ungdomarna om vinterkvällarna efter julen och hade sina lekar. På somrarna hade man en
»utidansbana» (Bergö 1956). — På höstkvällarna samlades ungdomar.
till »Oppsitur». För att ha något att äta medan man vilade sig mellan lekarna, rev man rå potatis och gjorde därav klimpar, som kokades i vatten. Sedan åt man dem antingen inne eller ute i gröngräset
(Sastmola, Kasaböle 1956). — På 1860-talet höll man oppsittor på
följande sätt: Man förskaffade sig en duktig, stor vedklabb, »Oppsitoklabbin», förde den till den gård, varest man fått lov att leka hela
natten, placerade klabben i spiseln och anskaffade vidare bränsle.
Då inga lampor funnos den tiden, måste brasan brinna hela natten
och därtill åtgick mycket ved, i synnerhet då oppsittonätterna voro
bestämda två gånger i veckan, tisdagar och fredagar, hela vintern_
om. Då ungdomen samlats i någon rymlig stuga, företogos lekdan-
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ser och andra sällskapslekar (Replot: Hembygden 1914 ss. 41-45,
64, 68-70).
Julhelgen var såväl för äldre som för yngre en glädjens tid. Småbarnen lekte i julhalmen på golvet. Med annandag jul begynte »jullekarna», »lekstugorna». På kvällen samlades gossar och flickor i
någon stuga till lek, och så följde jullek på jullek, tills nästan alla
gårdar i byn voro genomgångna. Så gott som varje kväll ända till
Knut förflöt sålunda under lekarnas mångfald: ringlekar, sittlekar,
pantlekar och »slängdanser». Som traktering bjöds på julöl och
stundom även på kaffe med dopp. Också äldre personer deltogo gärna i jullekarna (Sibbå: Boken om Si. III s. 198). Med första världskriget upphörde jullekarna, och då dessutom stuggolven började
målas eller beläggas med korkmatta, bannlystes lek och dans i stugan. Den höjda »levnadsstandarden» har sålunda i sin mån gjort det
mindre trivsamt för landsbygdens ungdom.
Mera i hemlighet höllos s.k. »knutdanser», d.v.s. man kunde vidtala någon välvillig person, ofta att söka bland »syndersfolk» (torpare, backstugusittare), att upplåta sin stuga för en lek- och dansafton. Knutdanserna förföljdes med frenesi av myndighetspersonerna,
präster och länsmän, ty det skall icke alltid ha gått så städat till vid
dessa tillfällen. För övrigt ansågs varje slag av nöjen i en del kretsar som synd, också barnens oskyldiga lekar.
Endast i stora drag har jag sökt skildra lekens betydelse, tider
och tillfällen då man samlas till lek samt platser där lekar utföras.
Alla dessa frågor behandlas utförligare av Carl-Herman Tillhagen
i inledningen till det av honom och Nils Dencker utgivna arbetet
»Svenska folklekar». Jag hänvisar därför till detta arbete samt ytterligare till Yrjö Hirns arbete »Barnlekar» och i detta nämnda arbeten.
De gamla folkiekarna hålla på att falla i glömska. I stället kommer
det nya eller varianter av de gamla. Som exempel kan nämnas »hoppa
barbi» (hoppa hage), av vilken lek finnas flere yngre varianter i
våra dagars Sibbå, medan den gamla från 1880-talet är bortglömd.
Stenspelet spelas icke mera eller håller på att glömmas i Nyland, samt
i Aboland, i Sibbå känner ingen som är yngre än 60 år till spelet.
Filpa slår man knappast någonstädes numera, men i stället har det
kommit boll-, pappers- och snörlekar, som voro okända för 60 å 70
år sedan. I våra dagar är det främst skolornas lärare som lära barnen
nyare lekar (de flesta ur rikssvenska lekböcker), i vilka dock drag
av de gamla lekarna skymta fram. Redan vid en flyktig jämförelse
mellan de finlandssvenska, sverigessvenska, finska, norska och dans-
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ka lekarna finner man stora likheter. Vad såväl lekar som andra
slag av folklig kultur beträffar utgör Norden sålunda en kulturell
enhet med kontakter söderut och österut.
De olika lekgrupperna äro ganska ojämnt representerade. Detta
gäller såväl antal som beläggställen. Sålunda finnes det från hela
det finlandssvenska området talrika belägg av lekarna i Kap. I, Lekar med småbarn, medan gruppen Småbarnslekar, jämte leksaker,
Kap. II, är synnerligen torftigt företrädd. Detta beror sannolikt på,
att man icke fäst uppmärksamhet vid denna lekgrupp eller att man
tyckt dessa slags lekar vara så allmänt kända, att man icke ansett
det vara nödigt att nämna dem. De flesta hithörande lekar äro meddelade av utgivaren. Kap. III, Idrottslekar, avser endast att vara
ett komplement till Maximilian Stejskals år 1954 utgivna arbete
»Folklig idrott», vilket förklarar avdelningens ofullständighet. Från
de »egentliga» idrottslekarna, i vilka tävlan, ofta förbunden med rekordjakt, är det väsentliga, har jag skilt en grupp »Lekar med idrottshg karaktär», Kap. IV, i vilka »leken» är huvudsak, »idrotten» bisak. Det är, tyckes det mig, en icke oväsentlig skillnad mellan t.ex.
en kapplöpning, då man löper för ett visst rekord, och »springa änka»
o.a. tafattlekar. Denna avdelning är jämte Kap. V, Sällskapslekar,
den fylligaste.
Uppteckningarna äro gjorda dels på dialekt, dels på högsvenska
eller på ett språk, som närmar sig högsvenska. Dialektuppteckningarna äro ofta bristfälliga med avseende på återgivandet av såväl
språkljudens kvalitet som kvantitet. Därav ha uppstått olägenheter
t.ex. vid återgivandet av lekramsorna, som givetvis böra meddelas
ordagrant, oförändrade. Andra på dialekt gjorda uppteckningar har
jag återgivit på svensk normalprosa, endast bibehållande citat av
samtal, där sådana förekomma. För att giva prov på berättartekniken
har jag dock bibehållit en del längre uppteckningar på dialekt —
med översättning till högsvenska. För övrigt har jag icke ansett mig
vara bunden av upptecknarnas text utan vidtagit förändringar samt
även förkortningar, särskilt då det gällt varianter av samma lek.
Vid återgivandet av texter eller ord på dialekt har jag använt
grövre beteckning: dubbelskrivning för långt konsonantljud, streck
över vokalen för lång vokal, o, resp. ö, för kort, resp. långt å-ljud,
o, ö för kort och långt o-ljud. I en del texter, som innehålla både dialekt och högsvenska, visar sig denna blandning även i ortografien.

Kap. I

Lekar med små barn.
A. När man låter barnet »dansa», hoppa, i famnen eller
framför sig.
1. Dansa min docka.
Dansa min docka medan du är ung,')
när du blir gammal, så blir du så tungl)
(Nyl: Nyl. V s, 227; SI, 1880-t.: Ensk. meddel.; IA: Ensk. meddel.
1955; BÖ: Nordlander s. 85, 143, HF lmf.)
Dansa min docka medan du är ung,
när du blir gammal så blir du så tung.
Jag bliver gammal o du bliver ung:
så taga vi skinnfällin o krypa på ugn
(BÖ: Hb. 1916 s. 116.)
2.

Dans en liten docka.

ns et, 1,74 40 OlOCkei

Sfrele makt har

i sko9eo

spel e» ///co mon,

Vesr är min he,#. 0,h

var cal• min kJ» och var ä min socker - docka ?
1)

Eller: unger, tunger
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11.9)4eo ä här oa ft-jppeo di , men socker dock-

(BO: Nyl. V s. 227.)

- an hon ä borta .
Dassi dura.
Dassig) dassi dura
byxona e sura,
(till flickor)
småflickona e sura.
(SI, 1880 -t.: Ensk meddel.)
Dassin på.
Dassinl) på, dassin dej,
Betas (?) pokal) dassa,
dassin på, dassin på.

(NV: 540 s. 184.)
Dansi dockona.
Dansi, dansi dockona (KB: 540 s. 215).
Dansin, dansin dockona,
kvarterslanger sockona (NV: 540 s. 192).
Dans, dans docko min,
kvartislang sockona (GB: 540 s. 204).
Dans, dans docko min,
Kvarterslang tsirsle din (GB: 540 s. 199).
Dansin, dansin dockona,
kvarterslangi kossona 3) (GB: 540 s. 205).
Dans, dans docko min,
kvarterslangi kossona din (GB: 541 s. 209).
Dansin, dansin dockona min,
kvarterslangi kossona din (LA: 541 s. 195).
Barnspråk för dansa.
Barnspråk för pojkarna.
Barnspråksord för kjol.
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Danseni danseni dockan min,
kvarteslangi kossan') din (LA: 541 s. 190).
Hoppi dansi dockan min,
kvarterslangi kassan min (LA: 541 s. 200).
3. Dansi, dansi dockona,

kvarterslangi kassona
Wmslangi pojkan (KB: 540 s. 220).
k. Dansi dansi dockona,
kvarterslanger flickona
alnslanga gossar (ÖJ: 541 s. 188).
1. Dansi dansi dockona,
kvarterslanger flick9na
ännu minder pojkan (KB: 540 s. 220).
m. Dansi, dansi dockona,
kvarterslangi flickona
tumslangi pojkan (KB: 540 s. 209).
Dansin, dansin dockena 2)
skvi-ro,3 ) rinner i sockona 4 ) (GB: 540 s. 205; NV:
540 s. 183).
Dansin, dansin dockona,
hövo ner o fötre opp (TJ: 541 s. 219).
6. Dansa med Rosas Mick.
Först ska ja dans me Rösas Mick,
sän5 ) ska jag dans me fäbrors Matt,
för sorjen o glädjen ska blandas i låg,
söjs6 ) är e i dehär väden, ho ho jä (ÖJ: 541 s. 189).
7. Hoppen gossar.
Hoppen gossar och varen glad
fast bruden är en hora (KV: 537 s. 161).
Kjol i barnspr.
NV: docko, socko.
Tunt flytande exkrernenter el. urin.
Strumporna.
") Sedan.
';) Så, sålunda.

3
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8. Hopp i dilin.
hopp i dilin dansin dilin,
hopp i dilin dölin dålin,
hopp i dilin dälin dölin (NÄ, Klaresund: 510 s. 27).
9. Hoppeli hoppeli.
Hoppeli hoppeli,
dantin dantin deja,
hoppeli dantin deja (GB: 541 s. 179).
10. Lipi lammskinns Kajsa.

Li-pi 11-PI lammskinns Ati'sä , korvarna syge-

aa

(TJ: 442 s. 85).

cal pakkarnå dan.(8,
11. Skevalippo.
a. Ha ni sitt, ha ni sitt
skevalippo dansa?
Ejna föt'n i velingsfate
o ana opa bredd'n (öBO: Ensk. meddel. 1955).
b.

11
Ha n1 å1W , tia roi s1 H rkevd-iappo dansa?

i

)

10-

Tri opp i ing§ si/er han a
(SI HF, 1890-t.: Ensk. meddel.)
0 /2p i

vd/ser .

12. Flickorna våra.
Flickona våra våra
stånda vid döra döra,
runka på röva röva (BÖ: Nordlander s. 84 a, 135,
B; HF lmf.)
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13. Ro, ro rotjelin.
Rö, ro rotjelin,
Svarvar Mattas kotjelin (ÖV: 510 s. 27).
14. Kalven springer.
Kalvin springer, o rompon hon hänger, o
denna visa är inte lång, o
därför sjunga vi den än en gång (NÄ, Kaldnäs: 510 s. 27).
15. Alla gröbbors söta vän.
(Namnet, t. ex.) Karl-Johan är alla gröbbors söta vän
ja alla gröbbors söta vän (NÄ, Gottböle: 510 s. 27).
16. Hipp, hipp.
Man håller barnet framför sig på golvet, har det att hoppa och
säger: »Hipp, hipp, hipp» (BE: Ensk. meddel. 1956).
17. Vi ska hopp o dansa.
Då man vaggar barnet och det inte vill sova, säger man: »Nu
ska vi far oss ti fjäderholman», eller också tager man det på armen,
om det är oroligt, och säger: »Vi ska hopp o dansa» (KV: 537 s. 164).
B. När barnet rider på ens knä.
1. Har du sett min far.
Ha du sitt min far,
toko häst han har,
toko bejn, toko lår,
toko skutt an tar (Si, 1880-t.: Ensk. meddel.).
Har du sett min far,
toko hästar an har,
toko lår, toko bejn,
toko skuttar dem tar (TJ: 541 s. 433).

C

Hej

N

i\

hoppsansa, APko

ni
lay kör, /-sko
(SI, 1890-t.: Ensk. meddel.).

4.0 kö lår, -oko skull kan
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d.

1/ ej. I40/p8/1c7. -/-0 ie 0

0h

,

-•-i

ko lår, ,Loko

kv i i 1/k 4 ejn
(Ort i Nyl.: Nyl. V s. 228).?

skuli hag -69r.

Hej hopp, minn kar,
tockin häst inn har
tocka lår, tocka bejn,
tocka skutt inn tar (BÖ: Nordlander s. 85, 145, C;
HF lmf.).
Hejsan min mor, tokän dottär hon har!
Tockna lår, tockna ben, tockna skuttar
hon tar (BÖ: Hb. 1916 s. 116).
2. Alberg o Kålberg.
Ålberg o Kålberg,
far min hade en grå märr.
Voj, om ja sku slipp från synden min,
som tö') märren skils från skaklan sin (SÅ: 422 s. 84).
3. Tripp trapp.
Tripp trapp trava bak,
vill icke du, så måste jag
dansa med Kolta.
Kolta hade inga huvu,
så tog jag en gammal stuvu,
laga åt Kolta nytt huvu.
Nytt huvu å den gamla stuvun,
Kolta hadd nytt huvu.
Kolta hade ingen näsa,
så tog jag en gammal träsa,
laga åt Kolta näsa.
1) Då.
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Nya näsan å den gamla träsan,
ny näsa hade Kolta.
Fortsättningen bortglömd (MÖ: 99 s. 50).
4. Ekorren gick på ängen.
Ekorren1) gick på ängen och slog
med sina raska drängar,
efter kom ugglan med utslagna klor
och räfsade hö i strängar.
duvan lasta o sparven drog,
lilla grå kissan hon körde (PÄ: Ensk. meddel. 1955).

5. Kära mor, ta mej till måg.
Kära mor, ta mej ti måg,
jag kan allehanda:
nya byttor kan jag göra,
gamla kan jag banda.
Ja kan sop å golve,
ja kan bjär ut sopona
ja kan knav 2 ) å knökona,3 )
ja kan grev tir ditji,
ja kan sjung tit litji (PÄ: Ensk. meddel. 1955).
6. Dit rider han.
Ti ridär an, ti åkar an
allt långt bakom Kuris åkrana,
opp i bjärgi, 1-1»r i kärre,
taka tajsona,4) taka tå (öBO: Ensk. meddel. 1955).
7. Andra stugans bastu.
Aron stugunas5) bastun brann;
våron sto o luta.
Visst je he bäter ti ha (barnets namn) ti vän,
än ti va alldejles utan (KN: Bm. III s. 88).
Eller: Djinkona djick ... Betydelsen okänd.
Gnaga.
Benknota.
Lockord till får.
Granngårdens; »andra stugans».
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8. Hiss, hiss.
Man gungar barnet högt och säger:
Hiss, hiss (OR: 537 s. 189).
9. Kissen ligger i kvarnen.
Kissin ligger i kvånin o sover,
mör mala malti,
får stampa salti
brör går med jetterna
longt upp i sköjin,
där sjunga svålona
där trippa trånrorna,
dår är roligt att våra (OR: 537 s. 193).
10. Såg någon min man?
Man gungar barnet på knäet och säger i takt:
Såg någon min man
rida fram i Finland?
Vad slags strumpor hade han?
Alla skulle till bröllopet fara
min man ma.
Alla hade bröllopsstrumpor,
min man hade inga.
Så tog jag mig en svinerumpa
jorde till en bröllopsstrumpa (TJ: 531 s. 534).
11. Kili kili kirkkoon.
Kili kili kirkkon,
papinmörin penkin,
mostala fö-nala
valkoisella varsalla,
vapo Coli vastaan,
konttia kopotin,
silmiä räpätin (NV: 540 s. 182).
Anm. Återgår till fi.
Kili kilil) kirkkoon,
papinmuorin penkkiin
Mustalla ruunalla,
1) Sannolikt ett finskt barnspråksord allitererande med kirkkoon; det fi.
kili i betydelsen 'killing' kan knappast komma i fråga.
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valkoisella varsalla,
vappul) (?) tuli vastahan,
konttia koputin
silmiä räpätin.
Översättning:
Kili kili till kyrkan,
till prästmors bänk
med en svart valack,
med en vit fåle,
(?) kom emot,
jag stötte mitt ben,
blinkade med mina ögon.

12. Satte mig på ett lullande berg.
Satte jag mig på ett lullandeberg,
lulla vill jag så gärna.
Mister jag bort skällkuddan min,
kuddan hette Stjärna.
Linden bad mig söka,
aspen bad mig leta,
björken lova mig kvist om kvast om kvällen.
När jag kom hem om kvällen,
koka mor välling,
tog jag en liten sticka,
skulle till att smaka,
tog mor en heter brand,
slog på min högra hand.
Tog jag en liten sten,
slog på mors nackeben,
sprang jag till ladan,
satte jag eld på ladan,
ladan ti brinna
jag till att springa.
Mötte jag ett par hästar,
tog jag den bästa,
red jag upp till kungens gård,
var där ingen hemma,
bara en gammal gumma
satt i vrå, tugga blår
lärd sin doter spinna:
1) Osäkert till vilket finskt ord vappu återgår, möjligen Vappu 'Valborg'.
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spinn, spinn doter min,
i moron kommer friarn din,
dotern spann o tåren rann,
men aldrig kom den friarn fram
förrän i andra åre
me gullband i håre,
så va'n där hela åre (HI: Bk. 1947 s. 56).
13. Jag gick mej ut på ett rullande berg.
Jag gick mig ut på rullande berg,
där rullade jag mig så gärna,
Då tappa jag bort skällkuddan min,
kuddan hette Stjärna.
Kuddi-i-lina, kuddi-i-lina
med långspenarna dina.
Linden bad mig sitt och leka,
aspen bad mig spring och söka,
björken lova mig kvist-kvast om kvällen.
När jag kom hem om kvällen,
stod mor i spisen och koka gröt.
Då tog hon en eldsbrand
och slog på högra hand.
Då tog jag en nävertut
och satte eld på bondens knut.
Ladan att brinna
och jag att springa.
så sprang jag mig ett stycke väg,
då mötte jag ett par hästar,
då tog jag den bästa.
Så red jag över till kungens gård,
där hitta ja mig en liten båt.
Så for jag över till Reval.
När jag kom till Reval,
var där ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som satt i bastu
och bada sina tassar.
»Kom in, kom in och bada me», sa hon,
men då sa ja som sant var:
»Den som bada kunde.» (KA: Hbl. 1934 nr 40).

Kap.
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Jfr Nordlander, Hornlåtar och vallvisor, Sv. lm. V, 3 nr 4 s. 45;
Svenska barnvisor och barnrim, Sv. lm. V, 5 nr 60 s. 45.
14. Mor malde maltet.
a. Mor mala maltti,
stintonl) stamppa saltti,
vädret blåst i honi,
syskon bop ti skojin,
so tö ja me in illdibrand
satt i bondens lädaknilt.
De till att glöda
ja till att löpa.
To mött ja tvo hästar,
den éna va black,
den andra var brfin;
so Vii ja den blacka
rejd ti balaklacka.
Va dzbl di där?
Di hlakta feta bockar.
Va fick dy ti bäst?
Longor o lävär.
Skammlöst brend ja min tonga.
So bp ja ti sjön
sta lepa2) saltta vattni.
Bakotrojji kom rand,
trenon kom trippand,
so fråga ja va mejjo var,
mejjg va me Möt
yppot femtton vegg.
Vill dy raka svarttan stsegg,
elva däldär marttsän?
So fö ja ti Vendilas,
Men Vendilas Maj gav intt me drick blendon3) heldär
(KB: 10 s. 470).
b. Mor mala malte (malti)
,stimpo4) stampa salte (salti),
Tös, flicka.
Lapa, läppja.
Blandning av mjölk och vatten.
Okv. för kvinna med' stor mage.
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tsilo1) lop2) i skoj i,
björn blåst 3 ) i horve,
to ja mej en eldsbrand (eldbrand)
satt i bondens läduknut,
he ti röjk o ja ti löp,
så kom ja ti skoji,
så mötte ja två hästar,
så fråga ja, va di ha viri4) o dsort i natt,
så ha di vari o slakta en fejtan bock,
så for ja åsta ita lever o lungo,
skamlöst brände ja me på tungo,
så for ja ti sjön
åsta läpa5) salte å vattne,
så kom baktrolle trippande o träno roandis,
satte ja mig till styrestång,
så for ja ti Tränoland,
så fråga ja, vann mejja6 ) va:
Mejja va bakom basto,
raka tassa sin
me fem pund håre på låre (TJ: 541 s. 303).
c. De nio första raderna = föreg. Sedan följer:
den ena va black,
den andra va brun,
satt ja mej på den blacka,
så red ja nerför backa,
så kom ja ti skoji,
skoji gav me tsäppi,7)
tsäppi gav me tsärndzi, 8 )
tsärndzi gav me kako,
kako gav me örn,
örn gav me vingona,
så flög ja ti Savoland åsta skåda,
då di koka näverstsida 9) i tsitilal 0) (TJ: 541 s. 302).
d. Mor mala malte,
stimpo stampa salte,

7)

1) Killing. 2) Löpte. 3) Måste. 4) Varit. 5) Läppja, lapa. 6) Skogsrået.
Käppen. 8) Käringen. 9)Näverskidorna. 10) Kittlarna.
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björn blåst i horve,
syster lopp i skoji o sa:
»Stor skada ska ja dzort,
än större ska ja dzära.»
Fick jag mig en eldbrand
tände uti bondens läduknut,
He ti brinn o ja ti spring,
så sprang ja allt ti saltsjö.
Tå kom träna trippand emot me o sa:
»Dze me säden!»
Säde gav ja grisen,
Grisen gav me sida sin,
sido gav ja åt örn,
örn gav me vinga sen,l)
så flög ja ti konungin (TJ: 541 s. 299).
15. Bisin och gumman.
Bisin o gumman skulle far vall,
gumman ville ej mota,
to tö bisin gumman o hlö na möt en tall
so tallen flög upp me röta.
Ptru vall, ptru vall.
du Braka, varthän ska du nu kröka? (LT: 100 s. 74).
16. Till tall gick i vall.
Till tall gick i vall
med sina döttrar alla.
Han hade ej så många:
två va här o två va där,
två i huse fe2) iklava,3)
två i lidre malte mala,
två satt på näbbesten,
två locka jettena hejm,
sju på land, sju på strand,
sju på Tärnsborgarna,
ändå så va dom tretti hemma,
fast dom int va rena (HI: Bk. 1947 s. 57).
Sina.
Fä, boskap.
Klavade in.
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17. Tyttan.
a. Tyttan ha mej köra vall,
så körde jag till mosafall.
Där full kuddan i diki.
Så lopp ja hin att säja,
alla voro vreja utom min Tytta
Tyttan gav mej gröteskål,
satte mej i mörkan vrå,
där brände jag min tunga.
For jag sen till saltesjö
svalade min tunga.
Där kom tranan flygandest,
to mej i bakstammen,
förde mej ti Österland;
där fick jag två svarta bässelamm (PY: Hb. 11 s.
140. — Kallas »Österländskt rim».
b. Tyttan tall, tyttan tall,
Tyttan bä mej tjör i vall;
31'de ja till mosafall,
tjistupa kuddan i tjgdon.
So reste ja hem till Tyttan.
Tyttan kaka gråt i skål,
satt hen mej i mörka vrå,
so brende ja min tunga.
So reste ja till saltan sj3
ock svalade där min tunga.
Det kom tre trenur f1STgandest
inkl sina longa vingar,
tQg dom mej i senn famn,
förd dom mej till Viborgs land,
so var där ingen hemma,
bara en gammal gumma
satt i vrå, tugga blå
lärd sin ck- tär spinna:
spinn, spinn, d6tär min,
i moron kommer fessman din.
Dötärn spann o tåran rann,
men alldär kom den fessman fram
fören i ana åre,
bräden va me bara låre (LT: 100 s. 74).
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18. Tuttar i en nävertrut.
TQttar i in nevärtrfit
sett i bonndens ledokniit
ledon till att röka,
ja till att 13pa,
ledon till att brinna
ja till att springa;
ja sprang ti kongens gål,
där var ingen hemma då,
bara in gammal gomma,
som satt i rå, togga blår
lärt sin dåtär spinna.
Honn spann, tåran rann,
alldri kombär festman framm.
Hövo ondi renkrän,
föträn ondi bentsin,
härva åt 130 backan
plocka bär i vackan (KB; 10 s. 469).
19. Gåsa klinga.
Gåsa gåsa klinga,
län mej dina vingar!
Vart ska du flyga?
Ja ska flyg ti Österland.
Där är gott att vara.
Där växer löken,
där galar göken,
där sitter gubbar
och syr på silkesstubbar.
Där sitter barnen små
och leker med gulläppel (PY: Hb. 11 s. 140)
Kallas »Österländskt rim». — Jfr Nordlander, Barnvisor och barnrim, Sv lm. V, 5 nr 49 s. 39.
20. Locken satt på brunnen.
Locken satt på brunnen
med guldblad i munnen.
Får jag låna vingarna din?
Jag ska flyg till guldland.
Där växa lökar,
där gala gökar.
Tog jag mig en näverstrut,
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satt i bondens laduknut.
Det till att röka,
jag till att löpa.
Det till att brinna,
ja till att springa.
Jag sprang till bonden,
där var ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som satt i vrå, tugga blår,
lärt sin doter spinna.
Dottren spann, tåren rann,
aldrig kom den friarn fram
förrän i andra året
med guldband i håret
och tjärfläck på låret (KB: 34 s. 20).
21. Bocken stod vid brunnen.
Då man gungar ett barn på sitt knä, sjunger man på den vanliga
vaggvisemelodien:
Bocken stod vid brunnen
med lövblad i munnen.
»Va ska du göra med lövblad?» —
»Ja ska ge åt kuddon min.» —
»Va ska du göra med kuddon din?» —
»Hon ska mjölka mjölken.» —
»Va ska du gör me mjölken?» —
»Ja ska ge åt valpen min.» —
»Va ska du gör me valpen din?» —
»Han ska skälla gråskinn.» —
»Va ska du gör me gråskinn?» —
»Ja ska ha i pälsen min» —
»Va ska du gör me pälsen din? —
»Ja ska gå ti viken
åsta si liken (OR: 422 s. 84).
Jfr Nordlander, Barnvisor och barnrim, Sv. lm. V, 5 nr 50 s. 40.
22. Tuntul i hornet.
Tuntul i hbnäl)
tolv man i skogen,
1) Hornet.
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tolv äro de,
tolv namn buro de,
storoxen stungo de,
skällkoen bundo de,
lösfä drevo de till skogs,
fäpigan togo de med våld.
Kom strax, kom strax! (MA, Övermalax: 511 s. 13).
Jfr Nordlander, Hornlåtar och vallvisor, Sv. lm. V, 3 nr 2 ss. 4042; Barnvisor och barnrim, Sv. lm. V, 5 nr 50 s. 44 f.
23. Tusse långskånica.
Tusse lilla långskånka,
långa ben har du,
växer du stor,
Så blir du lik far din (MÖ: Ensk. meddel. 1956). —
Egentl. vaggvisa såsom i Sibbå, A a långskånka, där det förklaras.
att en gumma vaggade fålen i vaggan.
24. Har du sett liten gosse rida?
Har du sett o vill du si
liten gosse rida:
mjölk i flaskan, ägg i taskan
pannkakan vid sidan (KB: 540 s. 212).
25. Mala maltet.
Mala, mala malte,
gobbi stöjter salte (MA: 511 s. 13).
26. Halstret')
Holstre gav ja åt skoji,
skoji gav me tsäppe,
tsäppe gav ja åt Margit,
Margit gav me kako,
kako gav ja åt grise,
grise gav me sido sin,
sido gav ja örne,
örne gav me vingona sin (TJ: 541 s. 304).
1) Stenrösen, gropar m.m. å mark; oländig och stenbunden mark.
2

— V. E. V. 'Wessman.
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C. När barnet rider på ens knä (allm.), eller står på foten och
gungas (MÖ KB)
Man brukar placera barnets fötter på sina egna, taga barnet i
händerna och gunga det upp och ner (Nyl. och allm; KV: 537 s. 164).
1. Rida rakatopp.
Rida rida raka-topp
huvu ner o fdtren opp (öBO: Ensk, meddel. 1955).
Rid rid rakatopp,
hövo ner o faren opp (KB: 540 s. 217).
Ri ri rakatupp,
hövo ner o fätre upp (LA: 541 s. 193).
Rida, rida rakatopp,
huvu1) ner o fcitren1 ) opp,
ridär som ejni) biskop (LT: Ensk. meddel. 1955; SI:
Boken om SI III s. 271; IA: Ensk. meddel. 1955).
Rida rida rakatopp,
huvudet ner och fötterna opp,
rida som en biskopp (HF: Nyl. V s. 231).
Rida, rida rakatupp,
huve ner o Stren opp,
rider som en biskop (PÖ: 520 s. 56; BE: Ensk. meddel. 1956).
Rida, rida rakatupp,
huvu ner o faren opp (öBO: Ensk. meddel. 1955).
Ri, ri rakatopp,
hovo nedär o fuötrin opp.
rida som en bisskopp (KV: Bk. 1936 s. 143).
Ridi ridi rakatupp,
föttren opp o höve ner,
rider som en biskop (NÄ ÖV: 510 s. 26).
Rida rida rakatupp,
huve ner o fötre opp,
ridär som en biskop
mitt i en jytipott (MA PL: 511 s. 13).
1)

huvo, föttren, en.
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k. Rida, rida rakatopp,
hövo nedär o fötren opp,
rida som ejn bisskop
i ejn vattpott (SÅ: Bk. 1936 s. 143).
1. Rida, rida rakatopp,
hovo nedär o fötren opp,
ridä som bisskop
mitt i ejn sjtsjittpott (KH: Bk. 1936 s. 143).
m
som en biskop
mitt i en sjitinpott (OR: 537 s. 185).
Rida, rida rakatopp,
hövo ner o fötträ opp,
ridä som ejn bisskop:
hopp, hopp, hopp (TJ: Bk. 1936 s. 143).
Rida, rida rakatopp,
huvu ner o fötren opp,
så ridär rakatopp
ti tjörkan o kvårnen (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
Rida, rida rakatopp,
huvu ner o fötren opp,
Hestn ska få halm o hö,
prestn ska få smörobrö (MÖ: Bk. 1943 s. 57).
Barnet gungas på foten.
Ri ri rakatopp,
hövo ner o fåträn rapp,
ridär som in biskopp.
Vartt ska vi rida?
Till in litän piga.
Va ska pigan heta ?
Jongfro Margar&ta (KB: 10 s. 461). — Barnet
gungas på foten.
Ri, ri rakatupp,
hövo ner o Stre upp
rider som en biskop.
Biskop heter Ranka
hästen heter Blanka (TJ: 541 s. 217).

20
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Rida, rida rakatupp,
huve ner o fötre opp,
rider som i biskop.
Bron jick sönder,
Matts föll under,
och det blev, och det blev
ett hiskeligt under (MA PL: 511 s. 13).
Rid, rid rakatopp,
hövo ner o fätre opp,
rid som en biskop.
Vart ska du rida?
Till en liten piga.
Då jag kom till hennes gård,
var där ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som satt i vrå, tugga blår,
lärt sin dotter spinna.
Spinn, spinn, dottren min,
i moron komber friarn din.
Dottren spann, tåren rann,
aldrig kom den friarn fram
förrän andra åre
me guldband i håre
o tjärfläck på låre (KB: 34 s. 21).
Rida, rida rackeltopp,
huvu ner och föttren opp,
rider som en biskop (SU: Bk. 1942 s. 105).
Homma homma, rakatopp,
huvu ner o föttren opp,
så rider en biskop (TE: 72 s. 156).
x. Ri, ri rakatupp,
huvo ner o faren opp.
rider som en biskop.
Biskop, biskop ranka,
hästen heter Blanka,
Skogen trång, vägen lång,
i moron kommer mamma hejm,

Kap.
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me en storan langan tsicka.1)
Då tog jag mig en nävertrut
satt i bondens laduknut.
Ladan till att röka
jag till att löpa,
ladan till att brinna
jag till att springa.
Så sprang jag till en kungagård,
där var ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som satt i vrån,
tugga blån,
lärde sin dotter spinna:
spinn, spinn, dotter min,
i moron kommer friarn din.
Dottren spann o tåren rann,
men aldrig kom den friarn fram,
förrän andra året
me gullband i håret
stsito pricko på låret (TJ: 541 s. 208).

2.

Rida ranka.
Rida ranka,
hästen heter Blanka (MM: 537 s. 167).
Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka (LA: 541 s. 203).
Rida, rida rankar,
vart ska vi rida?
Till en liten pia.
Vad skall pian heta?
Jungfru Magdalena (GB: 541 s. 205).
Rida rida rankgn,
Vart ska vi rida?
till en liten piga.
Va ska pigan heta ?
Jungfru maga Greta (OR: 537 s. 183).
1)

Kospene; bröstvårta.

21
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Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Vart ska hon rida?
Ettl) en liten piga.
Hur ska hon heta?
Anna Maja Greta,
den tjocka o feta (KV: 537 s. 159).
Rida, rida ranka, la)
hestn, hetär113 ) Blanka.
Vart2) ska vi rida?
Ti13) ena) liten pia,4)
Va5) ska 'n6) heta?7)
Jungfru Margareta.8)
När9) del°) kom till) hennes12 ) gård,
var13) där, ingin14 ) hemma»)
bara en gammal15 ) gumma
satt i vrå,")
tugga17 ) blår")
o lärd19 ) sin dgter2°) spinna:
Spinn, spinn, dotärn21) min,
i moron22) kombär fessman23) din24).
Dotärn21) spann o tåran25) rann,
men26) alldär27 ) kom den28) fessman23) fram,
fören i29) andra åre,
me gullband i håre3°) (LT PÄ öB0 SI ES IA: Ensk.
meddel. 1955; MÖ: Bk. 1943 s. 58; BO HÄ HF: Nyl. V
s. 232; BE: Ensk. meddel. 1956).
1)

Efter.
la) Eller: ridi ridi ranka (BE).
11) MÖ hejtär. 2) PÄ MÖ kvart. 3) MÖ ti ejn. 4) MÖ BO piga; BE (en
variant pik). 5) PÄ MÖ kva; BE hur. 6) HÄ HF pian. 7) MÖ hejta. 8) ÖBO IÅ
och BE (en variant): efter »Jungfru Margareta» raden: den tjocka o den feta.
BO Margareta. 9) HÄ HF och när. 10) PÄ MÖ BO vi. 11) BO HÄ HF till. 12)
BO bondens; MÖ brudens. HÄ HF kungens 1. hennes; BE kungens. 13) MÖ BO
HÄ HF så va(r). 14) HF ingen; Mö hejma. 15) MÖ ejn gamal, BE (en variant) fattig. 16 ) PÄ MÖ BO HÄ HF som sat(t). BO HÄ HF vrån (en vrå). 17) PÄ MÖ
BO HÄ HF o(ch) tugga. 18) BO blån; BE blå; HÄ HF blån eller spån. 19) HÄ HF
och lät. 20) MÖ dötro; BO HÄ HF dotter. 21) MÖ dötron; BO dotter; HÄ HF dottren. 22) BO HÄ HF i morgon. 23) PÄ HA HF BE (en variant) friarn. 24) Efter
denna rad kommer i PÄ MÖ: så kan du inga spinna. 25) MÖ SI HÄ HF tåren; BO
tårarna. 26) MÖ o. 27) BO HÄ HF aldrig. 28) PÄ MÖ te friarn. 29) BO om;
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g. Rida rida ranka . . .
till en liten piga.
. . . bara en gammal gumma.
Satt i vrå, tugga blår o lärd sin dotter spinna.
. . . ingen friare kom de fram
förrän på andra året
med guldband i håret
sj'ällon bak på låre (BÖ: Hb. 1916 s. 117).
h. Rida rida ranka,
hästen heter Blanka,
Vart ska vi rida?
Till en liten piga.1)
Vad skall hon2) heta?
Jungfru Margareta.
När vi kom till kungens gård,
så var där ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som satt i en vrå,
tuggade blåa)
lärde sin dotter4) spinna.
Spinn, pinn dotren min,
i moron komber fästman5 ) (friarn) din.
Dotren6) spann, tåran7) rann,
men alder kom den fästman5 ) fram
förrän på andra året
kom där en gammal man
med guldband kring håret
värjan vid låret,
men ingen skjorta hade han (LA: 541 s. 177).
i. De tre första raderna = föreg. Därpå:
Rida bort o fria
till en liten piga.
HÄ HF på; IÄ i; PÄ ÖBO i ana åre; MÖ fören ana åre. 30) I PÄ BO BE (en
variant) ytterligare: o ingin skjorta på låre; i MÖ o silkisskjorta op låre 1. o.
bikilappn op låre; ÖBO o bikilappn op låre; SI o bekiklodd'n po låre; HÄ HF och
gullklocka (1. ingen skjorta) på låret; HÄ o bikiklåda på låre; HÄ bastband i
byxorna / o krås till kraga / o tomer maga; BE förrän i andra åre / kom där en
gammal man / me gullband i håre / o ingen skjorta på låre.
1) pia 2) pian 3) blår 4) dater 5 ) friarn 6) o dotrin 7)
så tåran (LA: 541
s. 192).

24

Lekar med små barn.

Kap.

Vad skall pigan heta?
Jungfru Margareta,
den tjocka o feta (här slut) (GB: 541 s. 180).
De femton första raderna = LA: 541 s. 177), därefter:
alder kom den friarn fram
förrän på andra året
inga gullband i håret
inga tjäruplätt på låret (ÖJ: 541 s. 189).
k. Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Vart skall man rida?
Till en liten piga.
0 vad skall pigan het?
Jungfru Greta.
Satt i råt)
tugga blå,
lätt') sin dotter spinna:
Spinn, spinn, dottren min,
i morgon kommer friarn din,
0 dottren spann så tåran rann,
alder kom den friarn fram
förrän på andra året
me gullband i håret
stsitoflätsi po låre (LA: 541 s. 195).
I. De fyra första raderna = LA: 541 s. 177, var. h, sedan:
Hur ska pigan heta?
Jungfru Maja Greta.
Då vi kom ti bondens gård,
så var där ingen hemma,
än en gammal gumma.
som satt i rågel)
tugga blåna
lärt sin doter spinna:
spinn, spinn, doter min,
moron kommer fästman din,
dotern spann, o tåra rann,
alder kom han fästman fram (TJ: 541 s. 215).
Vrå.
= lärt, d.v.s. lärde.
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m. De fyra första raderna = LA: 541 s. 177, var. h, sedan:
Huru skall hon heta?
Jungfru Anna Greta.
Då vi kom till en bondes gård,
då var ingen hemma,
än en gammal gumma,
som satt i råg')
tugga blår
lärd sin doter spinna,
spinn, spinn, doter min,
moran kommer fästman din,
gråt int i samma Kajtongobbes harme (TJ: 541 b
s. 220).
n. Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Vart skall ja rida?
Till en liten piga.
Vad ska pigan heta?
Jungfru Margareta.
Då vi kom till kungens,
så var där en gammal gumma,
som satt i rån
tugga blån
lärde sin dotter spinna.
0 dottren spann, så tåra rann,
aldri kom den fästman fram,
förrän på andra året
me gullband i håret (TJ: 541 s. 212).
o. Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Vart ska vi rida?
Till en liten piga.
Vad ska pigan heta?
Jungfru Margareta.
Jakob står på stranden
med gullblad i handen.
Lock, lock, pingeling som en peng
1) Vrå.
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så gott som en smörgås,
om moron får lilli smörgåsen (TJ: 541 s. 218).
p. De fyra första raderna = föreg. Därpå följer:
Vad skall pigan heta?
Jungfru Margareta,
satt på ett Bullskrin,
tvätta sig med spansk vin
torka sig med hermelin,
nysta, nysta garne
vagga barne,
baka gott bröd,
plocka små grynen ur sanden (®J: 541 s. 183).
q. Spinn, spinn, dotron min,
dotron spann, så tåran rann,
alder kommer fästman fram (OJ: 541 s. 186).
Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Vart ska vi rida?
Till en liten piga.
Va ska hon heta?
Jungfru Margareta.
Vem var där hemma?
Tri små drängar.
Den ena koka gröten
Den andra mjölka geten,
den tredje låg under bänken o lura på
eller: den tredje gick på gatan o bejsal) kakan (BE: Ensk.
meddel. 1956).
= föreg. t.o.m. »Till en liten piga», sedan följer:
Vem var där hemma?
Två små svenner (1. drängar).
Va hette de?
Jungfru Margareta.
Va jör de?
Den ena kokar gröten,
den andra molka nöten.
1) Begärde.
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Va jär den tredje?
Gå po gatan o tjöper kakan (KV: 537 s. 156).
t. = föreg. t.o.m. »den ena kokar gröten», sedan följer:
Va ska vi me gröten?
Je ot hunden.
Va ska vi me hunden?
Ti at jaga gråsjinn.
0 va ska vi me gråsjinn?
Dem ska di seli i stan
tjöp karameller för ot (barnets namn) (KV: 537
s. 157.
u. Rida, rida ranka,
hästen heter Blanka.
Vart ska vi rida?
Rida bort o fria.
Va ska hon heta?
Jungfru Magreta.
Vem var där hemma?
Tu små drängar.
Va jorde dessa?
Den ena molkal) nöten,
den andra koka gröten,
den tredje går på gatan
tjöper gullkakan åt barnen (KN: 520 s. 55).
v

Till en liten piga.
Vad ska hon heta?
Jungfru Maja Greta.
Vem var där hemma?
Två små drängar.
Den ena koka gröten,
den andra mjölka nöten,
Kitt stampa grynen
och Pell blåst i hornen (KV: Hb. 1912 s. 96).
1) Mjölkade.
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x
vart ska du rida?
Rida bort o fria.
När han kom till Furuskog,
så var där ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som att i rån
tugga blån
lärd sin doter spinna.
Dotren spann
tåran rann,
men aldri kom henars friare fram,
förrän på tredje året kommo de:
den ena var halt,
den andra var blind,
den tredje hade sjägget till tårna (KN: 520 s. 56).
y

Ja ska rida bort o fria
till en liten pia.
Vad ska hon heta?
Jungfru Margareta,
den tjocka o feta.
När ja kom ti kungens gård,
var där endast tre drängar,
den ena koka gröten,
den andra mjölka jeten,
de tredje går po gatan
bejärde av kakan.
Va ska du me kakan?
Ja ska je ot hunden?
Va ska du me hunden?
Ja ska ha gråsjinn.
Va ska du me gråsjinn?
Ja ska lappa pälsen.
Va ska du me pälsen?
Ja ska far ti Ryssland,
där trippa tranorna,

Kap.
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där sjunga svalorna,
där ligger ett litet lamm,
som låter bä, bä. — Vid de sista orden skakar man barnet en smula (MM: 537 s. 167).
z
hestn heter Appelgrå,
vit märren o ledärtUmar på.
Hans Massa') va o barka skbna.
Vart sko an rida?
Rida bort o fria.
När han kom ti kongens dar,
so var där ingen hemma,
bra tri små drengar.
Va j örde scl?
Den ena käka gröten,
den andra mjölka nöten,
den tredje jick po gatan
o tjöpa sig en kaka.
Va sko di me kakan?
Ot hondin.
Va sko di me hondin?
0 sjella grosjinn.
Va sko di me grosjinn?
Ot gobbin ti pels.
Vart sko gobbin?
Ti TSTskland.
Där trippa tranor,
där flyga svanor,
där sitär toppen på bronnen
me röda gollblad i mannen (KH: Bk. 1936 s. 143).
å. Ridi, ridi ranka (KV: 537 s. 165).
ä. Ridi, ridi ranka,
hästen heter Blanka.
Vart ska vi rida?
Till en liten piga.
Va ska pigan heta?
Jungfru Maja-Greta.
1) Mattsson.
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Vem var där hemma?
Två små drängar.
den ena koka gröten,
den andra molkal) nöten.
Va ska ni me gröten?
Vi ska ge åt hunden (KV: 537 s. 152).
3. Ridi ränna.
Ridi, ridi ränna
gåll sporispänna.
Vart ska vi rida?
Till en liten piga.
Vad skall hon heta?
Jungfru Maja Greta.
Vem är där hemma?
Tre små drängar:
den ena molka nöten,
den andra koka gröten,
den tredje går på gatan o tjöper gollkakan.
När han kom till kungens gård,
var där ingen hemma,
bara en gammal gumma
satt i vrån, tugga blån
lär sin döter spinna:
»Spinn, spinn, Böter min,
i morgon kommer fästman din.
fästman sitter i stranden
med gollblad i handen.»
Kom en gåse kacklande:
»Kära gåsar, vi ska fara
till moderslandet, till faderslandet.
Där växer löckjin, där galan göckjin,
där trippla tranorna, där schwattra svanorna.
Hej, hej, vi ska fara till blomsterlande!»
(PL, Lolax: 511 s. 11).
Ridi ridi ränna,
gor?i spori spänna (forts. = de åtta följ. raderna i föreg.
därefter:)
1) Mjölkade.
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tredje går på gatan o bejsarl) gallkakan
Lag i barmin,
så vat2) ä ti bara harmin.
Mor bor i backan
mellan stenar och berg,
Poppin och Poppilena,
mamsell Katarena.
Goll springer i mosan
o bejser kakan i posan (PL, Nyby: 511 s. 11).
Ridi, ridi ränna,
gori spori spänna (forts. = de åtta följ. raderna i a,
därefter:)
tredje går på gatan o tjöper gallkakan.
Vart ska du med kakan din?
Jag skall je åt honden min.
Vart skall du med honden din?
Jag skall sj ötta 3 grosjinn4).
Vart skall du med grosjinn?
Jag skall lappa pälsen min.
Vart skall du med pälsen din?
Jag skall far ti Vitje
osta sjong ut kattor i ditje (MA: 511 s. 12).
Ridi, ridi ränna,
gori spori spänna (forts. = c till krysset x, därefter:)
Vart skall du med pälsen?
Jag skall hav an i föuse.
Själlkrä i bås, in svattkö i lås,
in palt o in galt
tärmä väl vot a allt (PL, Kyrkoby: 511 s. 12).
e
gullspår i spänna.
Vart ska du rida?
Rida bort och fria
till en liten pia
Vad ska on heta?
Begär.
Blev.
Skytta, skjuta.
Gråskinn, ekorre.
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Jungfru Mag-Greta.
Vem var där hemma?
tre små drängar,
den ena molka nöten,
den andra koka gröten,
den tredje gick på gatan
och tjöpt gullkaka.
Va ska du med kakan din?
Jag ska ha åt hunden min.
Va ska du med hunden din?
Jag ska ha åt pälsen min.
Va ska du med pälsen din?
Jag ska far ti Ryssland,
där trippa tranor,
där sjunga svanor.
där sitter ett litet bån
rustar me gollpapper (ÖV: 510 s. 25).
f.
de 9 vv. ovan, a, fortsätter sålunda:
När han kom till kungens gård,
så var där ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som satt i rånan
tugga blånan
lärd dotren spinna.
Dotren spann, o
tåran rann, men
aldrig kom henars fästman fram
förrän på andra åre me
gollspann i håre (NÄ, Yttermark: 510 s. 26).
g. Ri, ri ränna,
gullspår i spänna.
Vart skall vi rida?
Ätt (1. till) liten piga.
Vad skall hon heta?
Jungfru Maja Greta.
Vem hadd hon hemma?
Tre små drängar.

Kap.
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Den ena koka gröten,
Den andra mjölka nöten
den tredje gick på gatan,
plocka gullkakan (Vasa-tr.: Nordlander s. 106 a, 177 I).
h. Ridi, ridi rännan,
gullsporr i spännan.
Vart ska du rida?
Till en liten piga.
Vad skall hon heta?
Jungfru Maja Greta.
Vem var där hemma?
Tre små drängar.
Vad gjorde de?
Den ena mjölka nöten,
den andra koka gröten,
den tredje gick på gatan
och köpte gullkakan
åt lille (barnets namn) (NÄ: Bm. III s. 88).
i Rida, rida rännen
gullspåra spännen.
Vart ska vi rida?
Till en liten piga.
Va ska pigan heta?
Hon ska heta Jungfru Maja Greta.
Där var ingen hemma,
bara en gammal gumma.
som lärde sin dotter spinna.
Dottren spann
tåra rann.
alder kommer fästman fram.
Hon tvätta sig i franski vin
torka sej i hermelin.
syster gav mej nål o trå,
ba mej sitt o sya,
bror gav mej bläck och penna,
ba mej sitt o skriva,
mamma gav mej silkusäng,
ba mej ligg o vila,
3

V. E. V. Wessman.
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pappa gav mej häst o sall),
ba mej ut o rida.
Tå for ja o sa:
ofladajskisdajskisånt (LA: 541 ss. 191, 193).
Jfr Nordlander, Barnvisor och barnrim, Sv. lm. V, 5 nr 72 s. 55.

4. Ri räddagål.
Ri, ri räddagål
supa salt o äta kål,
i moron kommer hästen
ridande me prästen.
Joss foll i gretvo,
släda slank i tilvo,
Tsäringen lå po gato dö
me östen i barme
tråden om tarme
åt int i sama harme (TJ: 541 s. 210).
Anm. Gunga ett barn på knäna lyder kopa vNyl Ab KB, köpa FÖ
(V11 Ob. s. 477 b; Vm Ob. I s. 397 a), därav kopa, kopa ranka PÄ vNyl Ab
FÖ KB (Vii Ob. s. 477 b); i HO poko (Wm Bidrag 1 s. 75).

5. Fara till Dennemark.
Vi ska far till Dennemark
köpa skor för halven mark
gullskor och spännen,
om barnen söver så länge.
Där galar göken,
där växer löken,
där trippar tränona,
där sjunger svälona,
Och när vi kom till kungens gård,
var där ingen hemma,
bara en gammal gumma,
som satt i vrå
och tugga blår
och lärde sin dotter spinna (KV: Hb. 1912 s. 96).
1)

Sadel.
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Flickorna, fröknarna, pojkarna, bönderna m.m. rida. Man härmar
med barnet på knäet deras olika sätt att rida.
Si so nett, si so nett rider flickona (småtrippande).
galöpp, i galöpp ridär pojkana (i rask takt och
stötande)
o so tär ridär ejn fullär hände (då dinglar man med
barnet från ena sidan till den andra)
(PÄ: Ensk. meddel. 1955).

Det kom en flicka ridande
så nätt, så nätt, så nätt.
Det kom en pojke ridande
i sträck, i sträck, i sträck.
Det kom en gumma ridande
toröntotog;.
Det kom en gubbe ridande
ptro heja, ptro heja, ptro heja.
Man härmar efter deras olika sätt att rida: sakta trippande först,
sedan med större fart, så dinglande och slutligen full fart (IA.: Ensk.
meddel. 1955).
Det kom en flicka ridande
så nätt, så nätt, så nätt.
Det kom en pojke ridande
så käck, så käck, så käck.
Det kom en gubbe ridande
i galopp, i galopp, i galopp.
Det kom en gumma ridande
hej klomsit, hej klomsit, hej klomsit.
Man härmar deras olika sätt att rida likasom i föreg. Sist slänger
man barnet från ena sidan till den andra (TÅ: Ensk. meddel. 1955).
Så här rider flickorna till kungens gård, till kungens gård (knäet
röres uppåt och nedåt lätt och försiktigt)
så lätt och så nätt, så lätt och så nätt i galopp, i galopp (takten
blir hastigare och kraftigare, ish. vid de sista orden)
Så här rider barnet (namnet), på pappas knä lonkisi, lonkisi, lonkisi, lonk (takten hastigast och kraftigt och sedan
något långsammare vid den sista raden) (VA: Ensk.
meddel. 1955).
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Nett o lett, nett o lett,
nett o lett, nett o lett
so komber små flickor ridande (man gungar barnet
hastigt och mjukt)
ta6-1k, tolönk,
tok/åk, tolönk,
so kombär gambel gobban ridandes (man gungar långsamt och högt) (PE: 38 s. 79).
Flickorna rider så nätt o tätt,
så nätt o tätt,
hompeli skompeli rider gossarna (KB: 540 s. 210).
Små flickona rider smått o nätt,
små pojkana rider i galopp,
stor pojka rider stor o stolt,
stor gambäl gobba rider homsota klomsota (NV: 540
s. 184).
Små fröknana rider till kyrkan,
små fröknana rider till kyrkan
(Då gungar man barnet, så att man får en föreställning om en
trippande häst.)
Så kommer där en bonde, som lunkar o går,
lunkar o går
(Då gungar man så, att det föreställer en skumpande, lunkande
gång, och smackar och låtsar draga i tyglarna.) (SI: Ensk. meddel.
1954.)
Här kommer en jungfru ridandes,
hon rider så nätt, så nätt, så nätt.
(Här gungar man barnet sakta och lent.)
Här kommer en herre ridandes
i galopp, i galopp, i galopp, lopp, lopp.
(Här gungar man barnet kraftigare.)
Här kommer en bonde ridandes.
flunsa, o flunsa, o fluns, fluns, fluns (Här gungar
man barnet hårt och vårdslöst.) (MÖ: Nyl. V s. 231).
j. Det kommer en jungfru ridandes
så nätt, så nätt, så nätt.
Det kommer en ryttare i galopp,
i galopp, i galopp, i galopp.

1
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Det kommer en bonde skumpande
skumpeli, skumpeli, skump, skump, skump (EN: Nyl.
V s. 231).
k.

Smått och nätt rider jungfrun,
lunketilunk rider prästen,
fullt i galopp rider bonden,
ptro hej, ptro hej rider käringen (EN: Nyl. V s. 231).

1. Så här, så här rider mamsellerna.
(Man gungar barnet sakta liksom trippande.)
Så här, så här rider riddarna.
(Man gungar barnet med långa kraftiga tag.)
Så här, så här rider bönderna.
(Man gungar barnet skumpande.) (SI: Bk. 1936 s. 143).
Kommer en herre,
han rider så nätt, så nätt.
Kommer en jungfru,
hon rider så lätt, så lätt.
Kommer en bonde
gumpeti, gumpeti, gump, gump, gump (LO: Nyl. V. s.
231).
lie kommer in herre ridandes
so nätt, so nätt;
efter kommer in bände
i sträck, i sträck;
sist kommer in tattare
i flonk i flonk (Bil: 89 s. 124).
Herrarna rider så nätt o så lätt,
o fröknana rider så lätt o så lätt,
och gossana kommer i galopp i galopp (Bö: Hb. 1916
s. 117).
Smått o nätt, smått o nätt rider herrana,
smått o nätt. smått o nätt rider herrana,
flonkete, flonkete rider tattarn,
flonkete, flonkete rider tattarn (NA: Nordlander s.
104 a).
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q. Socde rider härran
Soclk rider härran
sode komber böndren i konkandel) (KN: 520 s. 55).
r. Sodk rider små härran o frilnar ti tjörtjon,
so de komber böndren me sin tjälgar2) i konkades
(KN: 520 s. 57).
s. Herrarna rida så nätt, så nätt, så nätt,
bönderna rida så där hompadi skompadi
(LA: 541 s. 194).
Herrarna rider så nätt o så tätt,
bönderna rider så hompot3) o gompot4 )
(LA: 541 s. 202).
Herrarna rider så nätt o så tätt,
bönderna rider så hompot3) o skompot4) (LA: 541
s. 204).
v. Så rida herrarna, så rida herrarna,
så skumpa fyllebult, fyllebult (TJ: 541 s. 209).
So dk rider härra ti tjörtjo,
so de rider härra ti tjörtjo,
so dä skomplar böndre ti sköji,
so dä skomplar böndre til sk-G3ji (MA, Vias: 511 s. 13).
So dä skonkar böndre ti sköji,
so dä rider små härra ti tjörtjo.
Hej nopi noppo o tö va star (MA, Paxal: 511 s. 13).
So de rider härren,
so de rider härren,
so de, komber böndren homsandes (NÄ, Kåtnäs: 510
s. 26.
å. Rid, rid små härran,
rid, rid små härran.
Röttan, pröttan,
Lunka.
Käringar.
Skumpande.
Klunsigt.
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röttan, pröttan.
Skonka bond,
skonka bond (KB: 38 s. 79).
ä. Små pojka rider smått o nätt, smått o nätt,
stor herra rider stort o stort, stort o stort,
bonden han rider homsotl) o klomsot,2) homsot o
klomsot (GB: 541 s. 182).
ö. Små pojka rider smått o nett,
smått o nett,
stör pojka rider stör o stolt,
gamla gobbar rider homsi klomsi (GB: 540 s. 195).
aa. Små pojkan rider nett o grant, nett o grant,
stör pojkan rider stört o stolt,
stört o stolt,
gambäl gubba rider homsoto klomsoto (GB: 540 s. 195).
ab. Rid, rid, rid, rid
smått o nätt, smått o nätt,
klamsota, klamsota lej.
Barnet får trava i början och galoppera under sista raden (NV:
540 s. 192).

7. Då homsade hon Gråen.
Man gungar ett litet barn upp och ned på knäet och säger:
»To homsa 3 ) on Gråin».
Därpå skjuter man det av och an och säger:
»To tjöt4) on Blatjin».
Detta upprepas. Detta är också vanligt vid vaggvisor, medan
dessa två rörelser utföras (MM: 537 s. 173).

8. Kör till kyrkan.
a. Tsör, tsör ti tsyrtso
utan mysso
Skumpande.
Klumpigt, ovigt.
Galoppera.
Körde.

40

Lekar med små barn.

Kap.

me farfars') Svarte o morfars') Brun (NV: 540 ss.
183, 204).
b. Tsar, tsar ti tsyrtso
me farsfars Blacken
utan mösso me kloddo2) po händre (NV: 540 s. 193).

9.

Barnet gungas på knäet och man läser i takt:
Brandstako dålom,
fongfy- ron,
båtsleppon,
Päsila Jånas
me sin gröna tröja,
postokko,3)
salatokko,4 )
Västersunds basto döre,
smid (NV: 540 s. 197).

10. Då man vrider barnets kropp.
Man håller barnet i famnen vrider på dess kropp och säger:
Vrid, vrid, vrid sej bra,
så får han (hon) mjuka leder,
som jag spelar skall det gå:
Gossen (flickan) upp och neder (BE: Ensk. meddel.
1956).

D. Vid lek med barns händer.
Man klappar ihop barnets händer och läser:
1. Baka bulle.
a. Baka, baka bulla,
sätt5 ) smör emellan,6 )
farsfars; mörsfars.
S. k. påsvante, d.v.s. vante med särskilt rum blott för tummen.
Postgubben: fi. ukko 'gubbe'.
Förborgad stopp: fi. sala 'hemlighet, lönn-'; tukko 'stopp, tapp, propp'.
BÖ JA KB: lägg; LA GB: smält.
KB: smöre millan. GB: smör imillan.
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socker under, socker på,
Vem ska lilla bullan få?1)
(Si: Boken om Si. III s. 271; PÄ ÖBO SI ES JA PO: Ensk. meddel.
1955; HF: Nyl. V s. 229; BÖ: Hb. 1916 s. 116; JA: 537 s. 147; MM: 537
s. 177; LA: 513 s. 202; KB: 540 s. 215; BE: Ensk. meddel. 1956; GB:
541 s. 181).
Anm. Paaka paaka p911a
set meer mula
sokkerunte sokkepoo
vemska lilla pollanhvoo (Kuopio 1907).

b
lägg smöre millan

Skut opp i take osta gräddas,
o det skall lillan få (KB: 540 s. 216).
c
smätta smör imillan,
9

Lilla tussan. (namnet)
opp i take (KB: 540 s. 217).
d
lägg smöre mellan,
9
Stick i bånens moko (GB: 540 s. 206).
e
Sätt smör imilla,
Vem ska denna kakan få?
Den ska lilla vännen2) få.
Skjut op i tatji osta törkas (PE: 38 s. 77).
MA LA: barnets namn nämnes; PÄ SI ES PO BE: lilla (t. ex.) Hanne;
öBO: den ska lilla (t. ex.) Lena få; i BÖ saknas v. »vem ska lilla ...» och i
stället: Det ska lilla (t. ex.) Anton få; som en femte vers i GB: Poki, poki,
pojk i monnen.
Eller: namnet.
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Båka, båka bullon,
lägg smöre millan,
socker under o socker på,
vem ska lilla bullan få?
Hiss on opp ti tåke,
så int kissen får småk on (KN: 520 s. 53).
Båka, båka bollo,
set smöri millan,
sockär ondär, socker pö,
Vem ska lilla bollon fö? (Lisa)
Lisa sjölv som bäkat den,
hon ska sjölv fö småka den.
Pojk1) ,op i tåtsi!
Så lyfter man barnet högt upp på sträckta armar (TJ: Bk. 1936
s. 142).
Baka, baka, bulla,
smält smör emellan,
Vem ska lilla bullan få?
Hi opp i take,
topp2) i lillans moko3 ) (LA: 541 s. 202).

Vem ska denna bullan få?
(t. ex.) Lisa får ta e (LA: 541 s. 203).
j.

emellan, .
vem ska
Pojk ti i moko (ÖJ: 541 s. 186).
k
lägg smör emellan,
vem skall
nam, nam, nam, nam (ÖJ: 541 s. 187).
Stoppa, sticka' in; lyfta upp.
Stoppa.
Barnspråksord för mun.
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1
lägg smöre millan,

lägg i fin osta gräddas
opp i tätsi o törkas (Händerna föras uppåt.) (LA: 541
s. 193).
m
sätt smöre millan,
sockre under, sockre på,
lägg i fin o gräddas,
lägg i fönstre o svalasi) (LA: 541 s. 200).
n

bullan
smätt smöre millan
dzé åt syster lilla
o hiss opp i take osta törkas2) (LA: 541 s. 204).

0

smätt smöre millan
vem ska lilla bullan få?
Stopp i (t. ex.) Lisas monne (GB: 541 s. 204).
bulla,

P

vem skall
Pojk i (t. ex.) Lisas monnen (GB: 541 s. 206).
q
Vem ska lilla bullan få?
Stopp i (t. ex.) Lisas monne (GB: 541 s. 204).
bullan
smör imillan

r

Vem ska lilla bullan få?
Fader o moder, syster o broder,
tuppen me lilla hönan (TJ: 541 s. 213).
Svalna.
Torka.
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s. Baka bulla,
smätt smöre millan
Vem ska denna bullan få?
Fader o mor, syster o bror,
tuppe o lilla hönan (TJ: 541 s. 221).
Baka, baka bollo,
smätt smöri millan,
nagg me golltinna.
Pojk op i tätsi (TJ: Bk. 1936 s. 142).
Baka, baka bulla,
smätt smör imillan.
Socker under, socker på,
nagg me gulltinna.
Va ska lilla bullan få?
Pojk opp i tatse.
Vid de sista orden för man barnets händer uppåt (NV: 513 s. 203).
Baka, baka boll,

golltinnan
Vem ska lilla bollan få?
Den ska lilla vännen få (KB: 38 s. 77).
x. Baka, baka bulla
emellan ,
nagg me gulltinna,
socker under, socker på.
Vem ska lilla bullan få?
Haup! (Barnets armar föras uppåt.) (ÖJ: 541 s. 184).
y
smöre millan,

allt va barne baka
ska e själv smaka (TJ: 541 s. 216).
z
smör emillan
nagga me
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Vem ska lilla bullan få?
Far o mor, syster o bror,
tuppen o lilla hönan (NV: 513 s. 202).
å
.... . . millan
nagg me . . .
socker under, sirap på.
7

Far o mor,
tuppen

(NV: 540 s. 188).

ä
smöre millan
nagg me
socker under . . .
den ska lilla gullen få.
Pojk i une
o pojk opp i tatsi.
Vid de sista orden föras barnets händer uppåt (NV: 540 s. 186).
ö
nagg
socker
Vem ska lilla bullen få? (Namnet).
Ha, upp i moko (GB: 540 s. 196).
aa
smätt
socker under . .
det skall lilla (t. ex.) Anna få,
pojk i Annas muko (GB: 540 s. 197).
ab
snätt , , ,
socker under
det skall lilla barnet få.
Stopp i un, stopp i un.
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Vid de sista orden visar man med barnets händer mot ugnen (GB:
540 s. 200).
ac. Baka, baka bullan,
lägg smör imillan,
nagg me gulltinn,
allt va vi baka,
få vi själva smaka,
lägg i lilli mun,
upp i take, hållon! (GB: 540 s. 207).
bulla

ad
smätt

gulltinna
soker undi o soker opå,
allt va (t. ex.) Lisa bakar,
ska ho själv få smaka (TJ: 541 s. 217).
ae

bullan,
smätt smöre millan
gulltinnan
allt va hon baka,
ska hon själv smaka
pojk i moko') (Händerna föras uppåt.) (ÖJ: 541 s. 185).

af. Baka, baka bulla,
sätt smör imillan,
stick i finsmunn o grädda,
hamma 2) han opp (LT: Ensk. meddel. 1955).
ag. Baka, baka bullon,
lägg smöre minan,
kuss on et klin,
förrän kilson får smak on (NÄ, Pjelax: 510 s. 23).
ah. Baka, baka bullon,
lägg smör imillan
sjåt opp i unin.
Vid de sista orden låtsas man kasta uppåt (LF: 403 s. 421).
Barnspråksord för mun.
Hamma opp 'äta upp'.
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ai. Baka, baka bullo,
lägg smör emillan,
d.z." å barnet
skut opp i tätsi (LA: 541 s. 196).
aj. Baka, baka bollo,
smätt smöri millan,
Pojk op i tätsi! (TJ: Bk. 1936 s. 142).
ak. Baka, baka bullona,
formin, formin rullona,
upp i tatsi o törkas1) (KB: 540 s. 210)
al. Baka, baka bolla2 )
sätt smör imillan,
hacka, picka, nagga,
hussa opp i farmoras finin (BE: Ensk. meddel. 1956) .
am. Baka, baka bollan.
lägg smör imillan,
nagga picka, nagga picka,
opp i farmorasi) finin (BE: Ensk. meddel. 1956).
an. Baka, baka bulla,
lägg smöre millan,
nagga, nagga, nagga,
kast opp i rini (SM: Ensk. meddel. 1956).
ao. Baka, baka bullon,
Vem ska bullon äga?
Barnet mitt, om det är snällt (ÖV: 510 s. 23).
ap. Baka, baka bulla,
lägg smöre millan,
socker under, socker på,
så skall lilla barnet få.
Mjöla, mjöla, mjöla,
stick i une,
pojk i lilla muko (GB: 540 s. 202).
Torka.
1. bollor.
1. mormoras.
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aq
sätt smör emellan,
mjöla, mjöla,
fort i ugnen, fort i ugnen (Ort i Finl.: Nordlander s.
97 a, 162 G).
ar. Baka, baka bollor,
lägg smör millan,
mjöl o nagg
o sätt i farmoras finin (BE: Ensk. meddel. 1956),
as. Baka, baka bullarna,
lägg smör imillan,
socker under, socker på,
mjöla, mjöla, pick o nagg.
Vem skall denna bullan få?
Sätt on i farfars unen (Vasa-tr.: Nordlander s. 97 b,
162 L) .
at. Bakasi, bakasi bullona,
mölasi,') mölasi mullona,2)
hackasi, pickasi naggona,
kisson får int småkona (KN: 520 s. 54).
Anm. Sannolikt: nagg on na; smäk on na: nagga henne ngt litet; smaka
henne ngt litet.

au. Båka, båka kåkon,
smet smöre millan
mjöla, mjöla, picka, nagg,
skutt on i fmin3) (PÖ: 520 s. 54).
av. Baka, baka bulla,
krus on o nagg on,
lägg smöre millan (KV: 537 s. 164).
ax. Baka, baka bollon,
krus on o nagg on
lägg smöre millan,
skutt on ot Sandelins unin (KV: 537 s. 165).
Mjöla.
Korvarna.
Ugnen.
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ay. Baka, baka bollon
lägg smöri millan;
picka, nagga,
picka, nagga
stopp i lilla ongnen o grädda! — och så lägger man barnets händer i dess mun (OR: Bk, 1936 s. 142).
az. Baka baka ballon,
sätt smöre millan,
pick on o nagg on
stopp on i fånin
jit opp on — och så låtsar man äta upp »bullen» från
barnets hand (KH: Bk. 1936 s. 142).
aå. Bäka, bäka ballon,
smet smöri millan,
pick on o nagg on,
skott on opp ot anin (KV: Bk. 1936 s. 143).
aä. Baka, baka bulla,
lägg smöre millan,
pick i nagg, pick i nagg,
stopp i finin osta gräddas,
hipp opp i tätji (OR: 537 s. 184)
Man låter ett litet barn baka med händerna och sticka sig med
fingertopparna, i det man säger:
aö. Baka baka bullon,
lägg smör imellan,
pick o nagg, pick o nagg,
skutt i finin osta gräddas (OR: 537 s. 183).
ba. Baka baka bulla,
lägg smöre millan,
pick o nagg, pick o nagg,
stick upp i unin o grädd (OR: 537 s. 181).
bb
pick on o nagg on,
skutt on opp i unin
ät opp on!
Vid de sista orden föras barnets händer uppåt och mot munnen
(KV: 537 s. 155).
4 — V. E. V. Wessman.
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be

bullan,
krus on o nagg on
hack on o pick on
skutt on opp i unin (KV: 537 s. 162).

bd. Baka baka bulla,
lägg smör emellan,
pick on o nagg on
skutt opp i unin (MM: 537 s. 177).
be. Baka baka bulla.
nagg o pick
skutt opp opo finin (MM: 537 s. 177).
bf. Baka baka bolla,
lägga smöre mulla,
pick o nagg, pick o nagg,
skutt opp i -ana (MA PL: 511 s. 23).
bg. Baka baka bolla,
lägg smöre milla
pick o nagg, pick o nagg,
mt1 o sep, mol o
skutt i Jossas fini (MA PL: 511 s. 23).
bh
lägg smöre millav
pick o nagg o pick o nagg
stopp i lilla monnin (OR: 537 s. 192).
bi. Baka baka bollon,
lägg smär inillan!
Baka tenn! Dse ot systär
Pojkk opp i tåtsi! (KB: 10 s. 459).
bja. Båk, båk bullon,
skutt opp i stora finin (KV: 537 s. 160).
bjb. Baka, baka bulla,
skutt opp i Sandås finin (KV: 537 s. 161).
bk. Baka, baka bulla,
stora o brejda,
långa o snejda;

Kap.
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sätt smör imillan,
socker under, socker på,
Kvem ska lilla bullan få? (Anna).
Stick i Annas muntu1 ) (MÖ: Bk. 1943 s. 58).
bl. Baka, baka bulla,
langa o manga,
sätt smör imillan,
it allt opp, it allt opp,
i moron får du mejra! (MÖ: Bk. 1943 s. 58).
bm. Baka, baka bullan
storer o brejder,
lägg smör imillan.
At allt opp, ät allt opp,
i moron får du mejran (SJ: Nyl. V s. 299).
Man sitter med ett barn i famnen, gnider ihop dess händer vågrätt
mot varandra och läser:
bn. Baka, baka bulla
lägg smör imillan,
stopp i lilla muntun (OR: 537 s. 187).
bo
stopp i [min osta gräddas,
hipp opp i tåtje (OR: 537 s. 188).
bp
socker under, socker på,
vem ska bullan få? (OR: 537 s. 188).
pg. Man leker med ett litet barn och säger:
Baka, baka bullona (därvid klappar man barnets händer
ihop),
pick o nagg, pick o nagg (därvid stöter man dess fingerspetsar mot varandra),
lägg smöre millan (barnets händer gnidas mot varandra),
o stjut opp i unin (barnets händer föras uppåt) (MM:
537 s. 172).
1)

Mun, i barnspråk.
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br. Baka, baka bulla (man slår ihop barnets händer),
o pick upp i unin osta greddas (barnets hopknäppta händer föras uppåt) (MM: 537 s. 175).

2. Baka kaka.
Baka, baka kaka,
här får barnet smaka
mandeltårt och sockerstång,
skorpa rund och skorpa lång,
fint skall det vara,
på inte får man spara.
Kom, min lilla flicka,
så vackert skall vi dricka
uti rosor och liljor (KB: 540 s. 208).
Man gnider barnets händer mot varandra och säger:
Baka, baka liten kaka,
rulla, rulla liten bulla,
ringla, ringla, liten kringla (GB: 540 s. 200).
Baka, baka kakon,
socker under o socker på.
Vem ska denna kaka få?
Hede lite (ÖV: 510 s. 23).
Bäka, 19-åka k-åkgn,
mjöla, nagga,
buss') in i nin,
stjynd de j&t2 ) opp on,
fören kisson får tåg i on (PÖ: 520 s. 54).
Baka, baka kakon,
kisson får int smakon,
mfo1a
nagga, nagga,
skutt in et 5nin (NÄ: 510 s. 23).
Stöta, knuffa, skuffa.
Äta.
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f. Bäka, bäka käkon,
kissan får in småkon,
kusa kusa,l)
puss`') on in et 1-6inin3 ) (KN: 520 s. 53).
3. Sikta, sålla.
Barnet sträcker ut sina armar rätt fram och vänder flata handen
inåt. Den som låtsar baka, slår med högra hand mellan barnets båda
händer och säger härvid:
a. Sikta, sålla, baka bröd.
Gumman låg på gatan död,
ost och bröd i barmen:
åt inte i harmen (Orten?: Nordlander s. 98, 163).
b
med ost och bröd i barmen,
men åt int i harmen (HF: Nyl. V s. 229; Nordlander
s. 98 b, 163; HF lmf.).
4. Halleluja knäckebröd.
Halleluja knäckibrö
käringin lå på gatan dö,
hadd (-Gist o brö i barmen,
men åt int i harmen (SI, 1900: Ensk. meddel.).
5. Vippa vappa.
Vippa vappa källartrappa,
gå till grannens lada
åsta göra skada.
bit i stick, bit i strå.
Vem skall denna bullan få?
Pjock4 ) i pians moko (Ml: 541 s. 209).
De fyra första raderna förekomma eljes såsom räkneramsa: lekräkningar s. 832 ff.
Möjligen en interj.: lockrop till svin.
Sannolikt imperativ av ett verb pussa med betydelsen skuffa, skjuta.
Ugnen.
Här sannolikt = pojk, s. 42.
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6. Klappa hantuna.
Klappa små hantona,1)
locka små hontona,2 )
ta int bort, ta int bort
mammas lilla gullgris'n! (MÖ: Bk. 1943 s. 59).
Klappa små hantuna,
locka små kissona,
kör int bort, kör int bort
mammas lilla gullgrisen (SI: Bk. 1922 s. 81; Boken
om Si. III s. 271).
7. Räven nalkas.
Man låtsar att en räv nalkas, och söker avvända faran genom
att slå barnets flata händer mot varandra, varvid man säger:
Klappa. klappa hantuna,
plocka små grynena.
Ta int bort, ta int bort
mammas gullgryn
Var.:
mammas gullgris (LO: Nyl V s. 229).
Klappa hand, klappa hand
Såg du räven komma fram? —
Jo män, såg jag så,
bakom busken där han låg.
Kossi, kossi kojan,
så kom den till lilla flickan (gossen) (Lovisatrakten:
Nyl. V s. 229; Nordlander s, 96 a, 161 L; HF lmf.).
Klapi, klapi hankona.
Vi så rev'n 15pa,
skinne ska vi k'apa.
Kvatt för rev'n?
Kvatt för rev'n?
Höugt opp i bjärgi (då lyfter man barnet högt upp),
13. - 1- i djupa kärre (då sänker man barnet djupt ner)
(öBO: Ensk. meddel. 1955).
Hand, i barnspr.
Hund, i barnspr, 0. smeksamt tal.

j
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Klapi hantona,
hasi hondana,
si rävana gå i londana (EN: Bk. 1922 s. 81).
Klappa klappa hantuna,
hutti var e huntuna?
Ha ni sitt rävin, som ligger i grannas riskastin?
Hattsj hattsja rävin (BÖ: Hb. 1916 s. 116).
8. Ibidi bibidi.
Man knyter händerna, slår omväxlande med vänstra handens
näve på den högra och tvärtom och säger härvid:
Ibidi bibidi sibidi sej,
ibidi bibidi knåda (NV: 540 s. 223).
9. Krass kråkorna.
Krass krass kråkona,
viti viti snärona.
Grannas baston stsälpär okoll,
våron står o
He e betär ti hå in lihlan pojk
en ti vara titan (KB: 10 s. 459).
10
Såga, såga.
Man håller barnet i händerna och säger: »Såga, såga» och fortsätter: »Slå po tsile, slå po tsile», och då slår sig barnet självt i stjärten (NV: 513 s. 204).
11. Drag not.
Man drager i barnets händer eller fötter, turvis i vänstra och
högra och säger
Dra not, dra not,
får vi fiskar eller maskar?
Ta dom i nackan
slå dom i backan
spar dom ti jul o påskin (SI: Bk. 1947 s. 58).
12. Kittla barnet i handen.
Man för med fingret i barnets hand och läser:
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Hiiri keitti velli,1)
hiiri keitti velli.
När barnet är upptaget med att titta på det där, sticker man det
under armen, sägande:
Posjö. posYä (MÖ: Bk. 1943 s. 58).
Liksom föreg., men man läser:
Pirri sh, pirri she,
kvart va tu to när Mörtn dö?
Bakom ejn backa,
tår lamba ejn tacka,
tår kalva ejn kö,
tår grisa ejn sh (MÖ: Bk 1943 s. 59).
E. Lek med barnets fingrar.
1. Den där föll i bäcken.
a. 1. Hede full i bättjin — lillfingret.
Hede dro opp a — ringfingret.
Hede bar häjm a — långfingret.
Hede bädda sänjen — pekfingret.
Hede koka gröjtin — tummen (NÄ, Yttermark: 510
s. 22).
b. 1-4 = föreg.
5. Hede böjka — tummen (NÄ, Kaldnäs: 510 s. 22).
c. 1-4 = föreg.
5. Tfim-Tomas han ska huggas (ÖV: 510 s. 22).
d. 1-3 = föreg.
Hede bädda i sennjen,
o hede spela i sennjen. — Härvid ruskar man om tummen något litet (Öb: Nordlander s. 93 b, 157 B; HF
lmf.).
e. 1. Hande2) full i bättjin.
Hande dro opp an.
Hande släpa hejm.
Hande for hejm osta skvalder.
Hande feck stryk (MM: 537 s. 170).
1) Från finskan = Råttan kokade välling.
2)

Den där, den här.

1
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2. Lägga sig.
Man sätter barnets händer med fingertopparna mot varandra, för
fingrarna i korta ryck mot varandra, börjande med tummen, och
säger:
»Vi ska gå läggs,1 ) vi ska gå läggs», sa de här båda (tummarna),
»Mat först, mat först»; sa de här båda (pekfingren);
»Var finns, var finns», sa de här båda (långfingren);
»I mors skåp, i mors skåp», sa de här båda (ringfingren);
0 so kom lilla piona o skväldra (lillfingren) (PÅ: Ensk meddel. 1955).
»Vi ska gå o sova»
— sa di här två små.
»Mat först, mat först»
»»»
»
»
»Varifrån, varifrån?»
»»»
»
»
»Från mammas skåp, från mammas skåp» — » » »
»Gör så, gör så»
»»»
»
»
(LO: Nyl. V s. 228).
Vi ska gå ti sängs, — sa di här två små.
Låt så gå! — sa di här två små.
Mat först, — sa di här två små.
Varifrån? — sa di här två små.
Från mammas lilla skänk — sa di här två små (VA: Nordlander
s. 94 a, 158 B; HF lmf.).
3. Var vill du sova?
Ett barn knäpper händerna i kors, hållande fingrarna sträckta.
Därpå beder det ett annat barn säga, var det vill sova. Om det pekar in i handen, säger det andra: »Jaså, du vill sova i sängen.» Om
det pekar på handens yttre sida mellan fingrarna säges: »Jaså, du vill
sova på (1. mellan) benen» (EN: Hb. 1917-18 s. 55).
4. Två hugger o en plockar »tvättar» (spånor).
a. Lillfinger och lillfinger hakas ihop och likaså båda ringfingren.
Högra handens långfinger, som befinner sig under den vänstra
handen, föres uppåt mot vänstra handens tumme. Vänstra handens
pekfinger och långfinger »hugga» mot handens långfinger och under
tiden »plockar» högra handens pekfinger »tvättar» in uti vänstra
handen (NÄ, Klaresund: 510 s. 23).
1)

Läggas = lägga sig.
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b. Man knäpper händerna, rör i tur ord ordning fingrarna på
de båda händerna mot varandra, medan det ena lillfingret också rör
sig. Detta betyder, att två hugga ved och en plockar. Därvid säger
man:
»Låt gå, låt gå», sa de här två små (tummarna).
»Mat få, mat få, sa de här två små (pekfingren).
»Varifrån ska vi den maten få?» sa de här två små (långfingrarna).
»Ifrån mors skåp, ifrån mors skåp», sa de här två små (ringfingrarna).
»Låt gå, låt gå», sa de här två små (lillfingrarna). (GB: 540 s. 243).
5. Frappal) på dörren.
En barnlek med fingrarna: tummen, lillfingret, pekfingret och ringfingret hållas ihop, med långfingret »knackas på dörren» och frågas:
»Vem frappar på min dörr?» (HF: Wm Bidrag II s. 29).
6. Duvorna flyga.
Man fäster en liten papperslapp vid vardera pekfingersnageln,
lägger bägge pekfingrarna på bordet och säger: »Två duvor satt på ett
ladutak.» Därpå föras fingrarna uppåt och man säger: »Den ena flög,
den andra flög». Den ena handen visar man ånyo och säger: »Den
ena kom», så visar man den andra och säger: »Den andra kom». Då
duvorna flugit och man visar händerna, finnas inga papperslappar
kvar, men det beror på, att man nu visar långfingren, icke pekfingren. Då duvorna kommit igen, visar man pekfingren (MM: 537
s. 171).
7. Knäppa ihop händerna.
Man beder en kamrat knäppa ihop händerna och trycker sedan
med sina händer ihop hans händer ytterligare ända tills han skriker
(SI EN: Ensk. meddel.; KV: 537 s. 451).
8. Folket i kyrkan.
a. En uppmanas att knäppa händerna. Man ber honom sträcka
upp ena pekfingret och säger då:
»Präste stiger upp».
Det andra pekfingret sträckes upp och man säger:
»Klockare stiger upp.»
1)

Knacka, bulta på.
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Därpå trycker man ihop den andres händer, så att han skriker,
varvid man säger:
»Foltsi stiger upp o sjonger.» (GB: 540 s. 232).
Man säger: »Först stiger prästen upp (tummarna resas) o
så klockarn (pekfingrarna resas) o så folket (långfingrarna resas) o
så sjunger de» (händerna tryckas ihop) (MM: 537 s. 452).
Ett barn beder ett annat att först knäppa sina händer i kors
och säger: »Nu sitter folket i kyrkan.» Så vänder det upp hans
tummar och säger: »Nu kommer prästen in». Därpå beder det kamraten att sträcka fingrarna raka och säger då: »Nu stiger folket upp i
kyrkan». Slutligen klämmer det ihop kamratens fingrar mellan sina
händer och frågar: »Hur sjunger folket i kyrkan?» Då det gör ont,
ropar den andra naturligtvis: »Aj, aj!» (EN: Hb 1917 s. 55; SI: Ensk.
meddel.; BE: Ensk. meddel. 1956).
Då man lyfter tummarna upp, säger man: »Nu stiger prestn
opp». När de andra fingrarna rätas upp, säger man: »Så stiger församlingin opp». När man klämmer ihop händerna och den andra skriker
till, säger man: »så sjunger församblingin.» För övrigt likasom föreg.
(Mö: Bk. 1943 s. 63).
Först lyfter man ena tummen opp och säger: »Nu kommer
prästen in», sedan den andra tummen och säger: »Sen kommer klockaren in», och sist »stiger folket upp» o.s.v. likasom föreg. (SM SB:
Ensk. meddel. 1956).
9. Är hund hemma?
Barnet sticker sitt pekfinger in mellan ett fingerpar i sänder och
upprepar varje gång frågan samt erhåller »nää, nää,» till svar, utom
sista gången, då ett överraskande »vov, vov» visar, att hunden är
hemma. (Nyl.: Nyl. V s. 230).
10. Sätta oxen att dricka (set oxn dricka).
A. lägger pekfingret och långfingret i kors över pekfingret och
långfingret på vänstra handen, så att det blir ett hål mellan fingrarna. Sedan beder han barnet B. stoppa sitt pekfinger i »keldon» (källan, brunnen), så att oxen skall få dricka. Då B. har gjort detta
klämmer A. fingrarna ihop och tockar med tumnageln i B:s finger, så att han börjar skrika och då »böular» (bölar) oxen (Mö: Bk.
1943 s. 63; SI, 1890-t.: Hb. 1917-18 s. 55). — 1 SI icke »nu böular
oxn».
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11. Kråkan kokar gröt åt sej.
Härvid räknar man på fingrarna: »Här e kniv, här e sked, här e
malt, här e åvatten, här e brunnsvatten, här e kallt vatten» (Nyl: Nyl.
V s. 229).
12. Röra i gröten.
Man håller barnets vänstra hand med inre sidan uppåt, under
det man med högra handens pekfinger för omkring i handen. Vid
kringförandet (»rörandet i gröten») säger man:
»Mala, mala kissigöjt1) o mössigöjt1),
mala, mala kissigöjt o mösigöjt».
Därefter pekar man på fingrarna, börjande med tummen och
säger:
»A tö2) skrapa gryt (tummen),
a tö fati (pekfingret),
a tö slejvä (långfingret),
a tö kräklo (ringfingret),
a tö lemna3) utan o so lop on osta få in lihlan kikki4)
sopa».5) Härvid kittlar man barnet på bröstet (KB: 38
s. 78).
13. När man klipper naglarna på ett barn:
Snipp! Det var tummetott.
Snopp! Det var slikepott.
Surr! Det var långerman.
Burr! Det var guldbrand.
Hej! Det var lilla vicke virum (Ort i Nyl: Nyl. V s. 230).
F. Fingerramsor, då man håller barnet i famnen och leker
med dess fingrar.
a. Högra handens fingrar börjande med tummen:
Tummen, pekfingret, långfingret, ringfingret, lillfingret.
1. Blockstocki (n) , blockhyvi (n) , långståndi (n) , selvbegan,
vick 1. liten pick (MA: 511 s. 24; Wm Ob. II ss. 625 a,
688 b).
Barnspråk = kissigröjt; mössigröjt.
Den där.
Blev.
Droppe.
Spenvarm mjölk.
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Gröjtgobbin, slkaburtjin, långerman, har sitt namn, lislpikulerus (KN: Nordlander s. 88 a, 146 HF lmf.)
Tomas, leggfoot, langtand, gilldärmann, lillpikuveine (NÄ:
Wm Ob. II s. 652 b).
Tomus, plocktj "yvi (n), longstonden, silvbägan, lillpilt (MA:
511 s. 24; Wm Oh. II s. 688 a).
Tomosörin, sleppäspörin, långstång, jildärmörin, gulltippan.
— Sist sticker man barnet med fingret och säger »piki piki
pi» (BE: Ensk. meddel. 1956).
Tummisk3rin, sleppär sprin, 'ånger stang, jillärmkirin, gulltippa (BE: Ensk. meddel. 1956).
Tummifotin, pettafotin, långstång, gullringi, lillfingi (KU:
Bk. 1932 s. 57; Wm. Ob II s. 657 a).
Tummepott, slickepott, långeman, gullebrand o pickuliten
från Tyskeland (GB: 541 s. 179).
Tummestock, slejkipott, långman, gullbrand o lillpikulérus
(NV: 540 s. 192).
Tfimstock, hlejk i pott, iongmann, gollbrand, kc~ck©l
liti
spellmann (MA: 511 s. 24; Wm Ob. II s. 656 b).
TirimitQck, bäribock, langmann, gullbrand, pikulitn (Mö: Bk.
1943 s. 58; Wm Bidr. I s. 12).
Tummetapp, slejk i pitt, långman, gullbrand, lisspikuk- rus
(GB: 540 s. 201).
Tummitopp, lägg i flask, longermann, jälpa kan, lill pituterus (PL: 511 s. 24; Wm Ob. II s. 663 a).
Tummitupp, räcker ti pott, långiman, vildibrand, ricke lille
vile (KU: Bk. 1932 s. 57).
Tummitupp, räcker ti pott, longemanj, vildibranjd, vicke lille
vie (KU: Wm. Ob. II s. 690 b)
15. Tummetupp, slejkanpott, langamana, sjöttagana, lilla vicke
vinus (MA: 511 s. 24; Wm. Ob. II s. 690 b).
Tummetupp, slejkepytt, lonngaman, hästatann, lilla vicke vinus (MA: 511 s. 24).
Tummetupp, slejkepytt, longamanj, hestatanj, lilla vicke
vinus (MA: Wm Ob. II s. 668 b).
Tiimitopp, slejk i kopp, långaman, hjärtakan, lill Petter
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Trimitopp, slejk ur en kopp, gullstång, silverman, lilla picki
pälan (BE: Ensk. meddel. 1956).
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19. Tfimitopp, slejk in kopp, långer man, gullibrand. o lil Petter
(BE: Ensk. meddel. 1956).
20. Tommetopp, slejk ur bytt, longman, golfbrand o lillpikolöros (NV: 513 s. 204, 540 s. 185).
21. Tommetopp slejk ur bytt, longman, gollbrand, lisspitileros
(NV: 540 s. 193).
22. Tommetopp, slejk ur bytt, longman, gollbrand, o stsitopinn
(NV: 540 s. 189).
23. Tommetopp, slejk ur bytt, longman, tsällarbrand, liss piki
piki roliman (GB: 540 s. 205).
24. Tommetopp, slejk ur bytt, långstång, tsällarman, o lisspikGkros (GB: 540 s. 205).
25. Tcmmetopp, slejk ur hund, långman, gullbrand, lilli piklöru
(GB: 540 s. 194).
26. Tommetopp, slejk i kopp, långman, gullbrand, liii stsitopinn
(KB: 540 s. 215).
27. Tommetopp, slejk ur kopp, langman, gullbrand, o liii pikuk- rus (KB: 540 s. 212).
28. Tymetopp, slejk ur kopp, langman, eldbrand, o pikulipinn
(KB: 540 s. 219).
29. Tymetopp, slickapott, långeman, hjälpa kan, lillpell (RE:
Hb. 1911 s. 148).
30. Tymetopp, slickepott, langspang, fingerring, o lihlvikuvöru
(KB: 540 s. 220).
31. Tummetopp, slickepott, långman, gullbrand, lillpitilörus (GB:
540 s. 194).
32. Tummetopp, slickepott, langman, gullbrand, o liii stsitopinn
(ÖJ: 541 s. 185).
33. Tymmetopp, slickepott, langman, gullbrand, o lillman (ÖJ:
541 s. 189).
34. Tummetopp, slejk i pott, långman, gullbrand, o lill pikukrus (GB: 541 s. 180).
35. Tummetopp, slejk i pott, långman, gullbrand, o liii pipirat
(NV: 540 s. 204).
36. Tummetopp, slejk ur pott, långman, gullbrand, stsitopindzile
(GB: 540 s. 203).
37. Tummetupp, släkobyx, langman, gulltinn, sätopinn (NV:
540 s. 190).
38. Tymetuss, slejk i pott, storman 1. storstång, gullbrand o
Iffispiki på ändan (LA: 541 s. 196).
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Tummetuss, slejk i puss, langman, guldbrand o liss piti 1. lilli
Petter speleman (LA: 541 s. 201).
Tfimitott, kkipott, longemann, ringehann, o lilli vickera
vira (ST: Wm Ob. II s. 686 b).
Tummitott, legg i bytt, longärmann, jättärhand, lillpelle
(NÄ: Bm. III s. 89; Wm Ob. II s. 663 b).
Töumitott, lägg i pytt, longermann, jätterann o lillpelle (KN:
Wm Oh. II s. 663 b).
Tamitott, lägg i pytt, longermann, jätterann o lill-pell (KN:
Wm Ob. II s. 663 b).
Tymetott, slejk i bytt, långman, trillebrand, o liss pikukrus
(LA: 541 s. 201).
Ty- metytt, slejk i bytt, långman, gullbrand, o stsitopyndele
(GB: 540 s. 206).
Tynnetytt, slejk i bytt, långman, gullbrand, o lillipytt (GB:
540 s. 206).
Tumetutt, slejk i bytt, långstång, gullbrand, o lilli piki krus
(GB: 541 s. 207).
Tummetutt, slejk ur bytt, långman, gullbrand o lilla pikku
Pelle bastokråko (GB: 540 s. 197).
Tummetott, slejk ur bytt, långman, gullbrand, o lillstsitopyndzile (NV: 540 s. 187).
Tummetott, slejk ur bytt, långman, gulbrand, o stsitopyndzile
(NV: 540 s. 189).
Tfimitott, siejk i kopp, longermann, venstärhann, lillviko
- ro (SÅ: Bk. 1936 s. 142).
Ty- mitott, slejk tir kopp, longmann, gvldbrand, liipikolé
ros (KB: Bk. 1936 s. 142).
Tummetott, slejk ur kopp, långstång, gullbrand, o
(ÖJ: 541 s. 178).
Ti-imitott, slejkipott, longärmann, gullibrand, o lilla vicke
viri 1. v e-. ri (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
Tumitott, slejkipott, langmann, gullbrand, o pikulitn mann
(NA: Nordlander s. 86 b, 147 C; HF lmf.).
Tumitott, slejkipott, langman, gullbrand, och lill pingiling
(NB: Nordlander s. 86, 147 B; HF lmf.).
Töumitott, hläjk i pott, langemann, gollebrann, o lillpikopåk (NÄ: 510 s. 22; Wm Ob. II s. 656 b).
Tummetott, slejkipott, langman, gullbrand, o lillfilivintan
(MM: 537 s. 175).
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Tummetott, slejkipott, langman, gullbrand, lillspilavinta
(MM: 537 s. 167).
Tummitott, slejkipott, langman, gullbrand, o lilltjilivintan
(OR: 537 s. 184).
Tummitott, slejkipott, langman, gullbrand, o lillpikilill (OR:
537 s. 186).
Tummetott, slejkipott, langman, guldbrand, vispilvintan
(OR: Hb. 1914 s. 10).
Tilmitott, slejk i pott, langmann 1. longärmann, golfbrand,
lillpingeling (OR: Bk. 1936 s. 142).
64a. Tummetott, slejk i pott, langman, gullbrand, lihlpikulerus
(KB: 540 s. 214).
64b.Tummetott, slejk i pott, langman, gullbrand, o lillspikukrus
(ÖJ: 541 s. 185).
Tummetott, slejk i pott, langman, gullbrand, lihlpikupå på
ändan (KB: 540 s. 215).
Tummetott, slejk i pott, långman, gullbrand, lilla gumman
satt i askan o spann (KB: 540 s. 210).
Tilmitottin, slejkipottin, longibrand, gullebrand, lillpikopåle (KN: 510 s. 38).
Töumitottin, släjk i pottin, long i hann, gollebrann, lillpikopåle (KN: Wm Ob. II s. 657).
Tummitott, slejk i pott, longimanj, ringibranjd, lilla gumman satt i askon o spanj (KU: Bk. 1932 s. 57; Wm Ob. II s.
690 b).
Tiimetott, slejkiputt, långer man, assitt) namn, lillpingikrus
(KV: 537 s. 163).
Tommetott, slejk i pott, longmann, titan namn, lillpingekros
(KH: Bk. 1936 s. 142).
Tommetott, slejkipott, langstang, gullbrand, o
(KB: 540 s. 209).
Töumitott, slejk i pott, longstong, golling, liliping (PÖ: 520
s. 39; Wm Ob. II s. 657 b).
Tummetott, slejk i tops, langman, gullbrann, lilla vickeliviri (LA: 541 s. 194).
Tummetott, sloskepott, långeman, gullbrann, lilla Petter
spiliman (LA: 541 s. 178).
1)

Alls inte.
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Tymitott, hlejkepott, långmann, gullbrand, lihl stsito pinn
(TJ: Bk. 1936 s. 142).
Tymetott, slejk i pott, långman, golfbrand, o stsitopinn (TJ:
541 s. 214).
Tymetott, slejk i pott, långman, gullbrand o lillpikilerus
(TJ: 541 s. 214).
Tymetott, slejk i pott, langman o gullbrand o nikupinn
(TJ: 541 s. 218).
Tymetott, slejk i pott, långman, gullbrand o lihlviliviti (TJ:
541 s. 219).
Tymetott, slejk i pott, langmann, goldtann, lillpingekräs
(KV: Bk. 1936 s. 142).
Tymetott, hlejkipott, langmann, kararatt, o lihl tönnon po
enndan (KB: 10 s. 461).
Tymetott, slejkipott, långerman, utan namn, lillpingilerus.
Man räknar småbarns fingrar (ibland deras tår), för att de skola
vara snälla (KV: 537 s. 151).
Tymetott, slejk i pott, langman, rillebrand, o lisspitikrus
(TJ: 541 s. 214).
Tymitott, hlejk i pott, langmann, potsellamann, lihlpiki (EE:
Bk. 1936 s. 142).
Tymetott, slejk i putt, långman, gullebrand, o lillpikuleran
(LA: 541 s. 198).
Tymetutt, slejkupott, langman, gullbrann, o stsitopinn (LA:
541 s. 190).
Tummitott, slikipott, långman, gullbrand, o lilla pickuliviro
(SI: Boken om Si. III s. 271).
Tummetott, slickepott, långman, gullibrand, lilla vicke vira
(SI: Bk. 1950 s. 118).
Tummetott, slickepott, långerman, åkerman, lille Petter speleman (SM: Ensk. meddel. 1956).
Tommetott, slickepott, långman, gullbrand, lilla vicke v-irom
(IA: Ensk. meddel. 1955).
Tiametott, slickepott, långman, golfbrand, lille pigge, som kom
fron Ryssland (nKO: Wm Bidr. I s. 89).
Tymetott, slickepott, långman, gullbrand, lille vicke virum
(sKO: Wm Bidr. I s. 89).
Tummetott, slickepott, långermann, gullbrann, lilla picki vill
ha lite mer mat (PI,: Nordlander s. 86 b, 147 D; HF lmf.).
5

- V.

E. V. Wessman.
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Tummetott, slickepott, långeman, gullebrand, lillevickelivire
1. lillipickilille (JA: 537 s. 146).
Tummetott, slickepott, långeman, gullebrand, lilla gumman
satt i askan o spann (KB: 540 s. 218).
Tummetott, slickepott, långeman, gullebrann, lillspitupinne
(GB: 540 s. 201).
Tummetott, slickepott, långeman, gullebrand, o lille Petter
speleman (GB: 541 s. 205).
Tummetott, slickepott, långeman, guldbrand, lillpingelerus
(TJ: 531 s. 534).
Tummetott, slick i pott, långerman, gullbrand, o
(TJ: 541 s. 211).
Tummitott, slickipott, långman, gullibrand, o lilla vännin
(OR: 537 s. 187).
Tummitott, slikipott, långiman, guldbrand, lilltjilovintan
(OR: 537 s. 191).
Tummetott, slickepott, långeman, gulltand, lillspikukrum
(KV: 537 s. 155).
Tummetott, slickepott, långman, skottehamn o lisipiti (Kb.
540 s. 221).
Tummitott, slick ur kopp, långeman, har sitt namn, lill piko
påle (BE: Ensk. meddel. 1956).
Tummetott, åkepott, långeband, gullbrand, o lilla vitivina
(öBO: Ensk. meddel. 1955).
Tummetott, pekfinger, långfinger, ringfinger o lillpikukrus
(ÖJ: 541 s. 178).
Tymitott, slickipott, longman, gallbrand, lilli v. "ri (PE: 38
s. 77).
Tymetott, slick ur pott, langspann, gullbrand o stsitopinn
(TJ: 541 s. 221).
Tumelitott, slikipott, långman, gullbran o lilla sockermyran
(vNyl: Nyl. V s. 228).
Tummelitritinj, slinkanjtinj, longmanjinj, jälpsamminj, lillgosfinjinj (KU: Bk 1932 s. 57; Wm Ob. II s. 663 b).
Tummete putt, Mketeputt, långerman, halterman o lilla, lilla
viven (BÖ: Hb 1915 s. 116).

b.

Börjande med lillfingret.

Lillfingret, ringfingret, långfingret, pekfingret, tummen.
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Likelingär, kälfingär, möryttär, pårsnuttär, lusknecko (MA:
511 s. 24; Wm Ob. II s. 672 b).
Lillingen, kallfingär, ooritta, pålsnitta, hussbonn (KN: 520
s. 38; Wm Ob. II s. 665 b).
Lillingen, kallfingen, ooritta, pälsnitta, lusbund (NÄ, Norrnäs: 510 s. 22).
Lillingär, dalifingär, röyryttär, pöysnuttär, lusknecko (MA:
511 s. 24; Wm Ob. II s. 635 a).
Lillingär, gollfinger, lång stång, slakertuppin, gröjt Toomas
(NÄ: Pjelax: 510 s. 22; Wm Ob. II s. 656 b).
Lillingär, gollfinger, långstången, slekatuppin o gröjtgobbin
(NÅ: Nordlander s. 88 a, 149 A; HF lmf.).
Lillinger, gollinger, långstång, sekatuppin, toomäsin (NÄ:
510 s. 22; Wm Ob. II s. 657 b).
Lillinger, gollinger, stokalong, slakertuppin, gröytholtin
(KN: 520 s. 38; Wm Ob. II s. 657 b).
Lillinger, gollinger, stakalång, slakertuppin, gröytb?ltin
(NÄ, Kallnäs: 510 s. 22).
Lillinger, kallfingär, ooritta, Kagsnitta, löusbund (NÄ: Wm
Ob. II s. 672 b).
Lillinger, kallfingär, blråttan, pärisnicka, lusknekt (SÅ:
Bk. 1936 s. 142).
Lillinger, kallfingär, teanitta, persnicka, lusenknäck (RE:
Hb. 1911 s. 148).
Lillinger, talitinger, iritta, pojsnitta, lusknäktin (ÖST: Bm
III s. 89; Wm Ob. II s. 670 b).
Lill lillingre, kälfingre, 1-45;retta, påsnicka o ltisknäcka (BE:
Ensk. meddel. 1956).
Lillatipe, gullatipe, långstång, päfinger, tum (MÖ: Bk. 1943
s. 58; Wm Bidr. I s. 31).
Lillitipi, gglltipi, longstöm, päfingri, tum (ST: Wm Ob. II s.
657 a).
Lilla tippa, kgllal) tippa, långstångeli, Ofingäri, tomppi 2)
(öBO: Ensk. meddel. 1955).
Lill-lipp, gollbäre, longamanj, seldärmanj, tomus (MA: 511
s. 24; Wm Ob. II s. 657 a).
Lill-lippa, gollböna, longstonga, snipp åv an, toomasin (KN:
520 s. 38).
Finsk påverkan, till gulla.
Fi. tomppi = stump.
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Lill-lippa, gollbera, longstonga, snipp åv an, toomasin (KN:
Wm Ob. II s. 657 a).
Lillping, gollring, langslipel, siepärkoppi, tubussi (MA: 511
s. 24; Wm Ob. II s. 657 a).
Lislsmedin, gilldemann, langtang, leggfoot, tomus (PL: 511
s. 24; Wm Ob. II s. 652 b).
Man nyper barnet i fingrarna och säger: Pikkulipi,i), kultamarja,2 ) lånkistånki,3 ) liinapöytä,4) töppis5 ) (NV: 540
s. 184).
Anm. Jfr fi. Pikkulipi, nimipöytä, longstanko, kultamaria, töppis (Himanko
Sks.).

Pikkulipi,6 ) kultaralli,7 ) åkerman, liinipöytä, 8 o töpsis 9 )
NV: 540 s. 187).

Anm. Jfr fi. Pikkulilli, kultaralli, ookermanni, merimies ja töppis (Kalajoki;
Sks.).
Peukalopeppis, tuomenteppis, engermanni, kultaralli, pikkulilli, liinapöytä,
pöksis. — Först nämnes varje finger med sitt namn, och sist slår man i flata
handen, som är »liinapöytä» (Haapavesi; Kärsimäki; Sks.).
Pikkulipi, kultamarja, lonkistanko, niinipöytä, töpsis (Veteli; Sks.).

c. Börjande med tummen tillbaka från lillfingret
1. Tomas, läggfot, langtand, gilldermanin, lill pikuvine; sedan
tillbaka från lillfingret: Lillinger, gullfinger, långstången,
slakertuppin 1. stekotuppin 1 sekatuppin 1. rakatuppin, gårTomas 1. gröjtgobbin (NÄ: Bm. III s. 89; Wm Ob. II s. 656 a).
2. Tummetott, slejkeripott, långmann, fjolimann, lilla gullibrann.
gullbrann. — Tillbaka från lillfingret: lilltipi, gullitipi 1. gulltipi, långman, gullibrann ? (PY: Nyl. V s. 228; Nordlander s.
90 b, 152 F; HF lmf.).
3. Tummetott, slejkipott, långman, gullbrand o lilli vännen.
1. lillpilivingen. — Tillbaka från lillfingret: lillinga, gullfinga, longmanna, likutanna, främsfingre o lusknektin (OR:
537 s. 180.)
fi. = lilla lipi.
fi. = guldbär, i fingerramsor (Sks.).
Brytning på fi. = långstång.
fi = linnebord.
Sannolikt fi., jfr töppi 'stubb'.
fi. se ovan.
fi. = ringfingret i fi. fingerramsa (Nykys. Sk. II s. 569 a).
fi., jfr ovan liinapöytä.
Sannolikt fi.

Lekar med små barn.

69

4. Tymetopp, slejkipott, långeman, gullbrand, ilningen — tillbaka från lillfingret: lillinger, karlfinger, orätter, påsnätter,
knäcker (KV: 537 s. 160).

Från lillfingret.
1 a.Lilltipi, gulltipi, långstång, pekfinger, tumm. — Tillbaka
från tummen: Tummitott, släng i pott, lång mann, guldbrand
o liten go vänn (LT: Nordlander s. 90 b, 152 E. HF lmf.).
1 b.Tummitott, släng i pott, lång mann, guldbrand o liten g-45
vänn från Engeland (LT: Nyl. V s. 228).

Högra handen.
1. Lislfinger, gollringen, longstongen, släjkatuppin, kneipelatomus (PL: 511 s. 24; Wm Ob. II s. 657 a).

Vänstra handen.
1. Lislpingen, gollringen, longstonden, slepatuppin, kneipelatomus (PL: 511 s. 24; Wm Ob. II s. 657 a).

Händerna hållas med ryggsidan uppåt och man börjar på högra
handen med lillfingret.
Lilltipi, gulltipi, långstång, gullbrand, pgingår o töm;
sedan fortsätter man på vänstra handen:
Tummitott, slejkipott, långnian, gullbrand, liii vickeli vira
(LT: Ensk. meddel. 1955).

Man håller barnets händer med handflatorna uppåt, pekar på
fingrarna och säger, börjande med högra handens tumme:
1. Tummitopp, slejk ur bytt, långman, hiligrann, pikkupiruman
och fortsätter med vänstra handens fingrar:
Lillpindzi, gullrindzi, stsitopinn o Tomas (NV: 540 s. 190).
Tummen.
Tummitott Nyl FB PE PU, tömitott Kl NA, Utö, Fö; tilmitoht HI KU; tSrmitott KB: (V11 Ob. s. 1050 a).
Tommelitott vNyl. tummeltfit KU (V11 Ob. ss. 1049 b, 1050 a).
Tommetiputt BÖ, tommetitopp KU (V11 Oh. s. 1050 a).
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Pekfingret.
Päronfingre, emedan det kommer till användning vid skalandet av potatis. FB (Vii Ob. s. 726 a).
Steka tuppin Al (Vit Oh. s. 863 b).
Slejk i pott PY KI HI, hlejkär i pott PY, stek i pott FÖ
(Vii Oh. s. 863 b).
Slikipott mNyl. vNyl. (Vii Ob. s. 864 b).
Släpa tuppin Al (Vit Oh. s. 874 b).
Långfingret.
Longihann HI (Vit Ob. s. 573 b).
Longmann Nyl KB, longimann vNyl, langmann KI, longimani 1. longimanji KU, longärmanj BÖ Oh. (Vit Ob. s. 574 b).
Långstång BÖ KU (Vit Ob. s. 575 b).
Ringfingret.
Golfbrand vNyi mNyl KB, gulibrånd öNyl, gollibrand FY;
även pekfingret (Vii Ob. s. 303 a).
Guilfingär Al, guljfingär KU (Vii Ob. s. 303 a).
Guljrinjdjinj BÖ, -rinjdji KU (V11 Ob. s. 303 b).
Gollitipi PY (Vii Ob. s. 303 b).
Silvärbrånd FB HI, sillbrand KI, syllibrånd HI (V11 Ob. s.
791 b).
Lillfingret.
KyckylSrly NA (Wm Ob. I s. 432 b).
lAkitiputt BÖ (V11 Ob. s. 543 b).
Lilla gollibrann PY (Vii Ob. s. 550 a).
Lilla Vikki (= Viktor) FA (Vit Ob. s. 1189 b).
Lilla Ville BÖ (Vii Oh. s. 550 a).
Lihifing BÖ KU (Vit Ob. s. 550 a).
Lihlgösfinji KU (V11 Ob. s. 550 b).
Lillingin Al (Vii Ob. s. 550 b).
Lillitipi PY (Vii Oh. s. 550 a).
Lillkockohärrn, lillkockohyvväln HI (Vii Ob. s. 550 b).
Lilipiko jysse (= kisse) KI (Vii Ob. s. 550 b).
Lilipikukrrus PL (Wm Ob. I s. 468 b).
Lilipikopendele FB (Vii Ob. s. 551 a).
Lillstång FÖ, lihlstanjdjenj KU (V11 Ob. s. 551 a).
våm nNyl. (Vit Ob. s. 555 a).
Litn,
Vispilvinta VÖ (Wm Ob. II s. 542 a).
Fingrarna benämnas låskongana EN (Wm Ob. I s. 484 b).
— Se också Fsvf. IV s. 453 gåtord för fingrarna.
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G. Lek med barns fötter och ben.

1. Då man slår barnet under fotsulorna, t. ex. då man
klär skorna på det.
1. Sko häst, sko fålen.
Sko sko fålan — säger man och bultar på barnets fötter, som då man skor hästen (BÖ: Hb. 1916 s. 117).
Sko, sko liten fåle (KB: 540 s. 216).
Sko, sko fölifot,
om moron kombär främand hit (ÖV: 510 s. 24).
Sko, sko en lihlan fola,1 )
i moron går på isen (ÖJ: 541 s. 184).
Skoo skoo hästin (OR: 537 s. 192).
Man »pickar» barnet med fingret under foten:
Sko, sko hästen (ÖJ: 541 s. 187).
Skoo, skoo hästin,
om moros2 ) komber prästin (KV: 537 ss. 163, 165).
Sko, sko hästen,
om3 ) moron komber prästen (GB: 540 s. 194, 541 ss.
182, 205; NV: 540 s. 185; ÖJ: 541 s. 183; TJ: 541 s. 220).
Sko, sko hästen,
i moron komber prästen (PE: 38 s. 79).
Sko, sko häste,
moron komber präste (TJ: 541 s. 211).
Sko, sko häste,
sen så komber präste (GB: 540 s. 203).
1. Skoo skoo hestin,
om moron kombär Petolax prestin (KN: 520 s. 41).
m. Sko skoo märren
om moron kombär härren (KN: 520 s. 42).
Uppt. fota.
1. moron.
1. i (GB).

Lekar med små barn.

72

Sko, sko hestin,
om moron komber prestin
me lestin (KV: 537 s. 162; KB: 540 s. 209).
Sko, sko bäste,
i moron komber präste
me gullskodd häste (GB: 540 s. 201).
Sko, sko hästen,
i moron komber prästen,
som ska tsör me hästen (KB: 540 s. 214).
q
om moron kommer prästen
tsörand me vit hästen (NV: 540 s. 189).
r. Sko, sko häste,
moron komber präste,
tsörandes me häste (GB: 541 s. 207).
om moron komber häste
tsörandes me präste (GB: 540 s. 195).
Sko, sko hästin,
om moron kombär prästin
o vill lån hästin (NÄ, Finnby: 510 s. 24).
Sko, sko bästa,
i moron kommer pränta,
sko, sko märra,
i moron kommer härra (LA: 541 s. 200).
Sko, sko häste,
om moron komber präste,
sko, sko märre,
om moro komber herre (GB: 540 s. 207).
x. Sko, sko hästen,
om moron kommer prästen
tsörandes me hästen.
höve ner o fötre opp,
rider som en biskop (GB: 540 s. 196).
37. Skog skog hestin,
om moron kombär prestin,

Kap.
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prestin stad po brooven
brooven jick sönder
so e vatt ett fåseligt dunder (KN: 520 s. 41).
z. Sko, sko häste,
moron komber präste
tsUrandes me häste,
släda slankal) i tfivo,
Jonno gobbe lå i grävo,
tsärndzi lå po gato d'a
me t st o brU i barme,
it int opp Jonne gobbes arme (GB: 541 s. 206).
å. Sko, sko hästen,
i morgon blir det köld och frost
då bli skorna dyra.
Och nu slår vi spikar i,
en, två, tre, fyra.
Var.: Sko, sko blacken,
stampa stöveln i klacken o.s.v. (Nyl.: Nyl. V s. 230)
ä. När man kläder kängorna på små barn, bultar man på
klacken och säger:
»Sko, sko black, sko, sko black,
sju spikar i (Annas) klack!
so e skon på.» På samma sätt gör man med den
andra kängan (Mö: Bk. 1943 s. 57).
ö. Sko, sko liten häst,
sko, sko liten häst (LA: 541 s. 194).
aa. Sko, sko lissan häst,
om moron komber prästen (LA: 541 s. 203).
ab. Man klappar barnet under skosulorna i takt med
orden:
Sko, sko liten häst,
vilken sko passar bäst?
Den här, den här, den här (JA: 537 s. 148).
ac. Man leker med ett barns fötter, pekar i tur och ordning på
alla tår, tills man kommer till lilltån, och säger:
1) Slinka.
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Skou skou lihlan häst,
hokan1-) söm sitär bäst,
hande hand-e hanck hanck",
hande sitär all bäst (OR: 537 s. 178).
ad. Sko, sko en lihlan häst,
ta han spitjin som e bort,
smid, smid, smid (KB: 38 s. 79).
2. Gullspori spänna.
Gullspori spänna,
Vart ska ja rida?
Till en liten piga (KV: 537 s. 163). — Hör egentligen
till »Rida ranka».
3. Hundarna gå i vall.
Man håller en fot i var hand, för fötterna turvis upp och ned i
takt, under det man säger:
So gar hundana i vall,
so gar hundana i vall.
So komber dom hejm,
so komber dom hejm,
so slejker dom byttor o bunkar rejn. (MÖ: Bk. 1943
s. 58).
Man gnider barnets fötter, först långsamt, så fortare och
fortare, mot varandra och säger:
Så gå små uttuna vall,
så gå små uttuna vall.
Så komma de hem,
så komma de hem.
Så gnaga de ben från hårda sten,
så gnaga de ben från hårda sten (HF: Nyl. V s. 230).
Så löper hundana vall,
så löper hundana vall.
Så komber dom hejm,
så komber dom hejm
o slejker filbunkana rejn (MÖ: Nyl: V s. 231).
1)

Vilken.
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Så löper hundana vall,
så löper hundana vall,
så komber dom hejm,
så komber dom hejm,
så äter dom opp,
så äter dom opp,
bådi brosk o ben,
bådi brosk o ben,
på trappsten (HA: Nyl. V s. 231).
Så dänn så dänn lyöper hundana vall,
så springer dom hejm, så biter dom bejn,
så lyöper dom undi boole,
boole (KI: Aug. Andersson, I.N.E. nr 58).
Tipa tapa tallifot,
hundana springer i valliskog,
när di blir hungriga, kommer di hem,
kommer di hem (LT: Ensk. meddel. 1954).
Tipi tapi, tipi tapi tallanfot,
hundana springer i vallanskog,
så komber dom hejm, så komber dom hejm,
så springer dom bakom ejn storer stejn
o slejkerl) bo byttor o bunkar rejn (PÅ: Ensk. meddel.
1955).
4. Springa till skogen.
Man för barnets fötter av och an och slår dem mot varandra:
Gå, gå ti sköjin,
gå, gå ti sköjin,
pjesk2) hejm, pjesk hejm (ÖJ: 541 s. 186).
Man håller barnet i benen, för dem turvis upp och ned, först
långsamt, sedan i allt snabbare takt, och säger:
Gå kös3) osta hugg en lillan vedabraso.
Pecka komber, Pecka komber,
så löpa de hem, så löpa de hem (GB: 540 s. 198).
Slickar.
Traska, vanka.
I barnspråk = till skogs.
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Man för barnets ben av och an i allt hastigare tempo:
Ga, ga ti skogen,
hugga, hugga veden,
vargen kommer,
pjäskl) e hejm, pjäsk e hejm (KB: 540 s. 213).
Man för turvis barnets ena fot upp och den andra ned och
säger:
»Pekat) peka skiliji.»
Sedan slår man barnets fötter mot varandra och säger:
»Peka hejm, peka hejm.» (LA: 513 s. 202).
Peka, peka ti
hogga ven, 3) hogga
peka hejm, peka hejm (LA: 541 s. 199).
Peka, peka skUji,
peka hejm, peka hejm, peka hejm (LA: 541 s. 190).
Pjeka, ti skUji, pjeka ti sköj i,
hogga ven, hogga ven,
pjeka hejm, pjeka hejm, pjeka hejm (LA: 541 s. 196).
Spring ti skogs, spring ti skogs,
bryt en kvist, bryt en kvist,
hopp yvi ditje, hopp yvi ditje,
spring hejm, spring hejm! (PL: 511 s. 21).
Spring ti skogs, spring ti skogs,
spring häjm, spring häjm (PÖ: 520 s. 41).

Spring hejm, spring hejm, spring hejm (MA: 511 s. 21).
k. Spring ti skkji, spring til sköji,
spring hejm, spring hejm (LA: 541 s. 199).
1. Om barnet är på dåligt humör, tar man i dess fötter, skakar
dem och säger:
Traska, vanka.
Barnspråk av pjäka 'gå med hastiga och snabba steg, trippa, skynda
i väg'.
Veden.
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Spring ti skogs, ti skogs!
Spring häjm, spring häjm! (NÄ, Finnby: 510 s. 24).
m. Man för barnets fötter av och an:
Spring, spring ti skogen
åsta ta fast hamna!
Busen kommer, busen kommer,
spring hem, spring hem (ÖJ: 541 s. 188).
5. Löpa efter, locka fåren, kalvarna, korna.
a. Barnet i famnen, dess ben föras av och an, såsom om barnet
skulle springa.
Löjp et fåren (OR: 537 s. 190).
Löjp, löjp ett fåre
biti om våren,
kallt om fotona,l)
löjp, löjp hejm (TJ: 541 s. 216).
Pesk,2 ) pesk ett fåren
biti o våren,
kallt om fötren,
löjp, löjp hejm (TJ: 541 s. 213).
Spring o löjp
o sök et fåren om våren,
hopp öve dikan, hopp öve dikan,
vargan komber,
spring hejm, spring hejm!
Man har barnet i famnen, håller med bägge händerna om dess fötter och rör dem i takt med verserna. Vid orden »hopp öve dikan» föras benen uppåt, vid »spring hejm» föras de i snabb takt växelvis av
och an (JA: 537 s. 149).
Man slår ihop småbarns ben och lyfter dem samtidigt samt
leker, att man springer med barnets ben, under det man läser:
Lock ett tassona 3)
o skutt övi ditji» (MM: 537 s.
175).
Barnspråksord för fötterna.
Barnspråksord för pjäska 'traska, vanka'.
Fåren (tackorna).
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Löjp et tassr.ma,l) löjp et tassena,
hopp övi ditje (OR: 537 s. 189).
Spring spring i skoogan,
läjt opp sippan,2)
spring häjm, spring häjm,
fören varjin kombär (KN: 520 s. 41).
Ga et kona, ga et kona,
löup et jejte, löup et jejte,
spring et fåre, spring et fåre.
(Farten med fötterna ökas för varje rad).
So dä skonkar böndre ti sköji3)
so dä rider små herra ti tjörtjo4) (MA, Övermalax: 511
s. 21).
Man håller ett litet barn i famnen, fattar om dess fötter, som
man för av och an, hastigare och hastigare, till slut mycket hastigt
och säger:
Ga et kuddona,) ga et kuddona,
spring et limban,6 ) spring et limban,
löjp et sippan, löjp et sippan (KV: 537 s. 154).
6. Springa efter vatten.
Man håller barnet i famnen, låter det »springa» med benen, d.v.s.
för benen omväxlande framåt och bakåt och säger:
Spring efter vatten, spring efter vatten,
spring efter vatten,
ös i, ös i, ös i!
Spring hem, spring hem, spring hem! (BO: Hb, 1916 s.
117).
Spring ett vattne, spring ett vattne,
öjs i, öjs i,
spring hejm, spring hejm (LA: 541 s. 199).

Fåren.
Kalvarna.
Barnet gungas 'skrumpande.
Barnet gungas på knä trippande.
5)
Korna.
Lamm, får.
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Spring et vattni, spring et vattni,
spring, spring, öjs i, öjs i,
spring hejm, spring hejm
me vattni ot mamm (OR: 537 s. 185).
Man för barnets fötter av och an i springande takt, på slutet för
man dem samtidigt framåt och bakåt:
Spring et vattne, spring et vattne,
hopp öve ditje (OR: 537 s. 188).
Gå till brunnen efter vatten (barnets ben föras tursvis upp
och ned i takt med rytmen)
Ös i! ös i! (barnets fötter föras i kors)
Pjeka hem! Pjeka hem! Pjeka hem! (barnets fötter föras
i snabb takt turvis uppåt och nedåt). (VA: Ensk. meddel. 1955).
7. Knåda deg.
Man har barnet i famnen, håller i dess fötter och trampar med
dem upp och ned, i det man säger:
Trampa, trampa degen tjock,
så bakar mamma dejn (= degen) till stock (BE: Ensk.
meddel. 1955).
8. Haren, räven, galten i bondens åker.
Haren sprang i bonns åker,
bonn efter med stora påken.
Harn såg upp, harn såg ner.
Hasu pip (Lovisa-tr.: Nyl. V ss. 231, 234; Nordlander
s. 101 b, 170 F).
Man slår ihop barnets fötter:
Haren löjper i bondens åker,
bonden kommer lontandes,i)
o hara skoda hit o hara skoda dit,
hompeti hompeti hass, hass, hass (GB: 541 s. 182).
Man för barnets ben turvis upp och ned:
Haren gick i bondens åker,
bonden kommer lunkandes,
1)

Lufsande, småspringande.
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hara skåda hi,
hara skåda ti,
lonkota, lonkota ass, ass, ass (GB: 540 s. 199).
Harin gick i bonns åker.
(Härvid håller man barnet i luggen.)
Bonn bakett me stora påken,
harin så opp, harin så ner,
harin så hi, harin så ti,
(Härvid böjer man barnets huvud i nämnda riktningar)
o jösse ti löpa, o jösse ti löpa,
gumsi ti gums for harin ti skogs
(Härvid lurvar man om i luggen.) (MÖ: Nyl. V s. 233).
Räven gick i bondens åker
aftonen så stilla.
Där tog han bondens bästa gås,
och däri gjorde han illa.
Aj, aj, sa räven, lätt oss springa!
Nej, nej, sad gåsen, lätt oss svinga!
Jag har ont i den tån, i den tån, sade räven (Södra
Finl.: Nordlander s. 100 b, 169 A).
Grannas galtn gar ti skogin
voron sugga rendär baket
:,: so kombär dom hejm
so rendär dom undi borde (NA: Nordlander s. 103 b,
174; HF lmf.).
9. Svänga ett barn såsom en klocka.
Man fattar ett barn under armarna, svänger det av och an och
härmar klockringning:
Bium, barn!
Bässlamm,
tacklamm.
Back, bäling, bau! (KN: Bm. III s. 87).
10. Draga gärdsle.
Dra dra dzärsle,l)
basa, basa bindona2 ) (GB: 540 s. 198).
Gärdslet.
Hankarna, gärdesgårdsbindorna.
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11. Då barnet skall lära sig gå.
Man håller barnet under armarna, låter det gå och säger:
Löup, löup, löup (GB: 541 s. 207).
När man har småbarn att gå:
Ga, ga langt ti skojin,
si tyv'n bakom stejn,
spring hejm, spring hejm (KB: 38 s. 80).
»Drä, drå Mattas myras kväne» (KB 38 s. 78).
Pjesk,1) pjesk ti sköjin
pjesk, pjesk ti sk-öjin (säges långsamt)
sösan kombär, sösan kombär,
pjesk, pjesk hejm (KB: 38 s. 80).
12. Då man skall lära ett litet barn att stå och gå, sträcker man
ut händerna emot det och säger:
Kom stora lång (OR: 537 s. 190).
Då man vill lära ett barn att stå, säger man till det:
Holi holi long! (SI; 1880-t.: Ensk. meddel.).

H. Kroppsdelarna.
1. Då man håller ett barn i famnen och leker med det, pekar man
på dess kroppsdelar och säger:
Huvud
Panna
Ögon
Näsa
Mun

a. Uppifrån nedåt.
a.
b.
Panneben
Ögonsten
Vegavisa
Näsetipp
Snorhus
Hakesnibb och Smälgåp
mun där mitt
emellan. Sist låter man barnet
kyssa fingret
(Ort i Nyl: Nyl.
V s. 233).

1) Traska, fara i väg.

6 — V. E. V. Wessman.

c.
'Tittapitta
Snushorn
StAdegabb
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Haka
Hals
Bröst
Mage
Penis
Cunnus
Lår
Knä
Ben
Fot

Krokhals
Bröstgång
Piligång
Ludikutta
Låfång

Klåfot, dyra min
herre (PL: 511 s.
25).
e.

d.

Kap.

Stsäggskrabb
Krokvhals
Mjölkflaska
Barnmaga
Ludikutta
Lårbång
Knäbång
Piplång
Klumpfot den dyre
(TJ: 541 s. 22).

f.

Storgubbe
Storklobb
Pititsitt pititsitt
Tittipitti
Titititt titititt
Snushorn
Snushorn
Snusdos
Matgap
Matgap
Matgap
Stsäggskrap
Stsejtskrabb
Krokhals
Krokhals
Krokhals
Mjölkflaska
Mjölkflask
Barnmage
Barnmaga
Barnmage
Lurikludd
Lodigott
Mudukuss
Lårgång
Lårbånk
Knägång
Knäbånk
Knäbånk
Piplång o
Pipjånk
Pipjånk
Kloddfot den dy- Kloddfot
Kloddfot
ra (TJ: 541 s.
(NV: 540 s. 191). (NV: 513 s. 204).
211).
Se vidare Fsvf. IV, Gåtor ss. 53-57, Människokroppen.

Huvud
Ögon
Näsa
Mun
Haka
Hals
Bröst
Mage
Cunnus
Lår
Knä
Ben
Fot

g.
Lusrik
Vägavis
Snorvik
Matgap

h.

Öra öra
Öga öga
Näsa
Mun
Tiss tiss
Navel
Kråkhals
Brystbrång Brunn
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Filivamb
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Ludikutta
Lårfång
Knäsprång
Skinnbejn o
Klofot'n den
dyra
(NA: 27 s. 334).

b.
Tå
Fot
Ben
Knä

a.
Tån pellon
Fot bellon
Bejn pollon
Kne knollon

Lår
Mage
Bröst
Haka
Mun
Näsa
Ögon

Lår lickon
Maga bippon
Bryst bringon
Smör hakun

Huvud
Hår

o buvuknopp
(SI: Ensk. meddel. 1954).

Snorslingär

d.
Fot
Ben
Knä
Lår

Bejnboldan
Knäskoldan
Lårläggan

Nedifrån uppåt.
b.
Fogtbladi
Bejnborrin
Kniesnoldin
KneLoöleddsjin
Pampettjin
Brystboomin
Hakopiddsjin
Bröuviddsjin
Nesapiddsjin
Öugonpomblarin
opp i bottnin
(KV: Bk 1936 s.
142; Wm Bidrag
s. 5).

e.
Foutlallin o
Bejnborrin o
Kngsnoldin
Lårledjin o

c.

Bejnborrin
Knå:skoldin

Magatuppin
Bröstkorvin
Monnin o
Näsapiggin
(MM: 537 s. 174).

f.
Man slår barnet på
knäna, låter fingrarna vandra längs
barnets kropp:
Foutlallin
Bejnborrin
Knäknorren
Lårledjin

Mage
Bröst
Haka
Mun
Läpp
Näsa
Ögon
Huvud
Hår

2.

Kap.
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Pampsäckan

Näsanoppin

Pampsetjin o
Brystjorvin o

Pampsetjin
Bringmosan

Kakokvänin o
Mj ölksj ägg o
Snusdöson o
Vägavisarin o

K akokvänin
Snörhouni
Vägavisarin

Huvuknoppin
Lusborstan
Lusborstan o so pik
Oppitoppin
(JA: 537 s. 148). (OR: 537 s. 179). i posan, därvid sticker man barnet i
magen (OR: 537 s.
191).

Tåramsor då man håller barnet i famnen och leker med dess tår:
Stortå tålilla tilinosa kråkfota o lislkupi kupp (NÄ: Nordlander s. 92, 155 A; HF lmf.).
Stortån tennatua kuckulua makafru lilltampin i vädre (KB:
540 s. 210).
Lilltån tenatu kuckalu majafru stortampin upp i vädre (KB:
540 s. 218).
Lilltå teatua kuckulua makafrua stortampen opp i vädre (GB:
Ensk. meddel., Åbo 1954).
3. Barnets fingrar och tår.
Lisspinn gullring stotån tsällarvän Tomas (KB: 540 s. 221).

1. Knipa ett barn i näsan.
1. Taga näsan av barnet.
Man kniper ett barn i näsan, lägger sedan sin tumme mellan pekoch långfingert, visar den åt barnet och säger t. ex. »Nu har jag tagit
näsan av dig» (SI), i det man ger det en karamell: »Si du, jag tog
en karamell ur näsan din» (EN) (SI EN: Ensk. meddel.).
2. Snip. Då man kniper ett barn i näsan.
Man frågar och barnet svarar.
a. Nesas snip? — Ligger i dik.
Kvar gör han ti? — Värper egg.
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Hur mang kullar? — Hattar o myssor fulla.
Kva får hestn? — Hö o havra.
Kva får prestn? — Smör o brö.
Kva får ja? — Svarar den andre: »Skit op ejn stavur-e.nda», så kniper den frågande hårt om näsan, men
svarar han något vackert; t. ex. »Tu mo nu få ejt smörobrö» eller: »Fikon o brystsoker» så släpper den frågande taget (MÖ: Bk. 1943 s. 60).
Näsa Snip? -- Ligger i dik.
Va gör han där? — Värper ägg.
Hur många om dagen? — Kullan full.
Va ger han åt prästen? — Ost o brö.
Va ger han åt hästen? — Havra o hö.
Va ger han åt mej? — Säger man något fult, kniper
den andre hårdare om näsan, lovar man något gott,
blir man fri (BE: Ensk. meddel. 1956).
Kva gör Snip?
Liggär i dik.
Kva jör an ti? — Värpär egg.
Hur mang kullar? — Alla byttor fulla.
Kva får hest'n?
Havra o hö.
Kva får prest'n? — Smör o brö.
Kva får ja? — Säger man då någonting gott, släpper
den andra näsan, men säger man t. ex. »skånil) op
stakandan», kniper den andra värre om näsan (PÄ:
Ensk. meddel. 1955).
Kva gör Snip? — Liggär i dik.
Kva gör han tär? — Värpär egg.
Hur mang kullar? 2 )
Byttona fulla.
Kva får hest'n? — Hö o havra.
Kva får prest'n?
Ost 3) o kaka.
Kva får ja? — Skit op stickon eller något annat oaptitligt (då kniper den andra hårt), någonting gott (då
släpper den andra taget) (SI 1880-talet: Ensk. meddel.
1955: Bk. 1922 s. 81).
Vad gör snip? — Ligger i dik.
Vad gör han där? — Värper ägg.
Skam, lort, exkrementer.
I. tunnor 3) I. smör.
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Hur många kullar? — Alla kippor och byttor fulla.
Vad får jag? — Det sura (Då kniper man).
Det söta (Då kniper man ej.) (HF: Nyl. V s. 233).
Vad gör snipen? — Ligger i diket.
— Skäpporna fulla.
Hoko får jag? — Det syra eller söta? (SJ: Nyl. V.
s. 233).
Va gör Snip? —
Va gör e tär? —
Hoko ska ja fg å?
He sura eller he söta eller he bäska? (KL Anderssons
ant., I.N.E.).
Kva jér (gör) Snip? — Ligger i dik.
Kva jör an t-&? — Värper ägg.
Hör mang om dajin? — Kullan
Kva jevär et prästin? — Smöre o ostin.
Kva jevär et hästin? — Höje o havrin.
Kva jevär et meg? — Rutiäddje elo golläddje? (NÄ
()V: 510 s. 28).
1

Kvann je män däjl? — 1 huslårin.
Vid sista svaret kniper den frågande den andra duktigt i näsan (NÄ: Bm. III s. 88).
Va jär Snip? — Han ligger i dik.
Va jär han tär? — Han värper ägg.
Hur mang om dagen? — Kullan full.
Va jever du prästin? — Ost o kaka.
Va jever du hästin? — Hö o havra.
Vann je menn dejl? — I e gullskåp eller på langhylländan. Vid sistnämnda svar kniper man till om näsan
(Vasa län: 1 s. 63).
Va jör Snip? — Ligger i dik.
Va jör an där? — Värper ägg.
Huru mång om dan? — Kullan full.
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Va jer du ot hästin? — Havra o hö.
Va jer du ot prästin? — Ost o brö.
Va jer du ot mej? — Blir svaret t. ex. en nava löss,
nyper man pojken i näsan, lovar han något gott, blir
han fri (PL NB: Nordlander s. 113 nr 187 D).
Svaret blir: He sur 1. He söjt (NB: Nordlander s. 114).
1. Var bor Snipern? — I Västervik.
Va jör an där? — Värper ägg.
Hur många sjäppor? — Sjäpporna fulla
(EN: Bk. 1922 s. 81).
Vann bour Snip? — I Västervik.
Va gör'n tär? — Lappar skou.
Lappar'n åt me o? — Om den andra svarar »nej»,
kniper den frågande honom i näsan, om han svarar
»ja», får han vara (PA: Bk. 1922 s. 81).
Vann bor Snip? — I Västervikl)
Va gär'n tär? — Värper ägg.
Hur många i kullan? — All skiper fulla.
Hoko2) får jag? — He sur. — He söt.
Svarar B »he söt», släpper A taget om näsan, men
svaras »he sur», kniper A i näsan, tills B ändrar svaret eller på annant sätt får sin näsa ur klämman (NA:
27 s. 39).
Vallbor3) Snip? — I Västervik.
Va gör an tär? — Värper ägg.
Hur mang i kullan? — Alla skiper fulla.
Hoko får jag? — Tom sur, resp. söt (NA: Nordlander
s. 114 a).
Va jör Snip? — Setter i västerdik.4 )
Va jör in ter? — Värper ägg.
Hur många kullar har in? 5 )
Sjepporna fulla.
Hocke") får jag? — He sura, resp. he söta.') — När den
Östervik (HO BÖ), enl. anteckning av W. S olstr and i Petterssons
manuskr.
Vilketdera.
Var bor uppfattas som Valborg.
österdyk. 5 ) Hur många kullar? 6 ) Vilket. 7 ) De söta, resp. de sura (BÖ:
Hb. 1916 s. 117).
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svarande sagt »Ile söta», händer det ofta, att han genast tillägger: o kattsjitin blöta (BÖ: Nordlander s.
114 a).
Vad jör Snip? — Ligger i dik, värper ägg.
Hur många? — Barnet nämner ett antal. Då kniper
man det lika många gånger i näsan, sista gången riktigt mycket (KV: 537 s. 166). — Man sitter med barnet
i famnen.
Vad säger Snip? — Han sitter i Västervik.
Va gör an tär? — Värper ägg.
Hur många kullar ? — Alla skeppen fulla.
Vilket får jag? — Det sura (KB: Bk. 1925 s. 122).

3. Snibb.
a. Va säger Snibb? — Värper ägg.
Hur många om dan? — Tunnan full.
Va dzör du åt häste?
Va dözr du åt präste?
Va dzör du åt me?
Svaras då, att man ingenting ger, har den frågande rätt att vrida
om näsan på kamraten (GB: 541 s. 223).
b
Va jör du åt hästa din? — Haver o hö.
Va jör du åt präste din? — Ost o brö o brännvin.
Va jör du åt me? — Kacko po stakaändan (TJ: 541 s.
226).
c.
Hur många om dagen? — Tunnan full.
Va dzör du åt hästen? — Haver o hö.
Va dzör du åt prästen? — Osten o brö.
Va dzör du åt me? — Skåne på stakaändan (ÖJ: 541
223).
d
Hur många om dagen? — Tunnan full (ÖJ: 541 s. 224).
e
Hur mycket om dagen ?

Tonnon foll.
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Va dzör du åt hästan din? — Haver o hö.
Va dzör du åt prästren din? — Ost o brö.
Va dzör du åt me? — Skånel) po stakaändan (ÖJ: 541
s. 225).
f
Hur mytsi?
Tc'nnQ foll.
Va pa 2 ) du dzö åt hästen den? — Höje o. havra.
Va pa du dzö åt främand dett ? 3) — Ost o brö o
brännvin.
Va pa du dzö åt me?
Kamraten får svara vad som helst. Tycker man om svaret, släpper
man taget i näsan (TJ: 541 s. 226).
g
Hur många om dagen? — Tunnan full.
Vad ger du åt hästen? — Höje o havran.
Vad ger du åt prästen? — Ost och bröd.
Vad ger du åt meej? — Skåne på stakaändan.
Den svarande springer då undan, får den frågande honom fatt,
har han rätt att knipa honom i örat. (KB: 38 s. 82).
h
Va pa ni ge åt häste? — Havra o hö.
Va pa ni ge åt präste? — Ost o brö.
Va pa ni ge åt mej? — Gutta o mjölk. (NV: 540 s. 322).
Nabb.
Va säger Nabb? — Värper ägg.
Va dzör du åt häste din? — Havra o hö.
Va dzör du åt präste din? — Ost o brö.
Va dzör du åt me självan? — Skåne på stickändan
(GB: 540 s. 324).
Nipa.
Nipa da'sa.
Östärdika.
Va får inj tör? — Värpär egg.
Skam, lort.
Pläga, bruka.
Vad brukar du ge åt ditt främmande?
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Hur monga kullar? -- Sj eppona fulla.
Vilka får jäg? — Om den tillfrågade svarar »he sura», nipär
(nyper) den andra duktigt, tills han får svaret »he söt» (IÖ:
116 a s. 148).
6. Var bor Vipa?
Den ena tager den andra i näsan eller örat; frågor och svar så
som föregående:
Var bor Vipa? — Österrika.
Huru många kullar? — Skepporna fulla.
Vill du ha de sura eller de söta?
Svaras »de söta», gives t. ex. en smekning, men svaras »de sura»
gives en nyp (VA: 359 s. 30).
7. Säga vad friaren heter (LA).
Vem har du till brud (SB)?
En tager en annan i näsan och frågar: »Kemml) har du ti
brad?» och släpper inte taget, förrän den andre sagt namnet på sin
brud (SB: 403 s. 415).
Man kniper en annan i näsan och säger:
Säj va friarn din hej ter (LA: 541 s. 224).
8. Kan du läsa?
Då man leker med ett barn, kan man knipa det i näsan och
säga:
Snoronesa, kan du brejve lesa (SI, 1890-t.: Ensk. meddel.).
Kan dr,) lesa krbkonesa (PA: Vm. Ob. I s. 411 a).
J. Då man »pipar», pickar ett barn.
1. Musen kommer.
Med fingrarna härmar man musens krypande på barnets kropp,
börjande nedifrån upp till halsen eller brösttrakten, där man kittlar
barnet, så att det skrattar. Därunder kan man säga:
Ett litet barn blir snällt, om man säger, att mösset kommer,
och drar med fingrarna längs dess bröst (KV: 537 s. 151).
Mysse kombär, mysse kombär (PA: Ensk. meddel. 1955).
Mösse kombär, mösse kombär o sär piip (SI, 1880-talet: Ensk.
meddel. 1955).
1) Vem.
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Möse kombär, möse kombär o segär: piiii! (KH: Bk. 1936
s. 143).
Möse kommer, möse kommer o pick (KV: 537 s. 161).
Möse komber, möse komber
ti de laga e böie — och då sticker man med fingrarna barnet i armhålan eller i halsen (SM: Ensk. meddel. 1956).
Man låter sina fingrar spatsera på ett litet barns mage, tills det
börjar skratta, och säger:
Möse komber, möse komber o biter dej (MM: 537 s. 176).
Man håller ett litet barn i famnen och säger:
Möse komber, möse komber,
Pi, pi, pi.»
Vid »pi» sticker man barnet med fingret, sedan man tidigare
visat hur mösset sprungit (KV: 537 s. 154).
Möse komber, möse komber
pika, pika, pika (KB: 540 s. 211).
Mysse komber, mysse komber.
Posjö, posjö, posj (MÖ: Bk. 1943 s. 58).
k. Mösse kommer, mösse kommer,
så nu springer e på!
Man håller barnet i famnen och rör med fingrarna på dess
bröst nedifrån uppåt, vid de sista orden i hastigare takt (JÄ: 537
s. 147).
1. Möse kommer, kipi, kipi, kipi (GB: 541 s. 179).
Man »pikar» barnet:
Möse komber pikandes (NV: 540 s. 185).
Möse komber pikandes
pika pika (NV: 540 s. 191).
o. Möse komber pika de (GB: 540 s. 207).
ID. Möse komber pika, pika i an (KB: 540 s. 221).
q. Möse komber pekandes
låter poka, pika, poka (NV: 540 s. 188).
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Inka, poka, poka (GB: 540 s. 201).
Möse komber löjpandes, boka, boka, boka (GB: 541 s. 207).
Möse komber löjpand pika i (TJ: 541 s. 214).
Möse komber löjpandes, pika pika i (TJ: 541 s. 219).
Möse komber löjpand o pika i, pika i (TJ: 541 s. 215).
Möse komber löjpandes
pika, pika (NV: 540 s. 193).
Möse komber löjpandes, löjpandes,
poka, poka i de (TJ: 541 s. 219).
Möse, möse komber löjpandes,
peck i de (KB: 540 s. 217).
å. Man kittlar barnet först på bröstet, sedan under hakan och
säger:
Möse komber löjpand, springand o frågar
Vann får ja pika? (KB: 540 s. 218).
ä. Möse kornbär löjpandes o drar en liten tsälka efter se o
frågar: »Vann får ja pika, pika, pika, pick?» (NV: 513 s. 203).
ö. Möse komber springandes
me en lillan tselka baket se
pikar, pikar, pikar (NV: 540 s. 183).
aa. Möse komber löjpandes,
he sku vila lån en nava salt o brö,
vi ska slakt en lihlan gris,
som låter pgka, poka (KB: 540 s. 213).
ab. Möse, möse komber löjpandes,
möse komber oppet brant backa
vill lån en saltnava
pika, pika (KB: 540 s. 214).
ac. Möse komber lunkandes,
möse komber lunkandes,
vi ska stick en liten gris,
som låter bora, bora, bora, pik (GB: 540 s. 203).
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ad. Mösi kombär lontand, löjpand;
hä ska vila hå na liti salt o mjöl,
hä sko stick ejn lihlan gris,
som sko löt: bora, bara (TJ: Bk. 1936 s. 143).
ae. Möse komber lontandes1 )
oppför grannas backan, frågar:
Tsåra mör o grannasfår,
får ja na liti salta smöre,
ja ska pika ejn lillan flicko,
som hejtär (t. ex.) Brita (NV: 540 s. 191).
af. Möse, möse löjper,
får e lån na liti salt,
to e ska kok en lihlan gröjt,
som säj pika, pika, pika (LA: 541 s. 197).
ag. Man kittlar barnet nedifrån uppåt på magen och säger: »Möse
komber lontandesl), pika, pika! (NV: 513 s. 203).
ah. Möse kommer kritandes, pi, pi, pi (TJ: 541 s. 221).
ai. Möse komber lontandes o piki, piki, piki (GB: 541 s. 181).
aj. Möse komber springande,
homp, lump lej (GB: 540 s. 197).
ak. Möse komber springande
osta pika 2 ), pika, pika (NV: 540 s. 182).
al. Möse komber springandes o frågar:
vann3 ) an får pika, pika (GB: 540 s. 194).
am. Möse komber springand o poka i de (TJ: 541 s. 218).
an. Möse komber springandis, löjpandis,
pokeli, pökeli pock (KB: 38 s. 80).
ao. Möse komber springandes tipi, tipi, tipi (LA: 541 s. 201).
ap. Möse komber springandes, springandes, springandes (GB:
540 s. 202).
Lufsande, småspringande.
Peta om, vidröra, picka, kittla.
Var, varest.
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aq. Möse komber langtifrån
springand ratt po (namnet)
poka, poka, poka (namnet) KB: 540 s. 219).
ar. Möse komber trippand, troppand,
Söker vann') e ska få bira bora (LA: 541 s. 202).
2. Råttan kommer.
Råttan komber, råttan komber kiki kiki kiki (öBO: Ensk.
meddel. 1955).
Råttan kommer, koti,2 ) koti, köti (GB: 541 s. 179).
Råttan kommer, råttan kommer,
springer o går, springer o går,
tar va hon får — och så sticker man barnet (BE: Ensk.
meddel. 1956).
3. Locken kommer.
Man sticker ett litet barn med fingret här och där och säger:
Lockin komber, lockin komber,
biter dej i nackan (KV: 537 s. 153).
4. En lång man kommer.
lie komber en langan man stigand
pika, pika (LA: 541 s. 201).
Langman komber stigand fram
pikar, pikar (NV: 540 s. 185).
En langan man komber stigand upp ett de,
som säj pika, pika, pika (LA: 541 s. 198).
Ile komber en langan man o bejsar 3) liti brö,
pika, pika, pika (ÖJ: 541 s. 187).
Man mäter barnet med fingrarna från fötterna upp mot ansiktet och säger:
»lie kombär ejn langan man o pikar
lite salt, salt, salt!» Vid de sista orden »salt . . • » kittlar man
barnet på bröstet (LA: 513 s. 203).
Var.
= fi. kuti, interj. då man kittlar.
Begär.
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He komber en langan man o pikar
liti salt, salt (LA: 541 s. 190).
Nu kommer lang man osta vila lån salte
o låter pika, pika, pika (ÖJ: 541 s. 188).
En lang man komber osta lån na liti salt,
to di ska pick o stick gysa,l) som låter off (LA: 541 s. 198).
He kommer en lang man o säger:
får ja låna lite salt,
ja ska stick en gris (1. galt) (LA: 541 s. 194).
Här komber en langan man o frågar,
om an får pika pika lite salt.
Vid de sista orden tager man barnet hårt i nacken (LA: 541 s. 181).
Komber lang man o frågar får pika pika (ÖJ: 541 s. 178).
1. Pick o stick en langan man (LA: 541 s. 197).
5. Sticka en liten galt, gris.
Kära mor och far,
ge mej lite salt o malt,
ja ska sticka en liten galt
mitt i bringan (öNyl: Nyl. V s. 232).
Tjåra mir o får,
dje me liti saltt o maltt,
ja ska stick ejn lit'n galtt
mitt i bringon (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
Kära far o m. r, för allt,
ge me lite salt o malt,
vi ska stick ejn litn galt.
Pikik hono, pikik hono (SI: Bk 1936 s. 143).
d
ge mej
sticka
(HF: Nyl. V s. 232; Nordlander s. 110 b, 181 D; HF lmf.).
e. Kära far o mor,
får ja lån lite salt o mjöl?
1) Gris.
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Vi ska stick en litin gris,
som låter pi! (BÖ: Hb. 1916 s. 117).
Kära mor o far,
ge mej lite mjöl o salt,
vi ska stick ejn litn palt.
Pip, sa grisn! och så kittlar man barnet i bröstet (MÖ: Bk.
1943 s. 58).
Tjära mor o far,
får ja låna lite mjöl o salt,
ja ska stick en litin gris,
som ska rop pi, pi, pi.
Under läsningen tecknar man en ring med fingret på barnets bröst
och vid »pi» sticker man det med fingret i bröstet flere gånger
(MM: 537 s. 171).
Grannas far o mor
bejss na liti salt o mjöl,
ti sko stick ejn lihlan gris.
som ska låta bora, bora pick (TJ: 541 s. 210).
Grannas far o mor
kombär löjpand o springand:
Vi sko bijär liti salt o mjöl,
vi sko mår i) ti stick ejn lillan gris
som ska hejt: poka, poka, p-åka (TJ: Bk. 1936 s. 143).
i• Grannas far komber
uppför en brantan backa,
han sku vila lån salti,
to an ska stick en gris,
pika, pika, pika (KB: 540 s. 211).
k.
han sku vila lån en nava salt,
han ska stick en gris,
som låter pika, pika, pika (KB: 540 s. 212).
Då man gungar ett barn i famnen läser man:
1. Kära *grannas mor o far,
ge mej lite salt o malt o mjöl,
1) Ämna.
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ja ska stick en liten gris,
som bakom boskan låter pit pit (KL Aug Andersson, I.N.E.
nr 58).
Borra pip: Man vevar med handen framför barnet och säger:
»Kära granna mor och far,
får ja lite malt o salt,
ja ska stick en liten gris,
som ska låta piiip!»
Och så sticker man på barnet med fingret (NA: 27 s. 40).
Vi ska gå ti grannas får o mör
lån os lite salt o malt,
so ska vi stick inj litinj gris,
som ska låta pi.»
Vid »pi» sticker man barnet med fingret i brösttrakten (Tö: 116 a
s. 149).
Man kittlar barnet på bröstet och slutligen under hakan:
Söta mor o grannas far,
ska ja få lån na liti mjöl o salt,
ja ska pick o stick en gris o en galt,
som säj pika, pika, pika (LA: 541 s. 197).
Gobbin kommer bejss1) na liti mjöl o salt,
han ska pika en lihlan galt,
pika, pika i dej (ÖJ: 541 s. 188).
Ja ska hit bejs na lite mjöl o salt,
ja ska stick e litin, litin galt,
som ska låt pio liii — och så sticker man barnet i bröstet
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Vi ska hit o bejs na lite mjöl o salt
vi ska stick ejn litin kus.
som låter pi (BE: Ensk: meddel. 1956).
Vi ska får o tjp na salt,
vi ska stick in litin galt,
som ska låt piki piki pi (BE: Enskl. meddel. 1956).
1 ) Bedja, begära (Vii Ob. s. 38 a).

7 — V. E. V. Wessman.
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6. Haren i bondens åker.
När man »pcDkar»1 ) barn.
Haren går i bondens åker.
Bonden med sin bössa,
haren med sin mössa;
så tog han ett steg,
så såg han opp.
pokeli, pokeli pock.
När nästsista orden sägas, kittlar man barnet på bröstet (LA: 38
s. 80).
K. Räta ut skägget.
Man tager barnet under hakan och drager samt säger:
Ja ska rät ut stseddzi erat,
si, so lang e e (KB: 540 s. 219).
L. Hissa barnet.
Man hissar barnet, för att det skall skratta, och säger:
Hibedi hibedi hissan så,
hibedi, hibedi hissan så (NV: 540 s. 186).
Man hissar barnet mot taket och säger:
Pojk opp i tåtsi (NV: 540 s. 189).
M. Barnet mellan knäna, benen.
Tisin tasin.
stå
mellan
knäna och vaggar det fram och tillMan har barnet att
baka åt sidorna i takt, under det man säger:
Tisin tasin tallin fot,
hundana gar i vallinskog,
så komber dom hjem,
så komber dom hjem,
så slejker dom byttor o bunkar rejn (MÖ: Bk. 1943 s. 58).
Bim bom.
Man gör med barnet som i föreg. men säger:
Bim bomm, tal int om,
stakabisin2 ) full i bronn (MÖ: Bk. 1943 s. 58).
1) Stöter, sticker med fingret; kittlar.
) Kyrkstöt; urgammal gubbe; gubbe med käpp.
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3. I hundkyrkan.
Lek med barn: då det kryper mellan benen på en, kniper man ihop
benen och håller det sålunda fånget. Man säger då att det är i hundkyrkan (MÖ BO SI mNyl PE PU: Wm Ob. I s. 288 b; V11 Ob. s.
359 b).
N. Björnen går i mossan (d.v.s. mossen).
Ett barn (eller någon äldre person) frågar ett annat barn,
om det vet, hur björnen går i mossan. Om det säger »nej», kör man
fingrarna i håret på det och rycker och sliter i håret, samtidigt som
man för fingrarna framåt (EN: Hb. 1917-18 s. 55).
Någon i sällskapet frågar en annan: »Ved du, hur björnen går
i mossan?» — Om den tillfrågade svarar »nej», griper den förstnämnde tag i den andres hår samt krafsar med handen i det och
säger: Jo, så här går den (ST: 397 s. 425).
0. Väktarn vänder tavlan.
Man frågar ett barn: »Vet du hur väktarn') vänder tavlan?» —
Om barnet svarar »nej», tager man det i axlarna vänder det ett varv
runt och säger: »Så här vänder väktarn tavlan» (EN: Bk. 1922
s. 81).
P. Solen går upp och ned.
Man frågar ett barn: »Vet du hur solen går opp och ner?» Svarar det »nej» stryker man det med handen i ansiktet nedifrån upp
och tvärtom samt säger: »Så här går solen opp, och så här går hon
ner» (SI EN: Bk. 1922 s. 81).
Q. Rim när man svänger benet över barnet.
Gollgrejn,
du växer int na mejr,
int po hondra år (MA: 511 s. 25).
R. Då man leker med ett litet barn och har det att gömma
ansiktet,
säger man: »Kockolöro (»Si 1880-t.: Ensk. medel.; OR: 537 s. 190).
1) D.v.s. kyrkväktarn, som i kyrkan vänder tavlan med psalmnumren, nota
bene om tavlan kan vändas.

Kap. II.

Småbarns lekar.
A. Härmning av fullvuxnas sysslor och arbeten.
1. Bygga hus m.m.
Första lekarna var att bygga lekstugor och brevid dessa små
uthus för hästar och kuddor (SI: 302 s. 66).
1 äldre tider, då barnen voro förnöjsamma och anspråkslösa,
byggde de själva åt sig lekstugor (SI: lejkis- 1. lgcisstuvur), enklast
sålunda att man lade på marken fyra störar i fyrkant. Inom dessa
hade man i en vrå »spisen» (kunde vara en sten 1. dyl.), sängar, bänkar, stolar, bord (pinnar av olika storlek) och husgeråd. — Större
pojkar gjorde de fyra väggarna såsom man gör en gärdesgård och
försåg kojan med tak av bräder, t.o.m. kunde de mura en liten spis
med skorsten i en vrå. — Invid »stuvun» hade man fähus, fårhus,
stall, lider, på samma sätt som stuvun utmärkta med käppar eller pinnar. Som kor hade man grankottar, som kvigor eller kalvar tallkottar och som får, svin och andra mindre djur alkottar. Större grankottar föreställde hästar. Korna, kvigorna och hästarna kunde förses
med stickor som ben. Man kunde också hava pinnar, i ena ändan formade till likhet med ko- eller hästhuvud. Av stort värde för en gosse
var en av pappa täljd enkel trähäst med fyra ben, oftast saknande
såväl svans som man, eller en liten kärra med trähjul på trätappar
eller en liten av pärtor gjord släde.
Det roliga som leken med dessa leksaker gav anledning till, var
åthävorna och samtalen, som man förde för sig själv eller med kamraterna och i vilka man så mycket som möjligt sökte efterlikna de äldres sätt att tala och bära sig åt. (SI och allm.: Ensk. meddel.).
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2. Sågare: såganbisi.
Av en pärta täljde man en karlfigur, som håller i händerna en
stor stocksåg. Figuren var ställd med benen på spiskransen eller på
kanten av ett bord med sågen hängande utanför spis- eller bords-kanten. Såg och gubbe fast förenade med varandra och sågen för
balansens skull nedtill försedd med en träklump eller helt enkelt en
rå potatis trädd på den spetsade nedre änden av sågen. När man
bringade figuren att gunga rörde sig karlen framåt och bakåt och
alltsammans såg ut som en sågare, som står på sågbocken och drager stocksågen (SI, 1880-904.: Ensk. meddel.). Se bilden och teckningarna.

Gubben

Sågen
Gubben
Sågen
Såganbisi (SI, 1880-t.), försvunnen under kriget, men dessförinnan fotograferad. — Finlands Nationalmuseums samlingar. F 1221.
Teckningarna hänföra sig till en annan »sågare», som ännu finnes kvar, något olika den från Sibbå. Tyngden i sågens nedre ände saknas. — Finlands Nationalmuseums saml.
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3. Båtar, vattenkvarnar, väderkvarnar.
De som bodde vid vattendrag seglade naturligtvis med båtar. Gossarna kunde själva tälja sådana av trä eller, oftast, tjock tallbark
och försedde dem med en eller flere kråk- eller hönsfjädrar, som
tjänstgjorde som mast och segel på samma gång. I diken och bäckar
har man vattenkvarnar, på störar väderkvarnar. (SI och allm.: Ensk.
meddel.).
Dockor.
Flickorna lekte då såsom nu med dockor, men dessa voro enkla
hemgjorda trasdockor. En docka med porslinshuvud var en stor skatt
(SI och allm.: Ensk. meddel.).
Samlor.
Det vanligaste spelet var »samlor» d.v.s. en samling av träpjäser,
föreställande olika slags verktyg, djur, människor o.s.v. (Bö: Nordberg s. 131).
Leka häst.
I våra dagar låtsa barnen åka bil och flyg, i äldre tider lekte de
häst och t. o.m. ännu. En är då häst, en annan kör med tömmar av
ett snöre, stundom kan en tredje springa emellan och låtsas åka (SI
EN och allm.: Ensk meddel.)
En är häst och drager, en annan, eller flere, sitter på en kälke
eller liten kärra och åker, stundom har en av de åkande »tömmar»
med vilka han tyglar hästen (SI EN och allm.: Ensk. meddel.; NV: 513
s. 266).
Pappa eller någon annan äldre person kan förfärdiga en liten
släde av pärtor. (SI). När man sedan leker tillsammans med barnet
med släden, säger man:
»Tjör, tjör ti tjörkan, papi mammi penki» (KN: 38 s. 78).
Leka butik.
Butiken (»bodan, bodon») byggdes såsom »stugan». I denna såldes såsom i en vanlig lanthandel allehanda förnödenheter, såsom kaffe
(t. ex. tegelstensskärvor), cikoria (»sigurja» (SI) fint krossad tegelsten), socker (ljusa stenar), kaffekoppar och fat (porslinsbitar, kallade
»lejkor» 1. »lekor» SI) och allt möjligt annat, som barnfantasin kan
hitta på. Som betalningsmedel kunde användas vad som helst man
kom överens om, såsom porslinsskärvor, stenar, träbitar, eller »låtsa-
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de» man betala. Finare voro »tryckta pengar» (se nedan) (SI SM
BE; Kronoborg, Sorjos o. allm.: Ensk. meddel.).
8. Leka präst.
En gosse utses till präst, kyrkan t. ex. en större sten. Kyrkfolket
samlas, längre borta boende åkande, d.v.s. ridande på käppar. Man
låtsas sjunga, prästen stiger upp i predikstolen (t. ex. på en trädstubbe eller en sten) och läser med salvelsefull röst en ramsa, såsom »Sämen, dämen, dimun, demon, dömen». Församlingen blir rörd.
Man suckar och himlar sig. Kvinnorna gråta och torka ögonen. Guds
eller Jesu namn får icke nämnas, ty »det är synd» och man leker ju
bara (SI 1880-t.: Ensk. meddel).
9. Leka mamma och pappa och barn.
En pojke är pappa, en flicka mamma, de övriga barn. Pappan har
inte mycket att göra eller sägä, mamman för kommandot, grälar och
bråkar, ger barnen »luggis», stryk o.s.v., och barnen å sin sida bli
retade till vrede, bli näsvisa, uppstudsiga och ställa till allt möjligt
ofog (Allm..: Ensk. meddel.).
10. Leka skola.
Barn i de första skolåren eller tidigare älska att leka skola. En utses till lärarinna, de övriga äro elever, vilka på elevers vis söka hitta
på ofog till omväxling mellan »läsningen». Till saken hör, att lärarinnan är mycket sträng, ofta hotar med kvarsittning och t. o.m. stryk,
vilket hon också stundom ger en lat och bråkig elev. (SI; Kronoborg, Sorjos o. allm.: Ensk. meddel.).
Leka postiljon.
En är »postiljon», d.v.s. brevbärare, och kommer med brev och
tidningar som han delar ut åt de andra (SI; Kronoborg, Sorjos o.
allm,: Ensk. meddel..
Trycka pengar.
Man lägger en slant under ett papper och gnider med blyertspennan på papperet, då får man en bild av slanten på papperet
(Nyl: Ensk. meddel.; MM: 537 s. 274).
Man gnider blyerts på en slant och trycker den mot ett papper,
resultatet dets. som föregå. (MM: 537 s. 274).
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Leka fulla karlar.

Funkar'.
Barnet snurrar runt åt samma håll så länge det orkar och när
det sedan går raglande, är det en »full karl» (EN: Ensk. meddel.).
Fyllhund.
Man snurrar ett visst , anntal varv kring en i marken stucken
käpp 1. dyl., varefter man skall försöka gå rakt framåt. Om man
stapplar åt sidan, är man »fyllhund» (JO: 399 s. 206).
14. Gubben och gumman.
I sanden låtsar man bygga två »stugor». På den ena sätter man
en större sten, »gubben», på den andra en mindre sten, »gumman».
Mitt emellan bägge stugorna en »bänk». som utgöres av en träbit
I. en sticka. I närheten av stugorna en »brunn». Till bänken och brunnen en »väg». Så råka gubben och gumman i strid. Gumman går till
brunnen efter vatten — man låter då stenen vandra till brunnen
— men trillar i brunnen, och då skyndar gubben till och drager
upp henne. Därefter bli de igen vänner och sitta tillsammans på
bänken. Under allt det man utför detta, berättar man, huru det går
till med ord, som man för tillfället kommer på (SI: Ensk. meddel.
1955).
B. Lekar med enkla leksaker.
1. Snurro: snurro (ST), snorro (SI).
Snurribussa (ST PÄ).
Trillbisi (ST).
Av en tom trådrulle avskäres hälften, varefter en rund pinne
av omkr. åtta å tio cm:s längd stickes genom hålet, så att ungefär
en cm synes på andra sidan. En knappnålsända stickes in i denna
ända, så att ett par mm synes. Med båda händerna eller med ena handens tumme och pekfinger (SI) griper man tag i skaftet och har
snurran att tvinna runt och låter den sedan snurra på golvet eller
bordet (ST: 397 s. 183; SI; 1890-t.: Ensk. meddel. PÅ: Ensk. meddel.
1954).
Snurribussen kan bringas att snurra runt förmedels ett snöre,
vars ena ända är tvinnad några varv runt handtaget (ST: 397 s. 183).
Skaftet kan vara löst instucket i ett handtag av trä, och omvirat
med ett snöre, i vilket man drager, varvid snurran löser sig ur handtaget och börjar snurra runt (ST: s. 397 s. 183).
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Trillbisi

2. Loppo, /opp() (ST SI).
Bitjiloppo (ST).
Gräshoppo (ST).
I ena ändan av en 8-10 cm lång träbit göres en fåra, varefter en
ulltråd viras 4-6 varv omkring ändan. Därefter stickes en sticka
mellan trådvarven och stickan svänges så, att den kommer in i fåran och stickans andra ände fastgöres med litet beck. »Loppan» lägges sedan på bordet vilande på stickan. När sedan becket efter en
stund ger efter, gör loppan ett högt och långt hopp (ST: 397 s. 183;
SI, 1880-t.: Ensk. meddel.).

8 e cis<

C -11r

___12r

Trä bil

54 i ck d

Loppa.

Spel med sytråd.
Ett enkelt stränginstrument få småbarn genom att hålla en sytråd mellan tänderna och skilja åt läpparna. Med vänstra handen
hålles strängen spänd under det man knäpper på den med den
högra handens fingrar (Allm.: Bk. 1929 s. 22).
Spela med knapp.
Man tager en större knapp, t. ex. en pälsknapp, med fyra hål, träder en tråd genom varje hål, håller i de fyra trådarnas båda ändar
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och snurrar sedan omkring knappen, så att trådarna tvinna sig.
Därpå töjer man och släpper efter på trådarna turvis, varvid ett
surrande ljud uppstår. Detta »instrument» kallas snurribuss» (PÅ)
(Allm. Bk. 1929 s. 23; PÅ SI EN: Ensk. meddel.).

C. Lekar med växter.
A. Lekar med smörblommor.
1. Smörblomman, maskrosen (Taraxacum officinale) bereder
barnen nöjen av olika slag. Blommorna kunna flätas till kransar, stjälkarna kunna sättas ihop till kedjor, och om man rispar upp en
stjälk, kunna båda halvorna hoprulla sig i spiralform. För att detta
skall gå bättre, håller man stjälken i munnen och läser upprepade
gånger en formel (Nyl SM BE och allm.: Bk. 1929 s. 16 och Ensk.
meddel.).
Bick back tobaksroll (NÄ: Bk. 1929 s. 16).
Bick, back, tobaksrull.
stick en sock åt mammas gull (NÄ: Bm, III s. 86).
Bock, bock, böla,
bock, bock, knöla (TJ: 541 s. 232).
Bock, bock, bölis,
vill du böri knölis (KB: 540 s. 244).
»Bock bock bönon,
vill dy knölas!» (KB: 10 s. 464).
Då man vill ha »kolablommona» att »knölas», d.v.s.
spricka i tu och rulla upp sig:
Bock, bock, vil do int knölis,
eldär tår ja o hkr di mi klobbo
i skalla (TJ: Bk. 1936 s. 138).
Knöl, knöl, knölabock,1)
vill du int knöla,
så ska ja slå de me klobbo i skalla (TJ: 541 s. 232).
Mamma, pappa knölabock,
mamma, pappa knölabock (LA: 541 s. 232).
1)

Spiralformig del av det kluvna blomskaftet av Taraxacum 1. Leontodon.
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Mamma pappa knölabock,
bockabess'n menn i grave (PE: 38 s. 75).
Mamma, pappa knölabocka,
bockabässin i gråven (LA: 541 s. 230).
Mamma pappa knölabässe,i)
Mamma pappa knölabässe (GB: 540 s. 241).
1. Pappa, mamma knölabocka (ÖJ: 541 s. 229).
Pappa, mamma knölabock (MM: 537 s. 212).
Pappa, mamma knölabock,
bick bock sockerdock,
stick åt me en litin vitan sock (PL: Nordlander s.
204 b nr 453).
Pappa mamma knölbock,
stick åt mej en liten rock,
blir den för liten,
så kast den i spisen,
blir den för stor,
så ge den år bror (KB: 540 s. 244).
Pappa, mamma knölabock,
stick ot me in nSjan rock (MU: Bk. 1929 s. 17).
Pappa mammas knölabock,
stick åt mej in vakeran sock,
var an för litin,
kast an i spisin,
o var an för stor,
så träd an på moras2 ) fotin (PÖ: 520 s. 65).
Pappa, mamma, knölabock,
stick en vacker och grannan sock.
Blir an för liten,
så kast an i spisen,
blir an för stor,
så ge an åt mor (KN: Bm. III s. 86).

Bässe = gumse.
Svårläsligt ord, sannolikt genitiv av mor.
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Papp o mamm o kn-6-labock,
stick in sock ot höne.
Var an för litin, so kast an i spisin,
o var an för stör, so kast an i mör (NÄ: Bk. 1929 s. 17).
Pappa, mamma knUlabock,
stick ot me in litin, sock.
Väl an fy litin, so kast ,an i spisin,
väl an fy stoor, so jev an ot moor (KN VÖ: Bk. 1929
s. 17: Vöråmål).
»Pappa, mamma, knölabock,l)
vis kös, ge mej en dock (NÄ: Bm. III s. 86).
Rolla, rolla (NV: 540 s. 225).
2. Se hur mycket smör kamraten ätit.
Man tager reda på hur mycket smör kamraten har ätit, sålunda
att man sätter en smörblomma under läpparna på honom (henne),
synes det nu mycket gult, har han (hon) ätit mycket smör, i motsatt
fall litet (SI: Ensk. meddel. 1890).
3. Maskrosens fröbollar.
a. Barnen taga fröbollarna av utblommade maskrosor och tävla
i att blåsa fröna så långt som möjligt (Allm.: Ensk. meddel.).

Äta ett fat gröt (PY).
vänster
maskrosen
oblåst, till höger frukterna bortblåsta.
Till
1) Frukten av en maskros; maskros.
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b. Äta ett fat gröt.
Man plockar åt sig utblommade maskrosor med bibehållna
fruktbollar. En av deltagarna säger högt: »E tu en hUno so e ja ejn
topp, hinner ja föri, so itär ja te opp.» Därefter skall man blåsa bort
maskrosens frukter så snabbt som möjligt. Den som hinner först
blåsa bort alla är i stånd att »äta ett fat gröt». Men tävlar ofta om att
erhålla en »sölipipo» eller en knapp (PY: 397 s. 114).
B.

Lekar med plantago (groblad).
Ryssar och turkar.
En lek med ax av plantago media. Två personer förse sig med ett
ax var och slå turvis till varandra. Den förlorar, vilkens ax först
brister. Denna lek fordom utbredd över hela Åland (Al: Liro, Al.
växtn. s. 25; Wm Ob. 11 s. 121 b).
C.

Förfärdiga musikinstrument av växter.

1. Av al, rönn, vide, sälg och pil förfärdigas ett instrument som
kallas blistärlöto (PE TJ), blistärpipo (PY BO SI HI KO), blistärpipo
(PE KB TJ), blistro (BO Si FB KO), blistro (KH PE TJ), blejstär,
-stron (NÄ KN), löto (Nyl NA BÖ KÖ KU) looto (KI), lita (HA
JO SA SU), låta (VA), RA, -o (MA), lgUt, -on (NÄ PL PÖ KN),
löto KH VÖ MU TJ), loöto (KV), lötanpipo (KÖ), pipalöto (MU),
tjeitg (JA NB), visselpipa (SU LE), visselpipo (KY BÖ KU) visslo
(KV), väderblistro (TJ). Instrumentet göres helst på våren, då barken »löper» (lossnar), sålunda: På en pinne av godtycklig längd.
och tjocklek skär man igenom barken runtomkring och täljer dessutom i den en öppning (figur 6 Bk 1929 s. 19). Sedan väter man
barken grundligt i munnen och bultar på den runtom på alla ställen
med knivskaftet. — Där gråal växer, göres låtan vanligen av detta
trädslag, eljes kan användas klibbal. Av al förfärdigad låta kallas
ällöto (LT PÄ MÖ BO SI TU HA ES KY KA NA BÖ KÖ KU),
ällöto (KH VÖ), älpipo (LT KO). 1 st. f. klibbal användes vanligen
rönntelningar, och pipan kallas då rönnlöto (PÄ SN EN NA HI BÖ
KU), rennlöto (BO), rönnloato (Kl), rönnlöto (KH), rönnpipa (HI
LE SU VA). Överallt användes jämte al eller rönn vide och sälg
eller (i BÖ KU) pil. En låta förfärdigad därav kallas sölipipo (LT
MÖ SI TU ES) selipipo (BO SI HÄ), vidlöto (HÄ), vidlöto eller
vidalöto (VÖ), vidpipa (HA), vidpipg (.57Ö EE), vidapipo (VÖ),
vidpip, -o MA). — Under bultningen på barken kan man läsa en
formel (Bk. 1929 ss 19-20).
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Ramsor då man bultar på barken eller gnider pipan.
Klapp klapp filistsägg,
löjser int du skale din,
så klappar ja dej fin som snus (GB: 540 s. 363).
Löjp, löjp trenobejn,l)
asto får2) o ejn anin ejn
söt3) po ejn stoor stejn
o hadd so sjitin bejn (KH: Bk. 1936 s.138).
Löjp, löjp trenubejn,
i moron kombär trenun hejm (SM SB: Ensk. meddel.
1956).
Löjp, löjp tränibäjn!
Om moron kommer tränon häjm
med trettitri gullringar
åp rump-, rumpändan (NÄ: Bm. III s. 87).
e
me tretitrej gollringar po4) lislfingre (NÄ KN: Bk.
1929 s. 19; NÄ: 510 s. 35)
f
me tretitri gollringar op tjättändan (ÖV: 510 s. 35).
Löjp löjp trenulägg,
i moron kommer (personen nämnes) hejm
me tretton gollringar po vart finger (KV: 537 s. 196).
Vide- eller rönnbärskvisten rullas omkring i handen:
Löjp, löjp, trenibäjn,
flyg sjan5) o kom häjm
me treti gullringar op rump- gurniAndan (NÄ: Nord
lander s. 204 b nr 454).
Tranben.
Grannasfar.
Satt.
NÄ: op.
Hädan.
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Löjs, löjs löto,
löjser int du
so slör ja di me klubbo i skalla (TJ: 531 s. 533).
Löjs löjs, minä tappar) blistro (TJ: 531 s. 533).
Löjser int du,
så kastar ja dej i brunn
en storan stejn opå de,
så du val ti bara snus (GB: 540 s. 368).
1. Löjser int du, så kastar ja dej i tsiropönton o lägger
Lassas storstejni på (Lassas storstejni: en stor sten
mitt i byn) (KB: 531 s. 532.
Pika, pika, löjs löto!
Löjse dö int, so ska ja kast de
i brinnandi sjö,
men löjse dö, so ska dö fö file
om sonndasmorrne (PE: Bk. 1929 s. 20).
Pimplas pampas, rövalösa gompol,
spricker e, so löjper e (KV: 537 s. 206).
Pipan lös, pipan lös! (TJ: 531 s. 532).
Pipan pajpan, böri int du låt,
så lägger ja dej i tjärutunno,
så lägger ja storstejna opå (NV: 540 s. 346).
För att visselpipan skall låta, gnider man den mellan
händerna, spottar och säger:
Junno-gubbe, Junno-gubbe,
lagar du int min pipo ti låt,
så slår ja de i tusen bitar (GB: 540 s. 364).
2. Då man gör halmblistrona (visselpipa av råghalm), rullar
man strået mellan händerna och säger:
a. Tvara tvara 2) mummo,
låter du int,
så lägger ja dej i tunno
lägger en storan sten opå (LA: 541 s. 396).
= fi. tappaa 'slår, tröskar, dödar'.
Rulla mellan händerna; rulla för fötterna.
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b. Mala, mala gummon (LA: 541 s. 397).
3. Låto (KH MU).
Loåt, -on (KN).
Pi/11 ) eller låt (PV).
Råglåta (LT BO SI NA EE).
Tjuto (NB).
Vissla (LE).
På höstsommaren förfärdigar man en visselpipa av växande
råg. Ett strå avskäres, så att det nedtill blir öppet, men upptill ovanför en led. Därefter skäres en tunga i strået nedanför leden. Denna
ände stickes i munnen jämsmed tungan. När man sedan blåser, uppstår, ett brummande ljud (PY: 397 s. 118; LT BO SI NA LE KH
MU NB EE: Bk. 1929 s. 18). — Bild från Sibbå i Bk. a. ställe.
På samma sätt kan även grov havrehalm användas, och då
kallas instrumentet haverlåto (BO SI KN: Bk. 1929 s. 18).
4. Låta i smörblomsstjälk.
man
vill
låta
i en smörblomsstjälk, kniper man endast ihop
Om
den litet i den smalare ändan. Ju längre stjälken är, desto grövre
blir ljudet. Tager man därför flere stjälkar av olika längd i munnen
på en gång, får man höra på en hel flerstämming orkester. En del
gossar skära på en längre, grövre stjälk små flöjthål, varigenom de
kunna spela enkla melodier. Och håller man händerna som ett klot
omkring nedre ändan av pipan och rör dem längre och närmare
varandra, så låter det så »skojigt» (Nyl KU JO SU KN KH VÖ OR:
Bk. 1929 s. 17; liknande PV: 397 s. 118).
5. Låta i vitplister.
Om man rycker den läppformiga kronan av vitplister (Lamium album) ur blomfodret och suger på kronpipen, får man honung. Om
man igen blåser i den, höres ett fint pipande ljud, det »blistrar».
Växten kallas för den skull blistro (Nyl.), blistro KH OR VÖ),
b13Tstro (SI), blistär- o. bISTstärlöto (SI). Även arter av blindnässlan
(Galeopsis) kunna användas som blistror, men uppsökas mindre ofta,
emedan de icke giva honung (SI) (Bk. 1929 s. 16; Wm Ob. 1 s. 55 b).
1)

fi. pilli 'pipa, flöjt'.
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6. Låta i skida av sibirisk ärt.
Ärtblöso (LT EN), ärtblooso (KI) förfärdigas av ärtskidan av sibirisk ärtbuske (Caragana). Sedan man öppnat skidan på framsidan
och ätit upp ärterna, kniper man av nedre ändan och blåson är
färdig (Bk 1929 s. 17).
7. Gräslåta.
Ett grässtrå placeras mellan tummarna, såsom det framgår av figur 1.1 ) Nedre läppen placeras vid andra tumleden (a), och så blåser
man på samma sätt som i en nickelpipa. Om .man lämnar grässtrået
bort, ljuder en gäll vissling (Nyl Ab Al Öb: Bk. 1929 s. 17).
8. Vasspipa.
Vasspipo (SN EN PO BÖ KU KN), vasspipa (LE JO), vassloöto (DB), (vasslUto (PA), röjlöto 1. röjpipo (KU KÖ) förfärdigas
av vass (Phragmites communis). Man skär av ett stycke vass av godtycklig längd och lämnar biten öppen i båda ändarna. Därpå avskalas
en strimma längsefter pipan av det tjocka skalet, så att den tunna
hinnan därunder blir blottad, men icke ända till pipans ändar. När
man sedan tutar (ljudar) i pipan, uppstår genom hinnans vibration
ett dallrande ljud (Bk. 1929 s. 18).
Vasspipo av det ihåliga bladskaftet av Phragmites communis
förfärdigas sålunda, att man rycker loss bladet från stjälken och
kniper av bladet. När man blåser i det klena röret, uppstår ett pipande ljud (EN: Bk. 1929 s. 18).
9. Flokväxter.
Av flokväxter (Angelica och Anthriscus) förfärdigas allmänt
vattensprutor, men även musikinstrument. Man skär då av flokan
nedanför en led och förser den med en lång, smal springa på ena
sidan (se fig. 3 i Bk.). Ändan a stickes i munnen, och när man sedan
blåser höres ett brummande ljud. Instrumentet kallas löto (KH VÖ
TJ), pipa (EN), vissla (HI LE). I Vörå användes för ändamålet även
»libbsticko» (Levisticum) (Bk. 1929 s. 18).
Löto (Nyl. NA KU KÖ), loöta (VA), l'5ta (HA JO SA),
löto (VÖ KB TJ), loöto (KV), loöt, -on (NÄ KN PL PÖ), löt, -o
(MA), hondliir (BÖ) förfärdigas av en floka även sålunda, att man
skär av flokan nedanför en led. Övre ändan skär man snett av och
1)

Bk. 1929 s. 17.

8 — V. E. V. Wessman.
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blåser i den som i en nyckel, varvid uppstår ett högt, gällt ljud (Bk.
1929 s. 19).
10. Blusur, plusur.
Blosor (VÖ OR), plosor (VÖ), skorra (OR MU), förfärdigas av
en färsk träpinne, sålunda: Pinnen klyves, på den ena hälften täljes
en tunn tunga (fig. 7 i Bk.), den andra hälften (fig. 8) urholkas; därpå
sättas bitarna ihop, såsom synes på fig. 9 (uppifrån) och fig 10 (nedifrån). Då man blåser uppstår ett skorrande ljud, varpå även dess
namn skorro tyder. Även i Nagu är detta instrument känt (Bk. 1929
s. 20; VII Ob. s. 706 b).
11. Gräslåta.
Gräslåta (greslöto SI SN), gräslöto (VÖ) förfärdigas sålunda: Man
skär en bit a från en träpinne, täljer pinnen på det utskurna stället,
så att ytan blir något konkav, placerar ett grässtrå däri, såsom synes
på fig. 11 i Bk., och lägger den utskurna biten, eller en annan lämplig
träbit, på dess plats igen. Man blåser från sidan, och det uppstår då
ett skärande ljud (Bk. 1929 s. 21).
12. Alhorn.
På en ung men ganska tjock al skär man runtomkring uppifrån
nedåt en spiralgående linje med omkring en dm:s avstånd mellan
spiralerna. Därpå drager man av barken, som då bildar en flere alnar
lång remsa, som man sedan vindlar ihop till en lur. Beroende på remsans längd blir luren en till två alnar lång och mera. För att luren
skall låta måste barken alltid vara färsk, och därför hålles den i vatten, då den icke användes. Denna lur är icke någon småbarnsleksak,
ty det fordras starka lungor för att få något ljud ur den. Men så
höres tonen också vida omkring, på flere km:s avstånd. Man kan få
fram tonerna c, g, h, c (SI). Ävenså plägade man »tala» i luren (SI).
På grund av materialet, kallas instrumentet alhorn (BO SI TU HA),
alahorn (vNy1), alijuder NÄ), allöto (VÖ), alplosor (W)), altöjto (VÖ OR), altöjtil (VÖ), alitöjtil (MU), alituto (JA NB). På
grund av sin längd kallas det langhorn (öNyl) långljud (vNyl) , langljud (Kl). Det påminner något om en kos råmande och kallas på den
grund kooröutö (OR), d.v.s. koråmande. Andra benämningar äro
lur (BO), ljud (PO TE Bil), ljuder (PL). I Vörå plägar man som
munstycke till en omkring en aln lång allur sätta en blosor (se ovan),
varigenom blosorens skorrande ljud betydligt förstärkes (Bk. 1929 ss.
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21-22). — Landhorne gjordes i äldre tider av trä och användes av
vallbarn (VA: Ensk. meddel. 1955).
13. Blad av växter.
Allmänt i hela Svensk-Finland är att barn »låter» (SI) i sega
blad. De fatta bladet mellan bägge händerna och sätta det framför
munnen och blåser i det. Blad av liljekonvaljen (Convallaria majalis)
skrika härligt. De kallas därför också »skrikarblad» (HI VA Fl SU
HA EC) (Bk. 1929 s. 16; Wm Ob. II s. 205 b).
14.
Blad att smälla med.
Fingrarna på vänstra handen böjas, så att det uppstår en hålighet, som synes på fig. 12 i BK. På håligheten placeras ett tjockt segt
blad, såsom t. ex. av en syren (Syringa vulgaris). Med högra handen
slår man därpå på bladet, varvid bladet går sönder med en skarp
smäll (Nyl. Ab Al öb: Bk. 1929 s. 22).
D.

Lekar med grässtrån.

Tupp eller höna?
Deltagarna två. Den ena tager ett grässtrå, vanligen tåtel, och frågar: »Tupp eller höna?» den andra säger då antingen »tupp», eller
»höna», varpå den som frågat drager strået mellan tummen och pekfingret till vippans spets. Bildas härvid en jämn kvast har det blivit
»höna», men skjuta några av axen ut över det andra, så är det »tupp».
De överskjutande axen föreställa tuppens stjärtfjädrar (BO SI TU
HA). Lyckas den tillfrågade gissa rätt, får han i sin tur fråga kamraten, i annat fall får denne fortsätta att fråga (BO SI TU HA: Ensk.
meddel.; KV OR: 537 s. 204; KB: 38 s. 111; LA NV: 513 s. 230; GB:
541 s. 227; NV: 540 s. 229). — Man säger: »Tupp tupp, men ingen
höna» (MM GB), »
, men inte häna» (Kl); »topi topi, men ingen
höna» och låter kamraten gissa (KL Aug. Andersson, I.N.E.; MM:
537 s. 207; KB: 10 s. 465; GB: 541 s. 227). — Jfr Fsvf. IV, Gåtor nr
987, 988.
Binda grässtrån.
a. Man tager fem grässtrån i handen, håller mittom dem och
binder ihop ändarna två och två, det udda stråets ändar med varandra.
Då man öppnar handen och stråna bilda en enda stor ring, går det
man hoppas på i uppfyllelse (KV: 537 s. 199).
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b. Stråna äro sex och bindas ihop med ett sjunde. Förfares för
övrigt såsom föregående. Då det sjunde strået löses upp och de övriga bilda en enda stor ring, går ens önskan i uppfyllelse, om man
lyckas med det tre gånger å rad. Detta kallas att »knyt lyckon»
(MM: 537 s. 215). — Se vidare Fsvf. VII, 3 Folktro och trolldom s.
376 nr 3.
3. Kittla med grässtrå.
Då man vaktade korna, var det vanligt, att man kittlade kamraten
med ett tåtelstrå på pannan, under näsan, på kinderna, på eller under hakan. För varje särskilt ställe hade man tänkt ut ett namn på.
en flicka (pojke). När kamraten uppgav, var det kittlade mest, nämnde man namnet (OR: 537 s. 216). — Se vidare Fsvf. VII, 3 Folktro
och trolldom s. 361 nr 28.
4. Byta hästar.
Deltagarna två. Bägge ha i handen ett tåtelstrå, pressa med
fingrarna ut en saftblåsa i ändan på strået, och föra de två blåsorna,
som föreställa »hästar» mot varandra. Den som med sitt strå lyckas
fånga den andres »häst» har vunnit: han har fått hästen (KV: 537 s.
198).
Man kniper om ett grässtrå, så att en droppe sipprar ut, och
frågar: »Vill du byta hästar?» (MM: 537 s. 214).
Man för med tummen och pekfingret längs strået, så att det
bildas en vattenbubbla vid nedre änden av strået; bytes som i föreg.
Ibland kan det komma genom bytet så många bubblor på ett strå,
att de bilda sig till vatten, som börjar rinna utmed strået (KB: 38
s. 108).
Barnen stryka med fingren på ett grässtrå, som de ryckt upp,
så att saften samlar sig som en liten droppe vid ändan. Då skall
man »byt hästan», varvid den ene säger åt den andre:
»Kål Gosta Hoppman.
ska vi byta hästar?
Tenn häst o menn häst
o in lihlan häst imillan (KB: 10 s. 465).
5. Kattspegel 1. -spejl.
Ett hopviket gräs- eller halmstrå, vars tomrum uppfylles med spott
(JA: V11 Ob. s. 427 b) .
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E. Lek med bär.
På en sytråd eller ett grässtrå bruka småflickor träda upp bär
(smultron, blåbär eller lingon), så att de bilda ett halsband (SI: Ensk.
meddel.; sannolikt allm.).

F. Lek med ärtskida.
Min sugga gick te skogs o grisa.
En ärtskida full av ärter visas upp och så säges: »Min sugga gick
te skogs o grisa.» Den som vill leka med svarar: »Min galt tulta bakefter.» Den föregående frågar: »Hur många grisar?» Den tillfrågade
skall gissa, hur många ärter det finnes i skidan. Gissar han rätt,
får han ärtskidan. Har han sagt för många, måste han sätta till, men
har han sagt under, får han vara nöjd med att gissa på nytt (VA:
359 s. 8).

G. Frukten av gula näckrosen (Nuphar luteum,).
Man brukar »pals et bobblan» (vada efter gula näckrosens frukter), skala av kronbladen, blotta fröhusen och förse dem med fyra
stickor, varigenom man får »näkikusar», d.ä. grisar och svin (PL:
Den öb. byn s. 412).

H. Vassbåtar; vassflotte.
1. En lång vasstjälk bryter man först tio till tjugo cm, därefter
tjugo till trettio cm, så att det bildas en figur av följande utseende A
vilken skall föreställa mast och segel. Därefter
börjar man tvinna stjälken omkring dessa i
horisontalt läge, då masten och seglet äro i vertikalt. Resten av stjälken bildar själva båten,
bred och stadig ifall stjälken varit lång, och
har följande utsende. Slutet av stjälken
stickes in mellan springorna. Båtarna sättas på vattnet och
kappseglingar föranstaltas. Simmande eller roende hämtar man dem
tillbaka (ST: 397 s. 118).
2. Vassflotte.
Vassflotte göres av en halv meter tjockt vassknippe, omkring
vilket vasstjälkar bindas. Den som inte kan simma använder sådana
vassflottar på samma sätt som korkpåsar framför bröstet i vattnet
(ST: 397 s. 118).
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Lekar med flokväxter.
Spruta.

1. Sträna: stråvo (LT), strån -on (PL).
Man skär av en hundfloka (Anthriscus sylvestris) eller annan
flokväxt (Angelica och Heracleum) ett stycke av godtycklig längd
(t. ex. två till fyra dm) på så sätt att ena ändan är öppen, den andra
sluten, I den slutna ändan borras ett litet hål. Till kolv tager man
en trästicka något länge än det avskurna stycket av flokan. Kring
den ena ändan virar man blår eller tyg så tjockt att stickan nätt och
jämnt rymmes in i flokan. Stickan tryckes ända ned till den slutna
ändan, som sättes under vatten, varefter stickan drages uppåt och
vattnet suges in i sprutan. Därefter kan man spruta en lång vattenstråle genom att trycka stickan ned (PY: 397 s. 117; Nyl. allm.: Ensk.
V11 Ob. s. 953 b; PL: Wm Ob. II s. 350 a).
meddel.
2. Blåsrör (SI IA).
Spruta (LF).
Flokonbössa (NÄ).
Av stjälken av flokväxter (hundflokan LF NÄ) förfärdigar man
blåsrör, varmed man skjuter rönnbärskart, enbär, ärter, papperstussar m.m. (SI: Ensk. meddel.; TA: 404 s. 77; BR: 399 a s. 85; LF
403 s. 168; NÄ: 403 s. 171; NV: 407 s. 99). — Stundom övar man sig
att skjuta till måls (NV).
J. Bössor.
Skjuta med kolbössa.
Man spottar på en stubbe lägger ett glödande kol i spotten och
slår på med yxklacken, och då smäller det. Omtyckt nöje, särskilt
då man hugger stock i skogen och har gjort upp stockeld. — En
bonde och hans dräng arbetade i skogen med stockhuggning och började roa sig med att »skjut kolabysso». Då de hade hållit på därmed
några timmar, ledsnade bonden slutligen och sade till drängen: »Nu
får tu skjuta best du vil, men nu gar ja hejm» (SI) (LT PÄ BO SI:
Ensk. meddel; PL: Wm Oh. 1 s. 293 a.).
Skjuta med tallbössa.
Under savtiden skär man av en ung tall nedanför en kvistkrans,
sedan skär man kring den, så att man når till kärnan ovanför följande kvistkrans nedtill, vrider om den, och då får man ett rör och
kärnan blir kvar som en pinne. Sedan tager man en käpp, något
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klenare än hålet, omlindar den ena änden med blår 1. ngt dyl., så
att man får en kolv. Den ena änden av tallröret pluggar man till med
en kork, inför kolven i den öppna änden och pressar på, varvid korken med en smäll flyger ut och kan fara ganska långt. (öNyl. BO SI,
V11 Ob. s. 1001 a; Was Ob II s. 411 a; PÄ SI: 1880-talet Ensk. meddel.; Kl: Andersson I. N. E. utan beskrivning).

D. Lekar med djur.
A.

Lekar med nyckelpigan

1. Nyckelpigan på fingret eller handen uppmanas att flyga.
a) Man håller nyckelpigan på fingret och sjunger:

iVyckeipigd ,

Narld

ve,/ in

(Si: Ensk. rneddel., 1890-t.).
Man kan också framsäga formeln med entonig sjungande röst
eller mumla den nästan viskande, såsom t. ex. »Vibba vabba, vibba
vabba, flyg ti Stockholm, tjöp ost o brö åt bånen små. Flyg!» (ENstad) (SI EN: Bk. 1951 s. 118; 1936 s. 136).
Nyckelpiga, flyg till Stockholm
ti dina bröder, så får du mat o kleder (HI: Bk. 1947 s. 61).
Nyckelpiga, flyg ti Stockholms stad,
så får du nya kleder (HI: Bk. 1947 s. 61).
Nyckelpiga flyg till Stockholm och köp nya kläder (EN: Bk:
1932 s. 57).
Nickelpiga, jumfru Maria,
vis me vägin ti Stockholms stad,
annors tar ja gullkappan å de
o kastar de i tjärubitton (BO: Bk. 1936 s. 136).
Nyckelpiga, nyckelpiga,
far till Stockholm,
så får du en stor smörgås (EN: Bk. 1928 s. 79).
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Nyckelpiga, Jungfru Maria,
far ti Stockholm,
där allra kärestan bor (SI: Bk 1928 s. 79).
Nyckelpiga, jumfru Maria,
flyg, flyg,
flyg ti dina fäder o köp de granna kleder (SI: Bk. 1936 s. 136).
Nyckelpiga, nyckelpiga,
gå hem ti dina bröder,
där har du mat o kläder
o allt va du behöver (TJ: Bk. 1936 s. 136).
Jungfru Maria, nyckelpiga,
visa mig vägen till Stockholm BO: Nordlander s. 203 a nr 447;
HF lmf; liknande: TJ: 531 s. 533).
1. Jongfro Marias nyckelpiga, vis mi väg ti Stockholm (TJ: Bk.
1936 s. 136).
m. JQngfro Marias nyckelpiga, flyg o vis me vejjin ti Stockholm
(KH: Bk. 1936 s. 136).
2. Gull kuddan.
Gollkoddo, g6)11k9ddol), flu2 ) o vis mi vejji ti Stockholm (TJ:
Bk. 1936 s. 136).
Gollkodds75, gollkoddö, vis me vejji ti Stockholm (PE: Bk.
1936 s. 136).
Gollkoddo, gollkoddo, flflär int du, so för du me klobbo i
skalla (TJ: 531 s. 532).
Gollkoddo, gollkoddo, flu ti. Stockholm, Unga din brinndär
(TJ: 531 s. 534).
3.

Gull tippa.

a. Golltipo, g-611hp°,
om do int visar me ti gollstaden,
så . . . (man nämner ngt för att skrämma henne) (OR: 537
s. 221).
i) Eller: Goli, goli kodlo.
2 ) Flyg.
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b. Golltipo, golltipo, flyg me mej ti Stockholm,
eller: visa vägin ti Stockholm (OR: 537 s. 221).
4. Pupu lilla..
Popo lilla, piSpo
vis me vegin ti Stockholm!
Om du int visar vegin,
ska ja stopp de i tjärubytton inn! (Mö: Bk. 1943 s. 61).
5. Vibba vabba.
Vibba vabba, vibba vabba,
flyg ti Stockholm efter granna kläder åt mej,
så får du en stor smörgås (EN: Bk. 1928 s. 79).
Vibbavabba, vibbavabba,
vis mej vägin ti Stockholm,
så ska do få et stort smörobrö (EN-stad: Bk. 1936 s. 136).
Vibba vabba, vibba vabba,
flyg ti Stockholm o tjöp me nya kläder, flyg! (EN:-stad: Bk.
1936 s. 136).
6. Flyg; flyg öster.
Flyg, flyg, nyckelpiga, flyg! (SA: Bk. 1936 s. 136).
Flyg öster, flyg väster, flyg norr, flyg söder, flyg till dina ungar
(KU LU: Bk. 1950 s. 118).
Nyckelpiga, nyckelpiga,
flyg öster, flyg väster,
flyg söder, flyg norr,
flyg hem ti dina små barn (SU: Bk. 1936 s. 136).
Nyckelipiga, nyckelipiga,
flyg öster, flyg väster,
flyg söder, flyg norr,
flyg hem ti dina bröder
o tjöp de nya kläder (NÄ: Bk. 1936 s. 136).
Nyckelpiga, flyg öster, flyg väster,
flyg norr, flyg sårl) (NÄ: Bk. 1936 s. 136).
1) Söder.
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7. Pippi och Pärnå.
Jumfru Marias nyckelpiga,
vis me vegin ti Pippil) o Pärnå) (MÖ: Bk. 1943 s. 60).
Se vidare Fsvf. VII, 3 s. 415 nr 11.

8. Man håller nyckelpigan mellan de kupiga händerna, skakar
den och säger:
Gollkodd-6, gollkodd-6, vis me dina blå kläder, så hlippär do
(PE: Bk. 1936 s. 137).
Golltipo, golltipo, får ja si vitjogien din! — Man skakar nyckelpigan, ända tills hon visar de vita undre vingarna (KH: Bk. 1936
s. 137).
Golltipo, golltipo, visar du int vit ondertjoöhlan, so kasta ja dej
i en gambäl brann. — Då flyger nyckelpigan (OR: 537 s. 222).

9. Kärna smör.
Man fordrar, att nyckelpigan skall »kärna smör», d.v.s. avsöndra
en gul vätska, och skakar henne då mellan händerna, tills hon uppfyller ens begäran. Därunder kan man läsa en formel.
Barnen voro »ursinniga» att taga vara på »ej&lakoddona» som
kunde »kärna smör». Man höll dem i handen och »roskade» (skakade), tills det korn någonting gult i handen (KV: 537 s. 197).
Gollkoddon, gollkoddon dzer du inte me smöri, så hlår ja de
me klobbon i skallan (KB: Bk. 1936 s. 137).
Golltipo, golltipo, tjen ot me ejn smörgås! (MM: 537 s. 213).
— Kan fortsättas efter »smörgås» sålunda: annars ska ja ställ dej i
vrån menn (MM: 537 s. 214).
Tjena, tjena 3) smöre (KV 537 s. 198; OR: 537 s. 225).
Tjena tjena smöre,
om du int tjenar, så kastar ja dej i (ett ställe nämnes) (KV:
537 s. 196).
By i Pärnå socken = Pitkäpää.
Pärnå kyrkoby.
OR: Tjäna.
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f. Tjena, tjena smöre.
om dö int tjenar smöre,
så ska ja legg de i ejn jyp groop
legg ejn stor stejn ovanpå! — Nyckelpigan kallas »tjönapiggn», d.v.s. pigan som kärnar (KILI: BK. 1936 s. 137).
g. Tjena, tjena smöri,1)
om do int tjenar,
så ska ja kast dil) i inl) jyp, jyp1 ) vatogro:p
stejn nedä dil) (KV: 537 s. 206; Bk. 1936 s. 137).
Tjänar du int na, så kastar vi dej i bronn (OR: 537 s. 223).
Tjena, tjena smöre,
tjenar dö inte smöre,
så kastar ja de i bronnin (SÅ: Bk. 1936 s. 137).
3.

Tjena, tjenapig9n,
om dö tjenar åt me smöre,
så ska dö få rid ejn gollsipp,2 )
men om dö int tjenar smöre,
ska dö kastas i öldin (SÅ: Bk. 1936 s. 137).

k Smörrgos, smörrgos, smörar et int
så kasta ja de i stäjnin elo backan! — Nyckelpigan kallas
»smörgås» (smörrgoss) (NÄ: Bk. 1936 s. 137).
Se vidare Fsvf. VIII, 3 s. 200 nr 3. Smörlycka.

B.

Lekar med gräshoppan.

Gräshoppan på handen.
Om man har små sår, t. ex. på handen, tager man en gräshoppa
(vartbitare, MÖ; tsirotsippo, PE TJ; tsirotsips-ci, TJ, och har den att
avge en vätska, »tjära», (dzö tsiro, EE TJ PE), som tros vara sårhelande. För att få den att »ge tjära» kan man läsa sålunda:
Tsirotsippo, tsirotsippo, dze åt me tsiro,
så hlippä do (PE: Bk. 1936 s. 137).
Tsiro-, tsirotsipp-65, vii do int dzö mi tsiro,
eldä så ska ja hlå lårbejni åv di (TJ: Bk. 1936 s. 137).
Jte smöre; de; en; jup, jup.
Gullkalv.
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c
så ska ja knyp bakbejni åv di (TJ: Bk. 1936 s. 137).
Tsirotsippo, idzr dö in rni tsiro,
så hlår ja eina lårbejni åv di (TJ: Bk. 1936 s. 137).
Tsiro-, tsifasippo, dzki do int mi tsiro,
så hlår ja .di me Mobb() i .skalla (TJ: Bk. 1936 s. 137).
Tsirotsipso, tsirotsipso, dze mi tsiro,
eldä så knSTper ja vänsfär bakbejni åv di (TJ: Bk.
1936 s. 137.
Till Gräshoppan, då man trycker den mot ett sår:
Spotta du! (MM: 537 s. 213).
Då man har »vartbitarn» i handen, säger man på
finska: »Anna minulle rasvaan (MÖ: Bk. 1943 s. 61).

C.

Ord till snigeln.

Till snigeln: Elikott, Elikott, räck ut dina långa horn
(NÄ: Ensk. meddel. 1957); (flotsoggon, OR, vatojylton,
KV) för att den skall räta ut hornen.
Ärkon pärkon, ärkon pärkon (OR: 537 s. 282).
Ärkon pärkon, rät ur hoonen,
så ska dö få ejn kaffesyp (KH: Bk. 1936 s. 138).
Till vatojylton, för att hon skall visa hornen. Man
trycker på henne med en sticka och säger: Vis hornen
(KV: 537 s. 199).
Jylt jylt, lägg ut dina horn, elo so kastar ja dej millan
stockar o stejnar (KV: 537 s. 205).

D.

Lek med myrorna.

Man brukar hålla bara foten ovanför pissmyrorna för att känna
hur det svider (SI 1890-t.: Ensk. meddel.), »det kittlade så trevligt
då» (MM: 537 s. 214).
1) Giv mig smörja.

Kap. III.
IDROTTSLEKAR.
A. Lyftning.
1. Slängkälke; slänga runt (JA) .
Snurra (NÄ).
Snurron (LF).
Man fattar en annan (ett barn, JA) i ena handen och samma sidas
fot och begynner snurra runt på samma ställe, så att den andra
svänges runt i en hög båge (a). Då man gör det riktigt snabbt, ligger den andra nästan rakt ut i luften på de sträckta armarna (LF
NÄ) (JA: 404 s. 91; LF: 137 s. 255; NÄ: 403 s. 139). — Stejskal
s. 83, D. 26.
2. Vända plätt.
En tager en annan i axlarna, snurrar honom ett eller flere varv
runt, sägande samtidigt: »Mamm sa, at ja sku vänd plättan» (LF:
403 s. 194).
3. Svänga om varandra (SB).

Snurra (NÄ)
Man tager i en annan och vänder honom upp och ned ett varv
runt, så att han blir stående igen. Vänster hand med undergrepp
på den andres vänstra sida, höger hand med ovangrepp på den andres högra sida. Man står med ansiktena mot varandra (SB: 403 s. 134,
NÄ: 403 s. 131, s. 190. Ngt lyftprov avses icke). — Stejskal s. 83
D, 26.

4. Vända pannkaka (EE).
Vända. plätt (JO).
Två stå mitt emot varandra. A böjer sig bakåt och sticker händerna mellan sina ben så långt att B kan fatta i dem. Sedan lyfter

Idrottslekar.

126

Kap.

B upp A, varvid denne gör en volt framåt (JO: 399 b. s. 105; EE: 407
s. 114).
5. Lyfta en karl med fyra fingrar.
En karl sitter på en stol med armarna tätt intill sidorna och knäna
spända. Två personer sticka pekfingret, eller vilket finger som helst,
bakifrån in i hans armhålor och de två andra in i knävecken. Alla
lyfta samtidigt upp honom, och denne skall hålla andan eller blåsa
ut all luft ur lungorna samt för övrigt hålla sig orörlig (SU: 399 b
s. 111).
6. Lyfta vid huvudet.
Två personer i stående ställning. En fattar om huvudet på
den andre och försöker lyfta honom så högt att hans fötter släppa
marken (BO: Hembygdsm. 34 s. 63 b).
Lyfta kung (lyft kung sST, kong nST).
Lyfta upp ett barn med grepp omkring öronen och kinderna
med tummarna uppåt mot pannan. Den som lyfter står framför barnet. (ST: 397 s. 202; Wm Bidrag II s. 75).
Visa kungen (vis kongin).
Man lyfter ett barn upp så, att man håller med båda händerna
om dess huvud (BO SI mNyl vNyl: Wm Ob. I s. 424 a).
Se kungen.
Vill du se kungen i dag? frågar man en liten gosse och lyfter upp
honom en bit från marken, hållande honom om huvudet (JA: 404
s. 61).
Lyfta vallkung; lyfta nack,ahojji.
Liksom föreg. (JA: 404 s. 61).
Si kungsclotren.
Man ställer sig bakom en annan, tager om dennes nacke under
öronen med tummarna bakom öronen och lyfter upp honom (JO:
399 b s. 77; Wm Bidrag II s. 75).
Vi ska si om je va na bräan jakthond.
Man fattar en liten gosse om huvudet och lyfter upp honom,
så att han inte når med fötterna i marken (SB: 403 s. 134).
Vi ska si om du je na go akthond.
Liksom föreg, men man fattar tag i håret (LF: 403 s. 136).
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Visa barn till Stockholm.
Man fattar med händerna om barnets huvud och lyfter upp barnet
från golvet (MA PL: 511 s. 26).
Visa logkissan.
En äldre person kan med båda händerna fatta tag om huvudet
på ett barn, lyfta upp det och fråga: Vill du sij lo9kisson (PL), lookissan (ÖV) (PL ÖV: Wm Ob. 1 s. 476 b; Hb. 1910 s. 106).
Anm. Jfr. logkatt (VII Ob. s. 558 b), logkisse (Wm Ob. 1 s. 476 b) 'skämtsam benämning på slagan'; visa lokattn (Fö); vejs lookissan (NÄ), 'lägga slagan om halsen på en som under tröskningen kommer in i logen och klämma till'
(Fö: Bidrag II s. 86; NÄ: Hb. 1910 s. 106; Wm Oh 476 b); sv. dial. logkatt (Rietz
Ob. 1. 411 a).
1. Man sätter ett barns huvud mellan klubben och skaftet på en

slaga och lyfter upp det. Samtidigt frågar man: »Ser du loQkissan?» —
Svarar det »ja», slipper det, men svarar det »nej», klämmer man
ännu mera (NÄ ÖV: Wm Ob. II s. 689 a).
7. Resa järnstören
s. 63 b).

Stejskal s. 70, D 6 (BO: Hembygdsm. 34

Kyssa slägga.
Man fattar med handen om nedersta delen av skaftet på en slägga,
så att släggan hänger nedåt. Genom vridning av handen föres slägghuvudet uppåt, så att man kan kyssa detsamma (BO: Hembygdsm.
34 s. 64 a). — Stejskal s. 71, D 7.
Lyfta stolen.
Man kröker sig ned och underarmen löper parallellt med golvet,
fattar i ett av stolens främre ben och lyfter stolen jämnt upp från
golvet. — Man fattar stolen om ryggstödet med ena handen och försöker på rak arm svänga stolen så att dess sits blir lodrät (BO: Hembygdsm. 34 s. 63 b; SI: Ensk. meddel.).
Stejskal s. 76, D 12.
Lyfta stock -= Stejskal s. 79, D 15 (BO: Hembygdsm. 34 s. 62).
Lyfta i knävecken.
En person ligger raklång på rygg, en annan ställer sig grensle
över hans fötter, fattar honom i knävecken och försöker lyfta upp
honom i stående ställning (BO: Hembygdsm. 34 s. 63 b).
Stejskal
s. 79, D 16.
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12. Lyfta törvisstobba.
Två deltagare. Den ena sätter sig på golvet med benen i kors
samt fattar ett stadigt tag i skospetsarna. Den andra fattar om hans
liv med händerna och lyfter honom över sin axel, så att han vid
nedfallet blir stående bakom honom (BO: Hembygdsm. 34 s. 63 a). —
Stejskal s. 81, D 20.
13. Styltal).
Då man skär vass, gör man det gemensamt, d.v.s. fyra å fem personer samlas från vart hemman. Vid sådana tillfällen brukar man
också leka. Flickorna springa undan och gömma sig i buskarna
och pojkarna söka upp dem och »stylta» dem. I synnerhet de flickor,
som ha gömt sig, styltas länge (FL 399 b s. 127).
14. Kasta kärran över huvudet = Stejskal s. 75 nr D 11 från
SB KN (NÄ: 403 s. 156).

B.

Andra styrkeprov.

1. Bryta arm = Stejskal s. 42 B 1 a (BO: Hembygdsm. 34 s. 57 a).
2. Styvas.
Man provar varandras armstyrka på följande sätt: två personer
ställa sig mot varandra med sträckta armar, fatta tag i händerna,
vilka knäppas i varandra, den som kan böja den andras armar är
segrare (VÖ), den som får den andra att niga är segrare (Nyl). (Nyl:
Ensk. meddel.; VÖ: Wm Ob. II s. 710 b).
3. Dra upp sig i stegen.
Ett rep lägges runt nacken och över en stegspole. Man fattar
de nedhängande ändarna och halar upp sig själv (BO: Hembygdsm.
34 s. 63 a). — Under gymnastiklektionerna i Helsingfors Svenska
Reallyceum på 1890-talet under lektor Ludvig Bergholms ledning.
4. Ta nacktag.
Två ställa sig mot varandra, knäppa händerna över varandras
nackar och pröva genom tryck och kläm vem som är nackstyvast
(BO: Hembygdsm. 34 s. 57 a). — Stejskal s. 43 B 3.
1)

Hissa och hurra någon.

III
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Bryta stubbar: bryt stobbar (BO SI). Bryta törvesstubbar:
bryt törvisstobbar (SN). Bryta opp törvesrötter (BÖ). Se Stejskal
s. 44, B 4 (BO: Hembygdsm. 34 s. 59 a; SI: Bk 1922 s. 80; SN: E. Ö.;
Nordberg s. 128). — Särsk. som jullek i halmen i äldre tider. Jfr
också bland pantstraffen.
Tränga korv _-_-_- Stejskal s. 45 B 6 »Pina kalv» (BO: Hembygdsm. 34 s. 57 a).
Bryta knä.
En lägger sig raklång på magen med spända ben. En annan fattar
tag i ena benet och försöker böja det (BO: Hembygdsm. 34 s. 57 a).
Ta upp knytnäven.
Stejskal s. 46 B 7. Stundom brukas knep, såsom att klämma med
tummen och fingrarna om handleden vid pulsådern. Om det gör mycket ont, öppnar sig den knutna näven lätt (BO: Hembygdsm. 34 s.
57 b).
Slå knytnäve.
Den ena slår sin knutna hand mot den andras knoge. Därefter är
det den andras tur. Det gäller att hålla ut längst (BO: Hembygdsm.
34 s. 59 b). — Stejskal s. 47, B 9 a knogas.
Slå med knytnävarna.
Påminner om boxning. Knytnävarna äro knutna så, att tummen
är inne i handen. Under slåendet kretsar man kring varandra hela
tiden och försöker få in stötar på motståndaren (BO: Hembygdsm.
34 s. 59 b).
Kröka knä.
Man häver sig upp och ned på ett ben så många gånger som möjligt. Det andra benet hålles utsträckt. Man bör kunna hålla balansen
utan att sätta sig ned på golvet eller vidröra det med händerna
(BO: Hembygdsm. 34 s. 63 b). — Stejskal s. 83, D 24.
Vrida spik.
På en fyra å fem tum lång pressad spik virar man en liten yllelapp kring vardera ändan och sedan skall man vrida ända till fem
gånger mitten av spiken (IA: 404 s. 801.
9 —

V.

E. V. WP9A1M117,.
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13. Slå spik.
På fester brukas en lektävlan att slå in en spik i en knopp (träklabb), som hänger ner från en tvärbjälke inomhus eller en trädgren
utomhus. Deltagarna äro flere och börja på en gång. Var och en har
en hammare och en eller flere spikar. Det gäller att snabbast slå
in spikarna. Segraren får något pris, t. ex. jästbrödskaka eller karameller (ST: 397 s. 113).
14. Stöta vägg.
Man ställer sig på några fotlängders avstånd från en vägg, sätter
fötterna tillsammans och låter sig falla med huvudet mot väggen,
varefter man söker räta upp sig utan tillhjälp av händerna (BO:
Hembygdsm. 34 s. 61 b). — Stejskal s. 85, D 29.
15. Ta nacktag = Stejskal s. 81, D 22 Kröka nacke (VÖ: Wm Ob.
II s. 697 a).
C. Dragkamp.
1. Dra simpnot.
Två personer taga två lika långa tåg, ett par famnar vart, och
binda tågändarna kring vristlederna. Så gå de från varandra så
långt tågen tillåta och sedan gäller det att få motståndaren att stjälpa
genom att slå bakut. Den som lyckas har »dragit ett varp» och får
börja på ny. räkning (NA: 36 s. 308; Wm Ob. II s. 160 b). — Se
Stejskal s. 45 »Tämja stutar».
2. Tömma') stutar.
Jullek. Likasom föreg. lek med den skillnad att de två deltagarna
genom att knycka i tågen söka draga motståndaren omkull (SN: E.Ö.).
3. Dra sticka.
s,
57,
C
3
uppt.
fr. KI. Man kan också draga med andra
Stejskal
fingrar (BO: Hembygdsm. 34 s. 58 b).
4. Dra slätkäpp (BO KV PE PU). Dra slätpulik (BO).
a. Två personer sitta på marken med fötterna mot varandra och
draga med en hand i en alldeles slät och rund käpp. Segrare är den
som behåller käppen eller drager motståndaren över till sin sida
1) Tygla, styra med tömmar; hör till subst. töm.
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(BO: Hembygdsm. 34 s. 58 b; KV: 537 s. 245; PE PU: V11 Ob. s. 875
b). — Stejskal s. 58, C 4.
Draga handkavle = Stejskal s. 59, C 5 a (BO: Hembygdsm. 34
s. 58 a; BÖ: Nordberg s. 127; VA: 359 s. 21).
Den ena håller i käppen med undergrepp, den andra med frångrepp och händerna mellan kamratens (MM: 537 s. 249).
5. Dra upp varandra med händerna.
Två personer sätta sig på golvet, fatta i varandras händer och
försöka draga upp varandra (BO: Hembygdsm. 34 s. 58 b).
6. Dra handske 1. hank.
De tävlande sitta på marken eller golvet med fötterna mot varandra, fatta med korsade armar i varandras händer och söka draga
upp varandra (BO: Hembygdsm. 34 s. 58 a).
Rotdragande.
Det gäller att dra upp den ena efter den andra av en i rad i varandras knä sittande personer. Leken har mest karaktären av upptågslek (BO: Hembygdsm. 34 s. 58 a).
Dra hanabest.
Två personer stå på alla fyra vända mot varandra med ett bälte
eller en tågstropp hopfäst till en enkel slinga omkring nacken tätt
under öronen. Så draga de åt vart sitt håll för att se vem som är
starkast av dem i nacken (NA: 36 s. 308; Wm Ob. II s. 660 a). —
Se Stejskal, s. 61: »Dra nackrem.»
Att köra med oxar. = Stejskal, s. 63, C 8 f »Tämja stutar»,
med den skillnad att de som ligga på de andras ryggar hålla i en
käpp i st. f. att vara i armkrok (KB: 38 s. 90).
Dra vargnoten = Stejskal s. 64, C 8 i (PY ST: 397 s. 119).
Spänna ring.
Deltagarna bilda en tät ring, hållande varandra i händerna eller
handlederna. Sedan draga alla bakåt, men ringen får inte brista. Den
som släpper greppet, får lämna ringen. Den som stannar på platsen
utan att ha släppt sitt grepp blir segrare (ST: 397 s. 37).
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12. Dra fingerkrok 1. krokfinger
s. 54 C 1. Man kan använda bandlänkar eller stålStejskal
Se
tråd. Allmänt förr på danser, att sådana som ej dansade, sutto och
drogo fingerkrok hela kvällen (BO: Hembygdsm. 34 s. 57 b). Utan
beskrivning (BÖ: Nordberg s. 127).
Fingerkrok över axeln.
Allmänt drogs fingerkrok över axeln förr i världen. Man satte
högra handen över vänstra axeln och drog i den ställningen (BO:
Hembygdsm. 34 s. 57 b).
Fingerkrok med hela handen: Stejskal s. 56 C 2 a (BO: Hembygdsm. 34 s. 58 a).
13. Dra armkrok: Stejskal s. 61 C 6 (BO: Hembygdsm. 34 s. 58 a).
14. Dragkamp med rep.
Två partier med samma antal deltagare som hålla i var sin ända
av ett stadigt rep och draga åt var sitt håll. Det parti segrar som
drager det andra efter sig. Ofta programnummer på folkfester, då
.två byalag kunna tävla med varandra (SI: Ensk. meddel.).

D. Kast.
A.

Kasta med handen.
a.

Kasta sten.

En tung sten lyftes upp på axeln, sedan rakt upp i luften och
kastas bakåt så långt som möjligt. Den som kastar längst är »välkast»1 ) (NÄ: 403 s. 160).
Pojkarna roade sig med att kasta sten. Det vanliga är att man
försöker kasta över Perho å, som är trettio till fyrtio meter bred,
och så långt som möjligt över på andra sidan (NV: 407 s. 101). —
Se vidare Stejskal s. 132.
Kasta i kapp.
Man kastar i kapp med stenar såväl i höjd som längdkastning.
Höjdkastning dock något sämre att utföra. Stenkastning på mål
1)

Bäst, duktigast.
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allmänt (BO: Hembygdsm. 34 s. 65 a; SI: Ensk. meddel.; GE. 399 b
s. 98). — Stejskal s. 132, H 1.
4. Kasta under låret.
Man tävlar i att kasta sten under låret så långt eller så högt
som möjligt. Härvid förekommer även kastning till måls (BO: HemStejskal s. 132, H 1.
bygdsm. 34 s. 65 a).
Kasta sten under benet: kast stejn undi bejne (SI). Kasta
krokben (IÄ).
Man kastar en sten under ena benet som är upplyft (SI 1890-t.:
Ensk. meddel.; LA: 404 s. 78).
Kasta smörgås (BO VA JO SB NÄ MM). kasta smörgåsarna:
kast smörgåsan (KV), smörgåsa (LA), kasta filbunke: kast fi/bonka
(KV). = Stejskal s. 132, H 2 (BO: Hembygdsm. 34 s. 65 a; VA: 359
s. 20; JO: 399 b s. 96; SB: 403 s. 166; NÄ: 403 s. 157; KV MM: 537 s.
270; LA: 513 s. 227).
Ta lyra med mössan.
Man skall kasta en sten upp i luften, hinna taga av sig mössan och
fånga stenen i denna (BR: 399 a s. 88).
Kasta lås (ST BO SI IA EN BR JO HA). Kasta ost (EC). Kasta
snöre (EE). Kasta tomtegubben: kast tankgobbin (KN). Plums (HA).
Risbastu (EC).
a Man kastar en liten rund sten upp i luften så, att den faller alldeles lodrätt ned i vattnet så att intet vattenstänk flyger omkring
och endast ett ihåligt ljud höres (ST: 397 s. 90, BO: Hembygdsm.
34 s. 65 a; SI, 1890-t.: Ensk. meddel.; IA: 404 s. 77; EN: Wm Ob.
1 s. 495 a; BR: 399 a s. 86; HA: 399 b s. 97; JO: 399 b s. 18; EC: 399
b s. 98; KN: 400 s. 20; EE: 407 s. 102; se också Wm Bidrag II ss. 90,
107). — Man säges därigenom »binda näcken», då man går för att
bada (ST BO IA JO HA: Wm Bidrag II s. 90).
i6

Binda näcken (KH RE \TÖ).
Dräpa näcken (NB KB NV).
Kasta i näcken (LF).
Kasta näck (SB LA).
Kasta näcken (KV).
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Klara näcken (NÄ).
Klava näcken (NÄ).
Ta näck, nätkor (KN).
Liksom föreg. (SB: 403 s. 168; LF: 403 s. 168; NÄ: 403 s. 157;
KV: 537 s. 270; KB: Fsvf. VII, 1 s. 708; Wm Ob. I s. 133 a; NV: 407
s. 96). — Man »binder» sålunda näcken (KH RE VÖ: Fsvf. VII, 1 s.
708; Wm Ob. I s. 48 b). — Man »binder» näcken. Om man kastar flere
stenar samtidigt, säger man: »Ja ska ta na neckor», är det blott en
sten, säger man: »Ja ska ta en neck» eller: »Ja ska ta necken» (KN)
(KN NÄ NV: Folkl. o. etn. st. V s. 181). — Då stenen faller i vattnet
på nämnda sätt säges, att den »slår i lås» (NB: Wm Oh II s. 699 a).
— Endast en droppe får stänka upp för att det skall vara »näcken»
(KV: 537 s. 270). — Då stenen faller i vattnet, så att ett kluckande
ljud höres, är det »näck» (LA: 513 s. 227).
y Kasta nyckel
Kasta en sten upp i luften, så att den vid nedslag i vattnet åstadkommer vattenstänk (LA: 404 s. 77; BR: 399 a s. 86).
9. Kasta filbunken: kast filbontjin.
Man kastar en sten upp i luften och låter den falla ned i vattnet
på så sätt, att ett stort antal ringar bildas på ytan, där den sjunkit
(MM: 537 s. 274).
b. Kasta slägga.
Med båda händerna tager man om skaftet av en slägga, som väger
fem å tio kg, gungar den några gånger fram och tillbaka och kastar
den sedan så långt man kan framåt. Deltagarna flere, och det gäller
att kasta längst, omkr. tio m det vanliga (KO: 414 s. 67).
c. Kasta pil (SI HF IA EN). Kasta bröms: kast bräms (BR).
Man har en åtta till tio cm lång och ungefär en cm tjock träpinne,
i vars ena ände är stucken en pigg, nål eller järntrådsbit. I den andra
änden gör man tvenne inskärningar i kors och sticker in i dem ett
fyrkantigt papper, vikt så att fyra vingar bildas. Sådana brymsar
kastar man till måls med mot en vägg, så att de fastna (SI HF EN:
404 s. 78; BR: 399 a s. 87).
Ensk. meddel.;
d. Kasta spikar.
Man håller en tre å fyra tums spik i huvudet och kastar den rakt
nedåt mot marken. Det gäller att få den att bli stående (SB: 403 s.
173).
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e. Våg.
Ett kort bräde lägges på ett underlag, t. ex. en sten. På brädets
ena ände en sten. Då man slår på den andra änden, flyger stenen i
en hög båge i luften. Det gäller att slå högst (SI, 1890-t.: Ensk. meddel.; LA: 404 s. 77).
f.

Kasta stång

Stejskal s. 132, M 4 (EC: 399 b s. 78).

g. Kasta lans.
»Lansen» utgöres av en två till tre meter lång fingertjock käpp,
spetsig i främre ändan. Med eller utan fart kastar man lansen, försökande få den så långt som möjligt samt framför allt att den vid nedslaget blir stående i marken, annars är kastet inte giltigt (NV: 407
s. 99).
h. Kasta kniv.
Man kan öva sig i att kasta kniv mot en trävägg. Man kan
hålla antingen i skaftet eller spetsen. Avståndet varieras beroende
på skickligheten. Stundom användes måltavla (ST: 397 s. 97).
Man fattar i kniven på olika sätt och siktar med den åt ett visst
mål. Kniven bör därvid bliva fastsittande, sedan den träffat målet
(BO: Hembygdsm. 34 s. 65 b).
Man håller en kniv i udden eller skaftet med tummen och pekfingret och kastar kniven mot en vägg, ett träd 1. dyl. så att den fastnar med spetsen i målet (SI, 1890-t.: Ensk. meddel.; TÅ: 404 s. 80).
Man håller kniven vid spetsen och kastar den t. ex. mot en
vägg eller ett träd, så att den blir sittande där (KN: F.E.S. V s. 182).
Stejskal s. 133, H 5.
i. Kasta yxa.
Man övar sig i att kasta yxa mot någon gammal vägg eller trästubbe. Man håller i skaftet och yxan snurrar runt flere varv samt
borrar sig djupt i träet och fastnar. Genom flitig övning kan man
uppnå stor färdighet (ST: 397 s. 97).
j. Kasta lerkrukor.
Man kastar två stycken brända röda lerkrukor eller också stenar
i luften från vänster till höger hand av och an, så att det ser ut som
fem (ST: 397 s. 97).
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k. Kasta järnkulor.
Man har järnkulor, stora som hönsägg, forna tiders gevärskulor (?) På något avstånd från en brant bergvägg kastar man kulan
mot berget, så att den studsar tillbaka. Man sätter märke i märket,
där kulan faller ned. Den kallas »kejsare», som kastar längst (BR:
399 a s. 87).
1. Kulstöt: kulstöjt.
Man stöter kula med en rund sten och tävlar att nå längst (KV:
537 s. 258).
B.

Kasta med användade av kastredskap.

1. Sprättbåge: sprettboga (öNyl SI), sprettboga, (mNyl), sprättböga, -bogan (KN).

Bågbössa

(Ny).
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Bågen gjord av en stadig, fjädrande en eller av två enkäppar med
tjockare flattäljda ändarna hopsurrade med stadigt snöre eller ståltråd, så att bågen blir tjockare på mitten och avsmalnar mot bägge
ändarna (SI HF). Pilarna täljda av trä, tjockleken efter behag,
längden beroende av bågens längd (Allm.; PY: 397 s. 93; SI HF,
1890-t.: Ensk. meddel.; KN: 400 s. 39).
Bågen kan vara av hopbundna gamla paraplyspröten, vilka fjädra
bättre än enbågen; pilarna kunna förses med stålstift i ändan, så att
man t.o.m. kan skjuta med dem, så att de fastna i träd och väggar
(HF SI: 1890-t.: Ensk. meddel.).
2. Bågbössa: bogabysso (BO).
Pilbåge (JO SB LF NÄ KN NV).
Pilbössa (PY SI HF IA EN BR).
Sprättbågabössa (NV).
Pilbågen (kallad sprettboga BR) stucken genom ett hål i ett träskaft, som har formen av en bössa. I bössan en fåra eller ränna för
pilen. Bandet hålles fast genom en S-formig träklinka, vars nedre
del är trycket för fingret (Allm.; PY: 397 s. 94; BO: Hembygdsm.
34 s. 65 b; SI HF EN: Ensk. meddel.; IA: 404 s. 77; BR: 399 a s. 84;
JO: 399 b ss. 96, 97; SB: 403 s. 166; LF 403 s. 167; NÄ: 403 s. 158;
KN: 400 s.39; NV: 407 s. 98.
3. Slungor.
a. Fjongo (ST).
Käppslunga: tjeppslungo (ST), keppslongo (SI).
Slunga (öNyl. SI TU HÄ ES KY IA BR KI SB
KN NÄ BE).
Spöslunga (BO).
Stenslunga (TA).
Träslunga (ST JO NÄ).
En färsk björk- eller alkäpp, trettio till sjuttio cm
lång klyver man något i den ena änden. En sten (vanKäppslunga ligen något flat) inpassas i spjälkningen. Sedan svingar man käppen bakifrån framåt och stannar den med
knyck, varvid stenen slungas framåt (ST: 397 s. 190; öNyl
SI TU HÄ ES KY: Ensk. meddel.; BO: Hembygdsm. 34 s.
65 b; IA: 404 s. 76; BR: 399 a s. 85; KI: 414 ss. 65, 66; HA: 399 b
s. 77; JO: 399 b s. 96; SB: 403 ss. 161, 166; NÄ: 403 s. 157; KN: 400
s. 37; BE: Ensk. meddel. 1956).
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b. Potatiskastankäpp (NV).
Potätsslunga; putätsslungo (ST BO), slongo (SI).
Päronslunga (IA BR LF NÄ BE).
En halv meter lång käpp vässes i ena ändan. Potatisknoppar (allm.), potatis (BO, NV), rutten potatis (LF)
stickes på käppen och slungas (ST: 397 s. 92; BO: Hembygdsm. 34 s. 65 b; SI, 1890-t.: Ensk. meddel.; IA: 404 s.
86; BR: 399 a s. 85; LF: 403 s. 168; NÄ: 403 s. 158; 487 s. 11;
BE: Ensk. meddel. 1956; NV: 407 s. 93).
Potiitsslunga.

c. Bandslunga: bandslongo (SI).
Kastslängo: -slengo (PY).
Läderslunga: ledärslungo (BO).
Påseslunga: posaslungo (BO).
Repslunga: rejpslongo (SB).
Skräppslunga: skreppslungo (BO).
Slunga (allm.).
Slänga: slengo (PY ST).
Bandslunga.
Stenslunga (NÄ).
Man tager en rund eller avlång läderlapp, sju å tio cm lång
med ett hål i mitten, vid vardera änden av läderbiten bundet ett omkring en halv meter långt snöre. En sten, omkring två cm i diam., lägges på läderbiten ovanpå hålet. Snörenas ändar håller man i handen och snurrar slungan några varv, varefter man släpper loss
det ena snöret samtidigt som man för armen framåt och med en
knyck slungar stenen framåt (PY ST: 397 s. 91; Wm Bidrag II s.
144; BO: Hembygdsm. 34 s. 65 b; SI TU HA ES KY SJ IA: Ensk.
meddel.; BR: 399 a s. 85; JO: 399 b s. 96, snörena kallas »slungsnören», läderbiten »tamp»; SB: 403 s. 161, 166; NÄ: 403 s. 158; 487 s.
11; KN: 400 s. 37; BE: Ensk. meddel. 1956; NV: 407 s. 136).
d. Bältslunga, läderslunga.
I st. f. läderlapp med snören, kan användas ett vanligt bälte eller
en rem. Ena änden hålles mellan tummen och pekfingret, andra mellan pek- och långfingret. Då man svängt några varv runt och fört
armen framåt öppnar man tummen, så att ena änden av remmen lossnar och stenen flyger framåt (ST: 397 s. 91).
e. Livremmen kan användas som slunga (KI: 414 s. 66).
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f. Slunga (slongo).
En kvist, en halv till en och en halv meter
lång, en till två cm i diameter med en »tjugo» i
ena änden. Klykans grenar (a b) tre till åtta
cm långa. Ett snöre, dubbelt så långt som käppen bindes fast vid grenklykan (c), så att en
slinga (d) bildas. En mindre sten (e) placeras vid
sidan av klykan invid snörets fästpunkt. Snöret
lägges om stenen mellan klykan, och slingan trädes över högra handens tumme. Med högra handen fattar man tag i slungans skaft, svingar slungan kraftigt bakifrån framåt, stannar den med ett
ryck, då den pekar lodrätt uppåt, samtidigt som
man lösgör tummen från slingan. Därvid slungas
stenen med god fart framåt (HO: 414 s. 67).

g. Gummibåge (LF).
Gummislunga (SB).
Sprättslunga (NA).
Stenstritsa
Strita: strita (BO).
Strits (KI).
Stritsa.
Stritsa (PY BO SI HF TÅ EN BR SB LF NV).
Stritta: stritto (SI mNyl EN).
Av en lämplig trägren (al, asp, bäst syrål) skär man sig en
klyka av följande form Y. Vid vardera övre grenen binder man
ett starkt gummisnöre samt vid snörenas båda ändar en läderbit.
1 läderbiten placerar man en sten, griper om denna med ena handen,
om handtaget på klykan med den andra, drager snörena bakåt och
släpper loss taget, varvid stenen flyger framåt. Stritsan användes
vid målskjutning samt att skjuta på djur, t. ex. fåglar (PY: 397 s. 92;
BO: Hembygdsm. 34 s. 65 b; SI mNyl EN: Wm Ob. II s. 347 a; IÅ:
404 s. 76; BR: 399 a s. 85; KI: 414 s. 65; SB: 403 s. 161; LF: 403 s.
168; NÄ: 487 s. 11; NV: 407 s. 96. — Stritsa i bruk först bland pojkar i
städerna, där man hade tillgång till gummisnören.
h. Stritta: stritto.
Mindre spruta (leksak), varmed barn spruta vatten eller skjuta
bär (SI mNyl DB IÄ KA SN EN PO PL: Wm Ob. II s. 347 a; V11
Ob. s. 950 b).

Idrottslekar.

140

Kap.

E. Springlekar.
1. Springa i kapp.
Deltagarna ställa sig bredvid varandra bakom ett streck på
en landsväg 1. annan jämn plats. En kommenderar ett, tu tre (därtill marsch, NÄ) varpå alla löpa den bestämda sträckan (Allm.;
BO: Hembygdsm. 34 s. 64 a; SI: Ensk. meddel; NÄ: 403 s. 140, KN:
400 s. 29).
Alla deltagare ställa sig i rad. På ett givet tecken springa
alla med full fart till ett förut bestämt mål för att, om möjligt, komma
först till målet. Det heter: om den första »gallhästen», om den andra
»gpllvang», om den tredje »golltjeden», om sisten » stsitokvisten»
(KB: 38 s. 111).
Man tävlar i att springa i kapp baklänges (SI, 1890-t.: Ensk.
meddel.; KN: 400 s. 34).
Rojna.
Stimma, springa flere i ett sällskap under rop och skrik på tunn
is för att pröva dess styrka (Åbo stad: Wm. Ob. II s. 103 b).
2. Gå, springa i säck.
Man stiger med bägge benen i en säck och försöker gå så fort
som möjligt. En fördel är att hålla fötterna i säckens hörn (BO: Hembygdsm. 34 s. 64 a; BR: 399 a s. 97). — På fester ofta tävlingar.
Fötterna stickas ned i en säck och med händerna håller man
upp säcken, så att den inte faller ned. Det gäller sedan att från
en gemensam startlinje springa en viss sträcka (t. ex. femtio meter PY ST). Det går bäst, om man placerar fötterna i var sitt hörn
av säckbottnen, således springer bredbent (PY ST: 397 a s. 85;
SI, 1890-talet: Ensk. meddel.; IA: 404 s. 66; FI: 399 b s. 88; NÄ:
403 s. 140). — Tävlan på fester.
Benen i en säck bunden omkring livet. Den springande har
en sked i munnen med en sockerbit på. Om sockerbiten faller, måste
man taga upp den och lägga den på skeden, innan man fortsätter.
Man springer fram och tillbaka ett vägstycke (NÄ: 403 s. 145).
3. Krekal ) i kapp.
a. Lekes bland yngre ungdomar. Två eller flere placera sig
bredvid varandra på alla fyra. Därefter gäller det att springande på
1)

Krypa.
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alla fyra snabbast nå fram till ett bestämt mål. Vid »krekandet»
måste alltid ena handen vara på marken (PY: 397 s. 44; SI, 1890talet: Ensk. meddel.).
Springa på alla fyra.
(SI: 1890-t.: Ensk. meddel.) — Stundom i kapp (NÄ: 403 s. 139) .
Gå fyrfot.
Man ligger framstupa på golvet stödd endast på handflatorna
och skospetsarna. I denna ställning skall man gå framåt (LF: 403
s. 149).
Gå kräfta.
Likasom föreg. »gå fyrfot», men man skall gå bakåt i en ring. Det
gäller att gå de flesta varven (LF: 403 s. 149).
Gå kräftgång.
En duk bindes för en persons ögon. Han skall sedan gå en viss
sträcka baklänges. Stundom skall han gå baklänges på alla fyra.
Om han ramlar, blir det allmänt skratt (IÄ: 404 s. 90) .
4. Springa genom tunnor.
En eller flere tomma tunnor upphängda eller stående på ställningar trettio till femtio cm från marken. Deltagarna stå på ett led
efter varandra och skola sedan hoppa tre gånger genom samma
tunna. Man springer i ring efter varandra. En domare dömer vem
som hoppar bäst. Som pris karameller eller en jästbrödskaka. Oftast på
allmogefester (ST: 397 s. 45).
Springa byxor.
Pojkar springa barfota uppför stora, branta stenar. Tävlan om
vem som kommer fortast upp på toppen. Ofta falla de och riva
byxorna; därav namnet (ST: 397 s. 45).
Potatislöpning.
a. Deltagarna stå bakom ett streck, alla med en sked i munnen
och en potatis på skeden. På en given signal springa alla en viss
vägsträcka och utan att tappa potatisen. Den som först kommer
fram blir segrare. Om någon råkar tappa sin potatis, måste han
taga upp potatisen med skeden, som fortfarande hålles i munnen
(PY: 397 s. 40).
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b. Leken även så: Potatisarna sättas ut i lika många rader som
det finnes deltagare, i varje rad åtta å tolv potatisar, på en å två
meters avstånd från varandra, lika många i varje rad. Från ett tvärstreck börja alla på ett givet tecken springa och med en sked i handen plocka upp potatisarna från marken i tur och ordning, springa
tillbaka till tvärstrecket och kasta potatisarna i ett där befintligt
kärl. Den blir segrare som först blir färdig (ST: 397 s. 40).
7. Slänga långrumpa: släng langromp.
Den starkaste ställer sig i spetsen, de andra i en lång rad efter
honom hållande varandra i kläderna. Den första skall springa huru
som helst och de andra skola försöka följa efter som en lång svans.
Den som släpper taget kommer bort ur leken. Om den första blir
trött, byter han plats med någon annan. Segrare blir den som håller
ut längst (NÄ: 403 s. 197).
Anm. Långdans vid Ekenäs seminarium runt gården och genom alla rum i
byggnaden vid vårterminens avslutning.

Björndansen.
Dans på bröllop. Man ställer sig i en lång rad efter varandra,
griper med högra handen tag i den framförståendes hand, vars arm
är stucken mellan benen. Alla äro något framåtböjda. Sedan alla gripit tag i varandras händer, börjar man springa eller hoppa runt i
alla rummen samt slutligen ut på backen under skämt och skratt
(ST: 397 s. 133). — En annan »Björndans» nämnes i Fsvf. VI B
s. 396.
Rutten potatis.
Lekes på gräslindor och ängar. Alla fatta tag i varandras händer och börja springa runt åt ett håll. Ingen får släppa taget. Den
som faller, blir »ruttenpotatis» och kommer ur leken. Så går det
undan för undan, tills endast en blir stående och sålunda är segrare (PY: 397 s. 30).
8. Stock.
a. En utses till »stock» och står stilla på ett ställe, hållande en
annan i handen. Denne håller åter en annan o.s.v., tills alla bilda en
lång rad. De andra börja sedan springa runt stocken bildande en
snäv ring. Då alla äro packade kring stocken, börjar man knuffa
varandra och stjälper slutligen omkull stocken, varvid så gott som
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alla tillika falla omkull under skämt och glam. En ny stock utses
därefter och leken begynner ånyo (KL 414 s. 92).
Slängstolpe.
Fattande varandra i händerna bildar man ett långt led och börjar snurra runt omkring den yttersta, tills någon faller (EC: 399
b s. 128).
Trä på bulten.1 )
Deltagarna bilda en lång rad, så att en pojke fattar med sin
högra hand i en flickas högra, med sin vänsta hand en annan flickas vänstra, och så börjar man »trä på bulten», d.v.s. man bildar ett
nystan kring den första i raden. Så springer den första ut under
de andras höjda armar — man »trär på bulten» (NV: 513 s. 251).
— Jfr »Väva vadmal» turen »stock» (Fsvf. VI, 1 s. 305).
Lägga på bommen. (NÄ).
Stocken (LF).
Den ena ändan står still, de andra börja hand i hand gå runt
de stående, så att det bildas ett flertal ringar innanför varandra.
Ansiktena vända inåt. Då alla varv äro lindade, söker sig den innersta i första ändan ut mellan de andra och hela raden följer efter.
Ingen får släppa taget (LF: 403 s. 194; NÄ: 403 s. 190). — Påminner
om turen »lägga på stocken» i leken »väva vadman» (Fsvf. VI B
ss. 303, 305).
Tobaksrulla.
Liksom föreg., men då ringen är kompakt, skall den som står i
mitten söka sig ut under de andras armar, dragande de andra efter
sig (EE: 407 s. 186).
Dra långarmen.
Likasom föreg. När ringen är kompakt skuffar man den utåt, så
att den ibrytes. Därmed är leken slut och kan börjas ånyo (EE:
407 s. 149).
Stolpen
Liksom föreg. Deltagarna tätt packade och skola knuffa omkull
varandra (EE: 407 s. 149).
Tobaksrullan.
Deltagarna ställa sig i rad, hållande varandra i händerna. Anföraren kryper under den andra och tredje kamratens händer, så
1) Den bom i vävstol, kring vilken ränningen är.
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under den tredjes och fjärdes händer o.s.v. raden ut. Härigenom
bildas en »rulle», som sedan stjälpes ikull. Nu försöka alla så fort
som möjligt komma upp, men detta är inte så lätt, då de som ligga
under inte vilja släppa taget (KB: 38 s. 90).
9. Lägga under port (NÄ).
Springa kryparen (LF).
Man står parvis hand i hand efter varandra. Sista paret springer
under de andras lyftade armar och ställer sig främst. Så går det
undan för undan, tills alla paren åter kommit till sin ursprungliga
plats (NÄ: 403 s. 235; LF: 403 s. 237). — En tur i dansen »Väva
vadmal» har utförts i Sibbå på samma sätt år 1902.
10. Springpålar.
En två till fyra meter lång stång slås stadigt ned i jorden. I
stångens övre ända en järntapp inslagen, två en meter långa smala
stockar lagda i kors och trädda på järntappen, så att de kunna svänga
runt omkring denna såsom axel. Från stockändarna starka rep en
halv meter från marken och med stora öglor, i vilka man träder det
ena benet. Man skall springa runt stången och av farten flyga utåt
omkring stången likasom en karusell (LF: 403 s. 237). — Sannolikt
kommit fr. stadsparker?
11. Springa kvarn.
Med en knappnål fäster man ett papper vikt i form av en
väderkvarn på en kort käpp och springer med den mot vinden, så
att kvarnen snurrar runt (SI HF EN: Ensk. meddel.).
På en kort käpp fäster man en trävinge, som snurrar runt likasom föreg. (KN: 400 s. 34).
12. Springa skottkärra.
Trissa (HA).
Småpojkar förfärdiga av ett trähjul och en käpp en enkel skottkärra, med vilken de springa på vägarna (SI HF, 1890-t.: Ensk.
meddel.; HA: 399 b s. 88; KN: 400 s. 33).
13. Meka, slå mekaband (VÖ OR MM MU JA NB PE PU TJ),
mekahjul (VÖ NB).
Peka band (KN).
Slå band (PY ST SB).
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Slå kurrband: kurrband (öNyl öBO), korrband (PY ST vBO
SI mNyl vNy1).
Trissa band (FI).
Tumla: tombel band (öKH KB TJ), mekaband (TJ).

Skottkärra. Kurrband. Kvarn. (PY).

Barn, pojkar och flickor, bruka med en liten käpp driva ett tunnband eller ett gammalt spinnrockshjul (SI) på en jämn plats, t. ex.
utmed en väg. Då flere äro i farten på samma gång, kan man tävla
om vem som kommer snabbast fram eller vem som längst kan hålla
sitt band rullande utan att det faller (PY ST: 397 s. 46; Nyl KH VÖ
OR MM MU NB PE PU KB TJ: Wm Ob. I ss. 426 a, 539 b; II s. 696 b;
Wm Bidrag I s. 66, 106; II s. 166; Wm Främmande infl. I s. 77; FL
399 b s. 113; SB: 403 s. 235; KN: 400 s. 31).
14. Springa väderkvarn.
Två pärtstumpar fästas ihop till ett kors och spikas fast i änden
på en käpp, så att de bilda fyra väderkvarnsvingar, som snurra runt,
då man springer med käppen i handen mot vinden. Barnlek (PY:
397 s. 47; SI, 1890-talet: Ensk. meddel.).
10 — V. E. V. Wessman.
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15. Springa flygmaskin.
Likasom föreg., men endast två vingar, vilka skola föreställa.
flygmaskinspropeller. Pojkarna tävla om att få den största hastigheten på sin flygmaskin (PY: 397 s. 47; SI: Ensk meddel.).

F. Hopplekar.
1. Hoppa på ett ben.
Kinkat): kink (ST), tjink (PY).
Klinka') (LF).
Trintal) (SB LF NÄ KN).
Man tävlar om att »kinka» en bestämd vägsträcka. Den snabbaste är hävast. Fuskar någon, tillsättes en domstol, som bestämmer
något straff, t. ex. bära hem stenar i fickorna (PY: 397 s. 126). —
Stundom tävlar man att på ett ben skuffa en sten eller träbit
framför sig, t. ex. en fem meters vägsträcka, samt skuffa stenen ner i
en liten grop, därefter hoppa tillbaka till utgångsstället samt taga en
ny sten och skuffa den till en grop fem meter förbi den första
gropen. Stenar finnas lika många som groparna. Den segrar som först
får alla sina stenar in i groparna samt hunnit tillbaka (ST: 397
s. 109).
Ofta biodes en rem omkring den bakåtlyftade foten och remmen lägges över ena axeln. Sedan skall man kinka (PY: 397 s. 109).
Småpojkarna tävla ofta i att hoppa på ett ben en viss vägsträcka. Det gäller att hoppa snabbast. Detta brukas ofta som straff
i lekar för den som förlorat (SB: 403 s. 147; LF: 403 .s. 149; NÄ:
403 s. 143; KN: 400 s. 29).
Man står på ett ben, foten på det andra ombinder med ett rep,
som lägges över ena axeln och hålles i med händerna så stramt, att
foten rör vid ryggslutet. På detta sätt hoppar man en sträcka av femtio meter av och an. Kontroll vid vartdera målet (NÄ: 403 s. 145).
Tupplek.
Tuppfäktas (KV MM).
a. Två pojkar stå mitt emot varandra med armarna i kors framför bröstet samt ena benet bakåt uppåtlyftat. Så hoppa de mot
2.

) Hoppa på ett ben.
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varandra och försöka skuffa varandra med axlarna, så att den ena förlorar balansen och måste öppna armarna eller sätta den andra foten ner. Segrare blir den som vinner de övriga (ST: 397 s. 110;
BO SI HF SN: Ensk. meddel,; KV: 537 s. 248).
b. Tuppfäktningen försiggår innanför en uppristad ring, utanför
vilken man försöker skuffa motståndaren (MM: 537 s. 248).
3. Binda ihop fötterna och kappas.
Man hoppar i kapp en bestämd vägsträcka med fötterna hopbundna (NÄ: 403 s. 144).
4. Hoppa kråka.
Man kan hoppa kråka så att man håller i varandras händer,
d.v.s. man står bredbent framåtlutad efter varandra med vänstra
handen stucken bakåt mellan benen samt med högra handen fattande
om främre deltagarens vänstra hand (ST: 397 s. 156).
Man brukar även hålla händerna på varandras axlar (ST:
397 s. 156).
Man brukar även hoppa i kapp en viss vägsträcka med händerna ihopknäppta under låren och knäna böjda. — Om sommaren
vid fester (ST: 397 s. 156).
Flickorna hålla händerna på höften. Då ena foten är bakåtlyftad kallas det också att hoppa kråka (ST: 397 s. 156).
Knäna böjas i huksittande ställning, så skuttar man framåt
klappande ihop händerna turvis bakom ryggen och framför sig (SI,
1890-t.: Ensk. meddel.). — Stejskal s. 129.
Man hoppar med händerna böjda i hukställning (BÖ: Nordberg s. 128).
Då man hoppar kråka, säger man:
»Hoppa kråka kan du visst
säga, var du hoppat sist» (MM: 537 s. 252).
5. Hoppa som haren.
Småbarnen hoppa på böjda knän, benen slutna, händerna
stödda mot marken, armarna ifrån varandra (SB: 403 s. 149).
Man fattar med båda händerna tag om tårna och hoppar jämfota framåt (NÄ: 403 s. 145).
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c. Först hoppar man till grenstående, sedan med fötterna efter
(NÄ: 403 s. 143).
varandra. Dessa hopp turvis
«ID
ad.
.Mr .1. mak
MIM»

•

d. Hoppa harafälar. )
Då det är litet snö på isen, bruka pojkarna hoppa
& • • på händer och fötter samt försöka åstadkomma de
•
bästa harspåren. Armarna hållas så att spåren bilda
d •
två hål efter varandra, benen åter i grenställning (NV:

a

fr • •

Harspår.

407 s. 84).

6. Hoppa ekorre.
Man ställer sig mot marken med ena benet och båda händerna. Så
hoppar man framåt på tre ben och slår samtidigt ihop handflatorna
(BO: Hembygdsm. 34 s. 64 b).
7. Grodhopp.
Man hoppar på böjda knän, armarna framåtlyftade med underarmarna i rät vinkel uppåt (SB: 403 s. 147).
8. Hoppa jämfot (LF).
Hoppa jämfota.
Hopp o jämfot (SB).
Det gäller att hoppa högst utan fart (Allm.: SI TU HÄ ES
KY SJ IA EN: Ensk. meddel.; LF 403 s. 148; NÄ: 403 s. 141).
Det gäller att hoppa högst utan fart över en stång eller käpp,
som kan höjas (SB: 403 s. 146).
Den som gör de längsta hoppen (med eller utan fart) blir segrare (Allm.: BO: Hembygdsm. 34 s. 64 a; KN: 400 s. 29).
Från ett streck på marken mäter man en fot framåt och drager ett streck, därifrån åter två fot framåt o.s.v. tre, fyra till och
med sju. Det gäller att jämfota och med armarna i sidorna hoppa
emellan strecken. Den är skickligast, som hoppar högst (LF: 403
s. 148).
Hoppa jämifötters över stocken.
Benen ombindas med ett rep antingen nedanom eller ovanom
knäna och sålunda skall man hoppa jämfota över en stock omkr. en
halv m högt från marken (NÄ: 403 s. 144).
1)

Harspår.
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Hoppa över halmstrå = Stejskal s. 129 (BO: Hembygdsm. 34
s. 64 b).
Hoppa över stickan; hoppa över mattranden = Stejskal s.
129 (SB: 403 ss. 146, 147).
9. Hoppa längst.
Man tager fart och tävlar att hoppa längst från ett givet ställe
(Allm.; SB: 403 s. 146; LF: 403 s. 148; NÄ: 403 s. 141).
10. Hoppa höjd.
Hoppa högt: hopp höugt (LF NÄ).
Hoppa på höjden: hopp po högden (KN).
Man brukar hoppa över en stång, en käpp eller ett rep, som
lagts i jämnhöjd på de utstående kviststumparna av två käppar som
instuckits i marken (Allm.; LF: 403 s. 148; NÄ: 403 s. 141; KN:
400 s. 69).
Hoppa över käppen = Stejskal s. 130 G4 (SB: 403 s. 146).
Hoppa över staken = hoppa över en käpp Stejskal s. 130 G4
(SB: 403 s. 147).
Fårleken.
En har en käpp i handen och håller den utsträckt, dock icke för
högt. De andra skola i tur och ordning hoppa över. Den som håller
i käppen, höjer den efter hand. Den är hävast, som hoppar högst
(PY: 397 s. 110).
11. Hoppa på baken.
Man sätter sig på golvet, så att varken fötter eller händer beröra
detsamma och skall i denna ställning förflytta sig fram över golvet
(BO: Hembygdsm. 34 s. 61 b).
Gå omkring med kvarnvingarna.
Man ställer sig i en kvarnvinge bredbent och med armarna utåt,
hållande sig fast i sidorna. Sedan följer man runt med kvarnvingarna
och hoppar av vid lämpligt ögonblick (NÄ 403 s. 153).
Hoppa bock (BO SI KV MM).
Hoppa rygg (LF).
Såväl pojkar som flickor hoppa bock. Se för övrigt Stejskal s.
130, G3 (BO: Hembygdsm. 34 s. 64 a; SI: Ensk. meddel.; LF: 403 s.
148; KV MM: 537 s. 250).
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14. Hoppa över stolen.
Man ställer sig bredbent bakom en stolkarm, fattar med båda
händerna tag i karmen och hoppar ett grenhopp över stolen. Sedan
gäller det att hoppa tillbaka samma väg (SI, 1890-t.: Ensk. meddel.;
NÄ: 403 s. 139).
15. Hoppa med stav: hopp me stavoln (PY).
Hopp me stövor (LF)
Hoppa stång (SB).
Hoppa stör: hopp stör (ST).
En två till tre meter lång och fyra till sex cm tjock stör, helst av
rönn (PY ST), fattas vid ena änden med båda händerna, ena handen
med ovan-, andra med undergrepp. Därefter tager man fem å åtta
meters fart samt hoppar med tillhjälp av stören över gärdesgårdar
eller breda diken (PY ST SI) eller bäckar (SI). Stundom stickas
tvenne 2-2,5 m höga björkkäppar ned i marken på två å tre meters
avstånd från varandra på kvarlämnade kviststumpar lägges en lång
smal käpp i horisontalt läge. Med eller utan stör hoppar man sedan
över käppen (PY ST: 397 s. 299; SI, 1890-t.: Ensk. meddel.; SB:
403 s. 146; LF 403 ss. 148, 149; NÄ: 403 s. 141).

16. Hoppa över gärdesgård.
Man hoppar på samma sätt som då man hoppar bock, men
fötterna och benen måste bredas mera utåt, nästan vågrätt. Man
kan också hoppa så, att man lutar sig över gärdesgården, griper med
ena handen i nästöversta stången med den andra ett par stänger
längre ned och hoppar sidhopp över, stödd på armarna (ST). Man
kan även hoppa vanligt höjdhopp över gärdet (ST SI) eller också
griper man med ena handen tag i den översta gärdselstången, lutar
sig över och hoppar sidlänges över (ST: 397 s. 103; SI: 1890-t.: Ensk.
meddel.).
Man tävlar att komma först över en gärdesgård. Om den första
heter det »först'n gullbörst'n», om den andra »and'n gullbrand'n», om
den tredje »tred'n gullked'n», om den fjärde »fjärd'n gullfjäriln»,
om den sista »sist'n skiturist'n» (SI: 1880-talet: Ensk. meddel.).
Barnen bruka tävla att komma först över gärdesgården. Den
sista kallas »gårdsskit» (SI), man säger, att han »stjiter po lede»
(skiter på ledet, KN) (SI, 1880-t.: Ensk. meddel.; KN: 400 s. 33).
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d. Man tager tag i en gärdesgård, kastar båda benen åt ena sidan och likasom snurrar över (LF: 403 s. 150).
17. Hoppa från bräde.
Man har ett tre till fyra m långt, två till tre cm tjockt och tio
till femton cm brett bräde, som placeras på marken. Ungefär en meter från andra ändan lägges en tio cm tjock stång under brädet.
Samma ände fastgöres vid marken med krokar. En stång är ofta
lagd på denna ände. Brädets andra ände är ungefär en meter från
marken. Brädet skall svikta bra. Det gäller sedan att hoppa högst
eller längst från den fria ändan. På marken finnes granris eller hö
(ST: 397 s. 102).
18. Hoppa på kavelbräde.
Tvenne mangelstockar läggas bredvid varandra på marken en
halv till en meter från varandra. Ett kavelbräde lägges på längden
ovanpå mangelstockarna. Framför detta lägges ett föremål, t. ex.
en kvast. Den som skall hoppa, ställer sig på kavelbrädets ena ände
och skall hoppa över kvasten. Detta är dock svårt, ty kavelbrädet rullar bakåt och hoppet misslyckas (ST: 397 s. 103).
19. Hoppa band (SI).
Hoppa i bande (LA NV).
Hoppa lina (BO).
Hoppa tamp (JO).
Hoppa över kvisten (SB).
Likasom Stejskal s. 130 f. G 5 Den som hoppar de flesta gångerna är duktigast (BO: Hembygdsm. 34 s. 64 a; SI: Ensk. meddel.;
JO: 399 b s. 87; SB: 403 s. 126; LA NV: 513 s. 235).
Hoppa band: hopp band (OR NV).
Hoppa i band: hopp i band (MM)
Hoppa i bandet: hopp i bande (LA KB).
Hoppa i repet: hopp i räjpe (NÄ).
Hoppa rep: hopp rejp (öNyl. SI), hopp rejp (mNyl. vNyl.
KV MM OR).
Slänga rep: sl&-.ng rejp (LF).
Två personer hålla i var sin ände av ett långt, tämligen grovt
snöre eller ett rep och svänga det runt, en tredje person, eller två
eller flere (PY SI), står i mitten och hoppar över repet, jämfota eller
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med en fot före och andra efter, också bakåt. Efter t. ex. tjugu hopp
bytes plats (PY Nyl.: Ensk. meddel.; PY: 397 s. 104; KV: 537 s. 307;
MM OR: 537 s. 512; NV: 407 s. 80).
c. Repet kan också med ena änden vara fäst vid något lämpligt
ställe, byggnadsvägg, plank, träd o. s. v. Den som springer under
repet för att hoppa säger »spring i bogan», d. v. s. springa i bågen
(KV) (LF: 403 ss 148, 150; NÄ 403 s. 139; KV: 537 s. 307; MM OR:
537 s. 312; LA: 513 s. 235; KB: 38 s. 91).
20. Hoppa över kälke.
Skickliga skridskoåkare visa sin färdighet på isen genom att hoppa
över en låg kälke, som drages över isen. Kälken kan vara omkr. 30 cm
hög och 70-80 cm bred. Då man hoppar, sker det med ena foten
först och den andra sedan. Även nedslaget på isen sker på samma
sätt: ena foten först, andra sedan. Skridskorna voro förr vanligtvis
gjorda av mässing eller engelskt gjutstål (KN: 487 s. 16).
21. Dansa engelska (TE).
Dansa kosackska: dans kåsakska (LT), kasäksk,o (SI).
Dansa kycky1 ): dans kucku (PY).
Dansa ryska (SI TE BR NY).
Dansa slipkompass (BR).
Dansa tattarsk (SB).
Hallingen (knappast folklig benämning) BO).
Hippamakrippa (HO).
Hoppa kråka (PY).
Hoppa kucku (PY).
Hoppa pikkurysse (PA).
Kråkdansen (PY IA).
Ryssdansen (IÄ NÄ).
Skörd ans: sjördans (IÄ).
Trippa katt (JO).
a. I äldre tider voro bröllopsrummen beklädda med vita lakan
på väggarna. Sedan lakanen tagits bort, brukade man roa sig med
allehanda lekar. En bröllopslek var »hoppa» 1. »dansa kukku». De
dansande stå parvis mot varandra eller enskilt i hukställning. I förra
fallet höll man varandra i händerna, i det senare fallet höll man dem
1)

Av fi. kykky, hukställning.
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på höfterna. Därefter började man hoppa, turvis sträckande vänster
och höger ben framåt, framutåt och åt sidan. Den som stalp fick gå
ut ur leken. Den var hävast som längst kunde hålla sig upprätt.
Alla hoppade i takt med musiken (PY: 397 s. 105).
h. Man hukar sig med starkt böjda knän, kastar först fram det ena
benet och sedan det andra i rask följd och går sålunda utefter golvet
(BO: Hembygdsm. 34 s. 64 b).
Solodans, sittande i hukställning hoppar man på platsen>
turvis sträckande höger och vänster ben framåt, framutåt och åt
sidorna (LT: Ensk. meddel.; SI: Wm Bidrag II s. 78).
Solodans, benen kastas framåt i rask följd (IA), benen kastas
åt sidorna (TE) (IA: 404 ss. 66, 68, 69; TE: 399 a s. 79).
I huksittande ställning kastas först det ena sedan det andra
benet fram i rask följd. Händerna antingen utåt för att underlätta
balansen eller på höfterna (PA: 414 s. 61; HO: 414 s. 63).
f Benen kastas fram turvis i rask följd. Man hoppar på platsen
eller går utmed golvet (SB: 403 s. 147; NÄ: 403 s. 144).
Ensam eller parvis dansar man utefter golvet hållande varandra i hand, stundom efter långsam polkamelodi (TE: 399 a s. 79).
Två eller flere deltagare stå parvis mot varandra i hukställning, hålla varandra i hand samt kasta benen fram i rask följd (BR:
399 a s. 78; JO: 399 b s. 87).
Två personer mot varandra i hukställning med händerna på
höfterna kasta benen utåt eller framåt, stundom hopp i stående ställning (NV: 407 s. 84). — Kosacker och ryska soldater sågos dansa
sålunda, därav namnet — Se också Fsvf. VI B s. 397 »Ryska»,
»Rysk».
22.

Björndansen.

Dansas på bröllop. Spelmannen spelar en polkamelodi. Två karlar
fatta om varandra och hoppa i ring, sedan hoppa de skilt för sig ett
varv. Allt emellanåt smeka de varandra och liksom kyssas. Efter en
stund lägger sig den ene karlen, honan, på golvet. Den andra hoppar
omkring något framåtlutad. Ibland snusar han på den liggande. För
varje varv han hoppar skall han flytta en arm eller ett ben utåt på
den liggande. Slutligen hoppar han på alla fyra, stödd på händer och
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fötter omkring den som ligger, vilken har armar och ben utbredda.
Så lägger han sig på denna, »knäskari) po björninnan». Därefter
stiga båda upp. Minspelet gör mycket till. Björnen skall liksom reta
upp sig. Någon gång kan det hända, att en gammal kvinna är björninna (NÄ: 403 s. 143). — Jfr Fsvf. VI s. 396.

G. Vighetsprov.
Gå hjul: gä sjitle

1. Hjula.
Stejskal s. 110, E. 38 a (SB: 403 s. 154).

Kullerbytta.
Rulla hjul (BO)
Rulla tobak (VÖ)
Hjula (BO).
Sittande på marken med armarna i kors över bröstet eller
knäppta i knävecken stupar man över huvudet (BO: Hembygdsm.
2.

34 s. 64 b).
Man sätter sig på marken med benen i kors under sig, fattar
i fötterna och stupar över huvudet upprepade gånger (VÖ: Wm Ob.
II s. 711 b).
Benen i kors och händerna fattande om tårna. Sålunda sittande kastar man sig baklänges över flere gånger (BO: Hembygdsm.
34 s. 65 a). — Stejskal s. 109, E 37.
Ta slanten på tån.
Redan att sätta foten till munnen är tecken på mjukhet i lederna
och desto mera färdighet fordras, om man därtill har en slant eller
knapp på tån som skall tagas därifrån med munnen (BO: Hembygdsm. 34 s. 60 a). — Jfr. Stejskal s. 88, E 1 a »Kyssa tån».
Stå upp bakbunden.
En person låter binda sig till händer och fötter och skall sedan
resa sig upp från liggande ställning utan hjälp (BO: Hembygdsm.
34 s. 61 a). — Somliga få det att gå, men många bli liggande och vrida
sig bara som en mask på golvet (NA: 36 s. 320). — Stejskal s. 89, E 7.
1)

Fnaska, syssla, arbeta smått; här sannolikt i betydelsen 'futuere'.
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5. Lugga björn.
Man sätter sig på golvet med knäna uppdragna. 1 knävecket
sticker man en käpp, som är så lång, att det blir en utskjutande ända
åt vardera sidan. Under käppen sticker man armarna, en på vardera
sidan innanför knäna och fattar med händerna tag i håret och försöker resa sig utan hjälp och utan att släppa taget om luggen (BO:
Hembygdsm. 34 s. 61 a). — Stejskal s. 90, E 9.
6.

Bära luffarpåsen (BO).
Gammelpigsbölon (BÖ).
Latrnansbördan: latamansbölon (KV).
Stiga upp med foten på ryggen.
Lik?som Steiskal s. 91, E 11 (BO: Hembygdsm. 34 s. 61 a; BÖ:
Nordberg s. 128; KV: 537 s. 307).
Man binder sladden av en tågända vid foten, lägger sig på sida
på golvet, kastar tåget över »härdon»') och drager foten uppåt ryggen, så högt man får och försöker sedan stiga upp, så att man blir stående på ett ben (NA: 36 s. 320). — Jfr. Stejskal. föreg.
7. Krypa under käppen.
En käpp ställes på golvet att luta mot väggen och den, som skall
krypa, ställer sig och håller i käppens övre ände. Det gäller att krypa
i vinkel mellan väggen, golvet och käppen (BO: Hembygdsm. 34 s.
60 b). — Jfr. Stejskal s. 95, E 17.
Krypa genom spannremmen
Stejskal s. 97 E 19 »Krypa genom bältet» (BO: Hembygdsm. 34 s. 60 b; SI: Ensk. meddel.).
Gå över käppen
Stejskal s. 99, E 20 b »armgång» eller »armvräng». Käppen skall vara så lång som från fingerspetsarna till armhålan (BO: Hembygdsm. 34 s. 60 b).
Ta pengen.
Man skall böja sig bakåt och med munnen söka ta en slant,
som ligger på ett bord (BO: Hembygdsm. 34 s. 60 a).
Ta styvern från stolen.
Ett mynt eller en knapp lägges på stolens sits vid sidan
om ryggstödet. Sittande på stolen skall man böja sig bakom ryggstö1)

Skuldran.

156

Idrottslekar.

Kap.

det och söka taga föremålet med munnen utan att beröra golvet vare
sig med händer eller fötter (BO: Hembygdsm. 34 s. 60 a). — Jfr.
Stejskal s. 100, E 21 »Ta stickan från stolen.»
c. Ta upp bakvägen.
Man skall fristående och utan hjälp av händerna böja sig bakåt,
tills huvudet vidrör marken och därvid taga i munnen en slant eller
en sockerbit som lagts på marken bakom en. Lättare utföres upptagandet bakvägen, om man böjer sig bakåt med huvudet mot en vägg
så djupt, att man når marken med munnen (BO: Hembygdsm. 34
s. 60 a).
11. Ta sig upp på bänken = Stejskal s. 101, E 22 c (BO: Hembygdsm. 34 s. 61 b).
12. Träda huvudet genom armarna.
Man lägger armarna i kors framför bröstet, hakar långfingrarna i
varandra, gör en så stor öppning som möjligt mellan handlederna
och försöker sticka huvudet därigenom (BO: Hembygdsm. 34 s. 60 b).

Krypa genom stolen.
Man lägger sig på magen på en stol och kryper ned under sitsen,
mellan stolbenen och upp igen på stolen på andra sidan utan att stolen får stjälpa (BO: Hembygdsm. 34 s. 60 ). — Se Stejskal s. 102,
E 23 Krypa under bänken.

Resa sig vid stången.
En båtshake hakas fast i någon upphöjning på marken och man
lägger sig raklång på ryggen med ändan av skaftet hårt tryckt emot
bröstet. Armarna hållas korslagda över stången och man skall resa
sig utan hjälp av händerna (BO: Hembygdsm. 34 s. 61 b). — Stejskal s. 103, E 28.
Fälla träd.
Man håller kroppen rak och styv och låter sig falla handlöst på
rygg. Därvid är det bäst att ha någonting mjukt under sig, såsom
t. ex. i höladan. Lektes förr då julhalmen var inne (BO: Hembygdsm.
34 s. 52 a).
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16. Hänga i knävecken.
Man lägger knävecken över en stegspole och hänger rakt ned
med överkroppen. Från denna ställning skall man böja sig upp eller
snurra runt omkring stegspolen (BO: Hembygdsm. 34 s. 61 b). —
Stejskal s. 105, E 32.
17. Hänga i fötterna.
I en takås, stegspole eller något dylikt hänger man på ena eller
båda fötterna (BO: Hembygdsm. 34 s. 62 a). — Stejskal s. 106, E 33.
18. Trä på nålen = Stejskal s. 106, E 34 (BO: Hembygdsm. 34 s.
62 a).

H. Balanseringskonster.

1. Gå på händerna med fötterna rakt uppåt. — Se
Stejskal s. 112
F 1 (BO: Hembygdsm. 34 s. 62 b).
Resa till Amerika: rejsa ti Amirika.
Man lägger sig på marken eller på golvet, stöder händerna mot
träpluggar, som äro vassa i nedre ändan, benen äro raka och vila
på tåspetsarna, kroppen får inte vidröra underlaget.1) En annan frågar: »Kvart ska du resa?» — Svar: »Ti Amirika.» — »SI ett, en du
int dronknar
vågin..» — Den liggande skall vid varje tilltal lyfta
upp ena handen, varvid det blir svårt att hålla balansen. Vanligtvis
faller han på magen, 'och då »dronknar» han (öBO: Ensk. meddel.
1955).
Gå på benkäglor (BÖ).
Gå på styltor (BO OR).
Gå på kryckorna: gä pot krötjona (OR).
Likasom Stejskal s. 115, F 6 (BO: Hembygdsm. 34 s. 62 b; öBO:
Ensk. meddel. 1955; BÖ: Nordberg s. 128; OR: 537 s. 252). — Av
vikt är att styltorna äro av ansenlig längd (BO) .
Ta pengen från golvet.
Ena armen i höftfäste, den andra i golvet. I denna ställning lutar
man sig ned och tager med munnen upp en penning, som ligger mittemellan tummen och pekfingret av den hand som vilar mot golvet
(BO: Hembygdsm. 34 s. 62 b). — Stejskal s. 119, F 12.
1) Ställning som

»Tjäna herrskap» (Stejskal s. 118 nr F 10 c).
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5. Balansera på lina, stång.
Gå på lina över å.
Ett vanligt tjockt rep spännes över en å i höjd med vattenytan.
Därefter försöka pojkarna, iklädda simbyxor, att balansera över
utan att falla i vattnet (ST: 397 s. 252).

Balansgång på broräck (SI: Ensk. meddel.).
Tjäna ut året.
Man skall gå balansgång på en lång stång utan att falla av
(BO: Hembygdsm. 34 s. 62 a). — Stejskal s. 120, F 14.

Slå skon.
En stång är utlagd mellan två stolar. En sko eller något dylikt
ställes på vardera stolen. En sitter på stången med benen korsslagna
på densamma, har en längre påk i händerna och med den försöker
han slå ned föremålen utan att själv falla ned. Sedan man slagit ned
föremålen kan man ännu få slå med påken ett antal varv till (BO:
Stejskal s. 121, F 15.
Hembygdsm. 34 s. 62 a).

Kyssa tån.
Man står på en fot och tar den andra foten med tån upptill munnen (BO: Hembygdsm. 34 s. 62 b). — Stejskal s. 122, F 17.
Slå dyna (IA).
Slå ned från bocken (IA).
Slå säck (BO SI IA KI).
Se Stejskal s. 127, F 29 (BO SI: Ensk. meddel.; IA: 404 s. 27;
KI: 414 a s. 23). — Ofta på folkfester.

Hänga i krokig arm = Stejskal s. 129, F 33 (BO: Hembygdsm. 34 s. 63 a).

Gå med händerna i stegen (BO).
Gå med armar (BÖ).
Man går på undersidan av en lutande stege, hängande i armarna,
varvid man kan flytta båda händerna samtidigt eller ock en åt
gången (BO: Hembygdsm. 34 s. 63 a; BÖ: Nordberg s. 128). —

Stejskal s. 128, F 32.
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11. Stå på ett ben.
För att visa att man ej är berusad skall man stå stadigt på ett
ben och hålla det andra benet fast med handen (BO: Hembygdsm.
34 s. 63 a). — Jfr. Stejskal s. 122, F 17.

Duger till flygare: dogär ti fl9gare.
Man snurrar tio varv runt, hela tiden framåtböjd och tittande
nedåt på en spån eller dylikt, som ligger på golvet eller marken.
Sedan gäller det att gå rakt fram. Om man kan göra det, duger man
till flygare (IA: 404 s. 93).

Trilldansen (LT).
Vända kvarn: vänd k,värn (NÄ).
En sätter sig på golvet och föreställer kvarn. En annan, som skall
vända kvarnen, fattar tag i dennes fötter och springer runt omkring
med denne fem till tio varv. När kvarnen stiger upp, kan det hända,
att han »stular»1 ) och åskådarna få ett gott skratt. Sedan är det
den andres tur att .vara kvarn och vändas lika många varv runt
(LF: 403 s. 195; NÄ: 403 s. 189).

Bära kankapåse: bära kankapösa (Al).
Bära kasabacka (Ny1).
Bära kasabocka: bär kasabocka (SI).
Bära kasakonta (SI HÄ).
Bära kasbölo (IA).
Bära kasbak: bjär kasibäk (PL).
Bära kasonbak (PA).
Bära kasrygg: bjer kasarygg (NÄ), kasirygg (KN PL).
Bära kassebak: bjer kassibäk (VÖ).
Bära kassekunt: bjer (i) kassikont (KH VÖ MM OR).
Bära kasselunk :bjer i kassilonk (MM).
Bära kasselunt: bjer (i) kassilont (OR).
Bära kassenbak: bjer kassinbäk (BJ).
Bära kasserygg: bjer kassirygg (VÖ).
Bära kassonback: bära kassonback (KV) .
Bära kassonbak: bjär (PÄ), bjr (KH KV RE) kassonbäk
(PÄ. KV),kassonbäk (KH KV RE).
Bära kassonkunt: bjer i kassonkont (MU).
1)

Stappla, stupa, falla.

160

Idrottslekar.

Kap.

Bära kassonryggin: bjer i kassonrycljin (MU).
Bära kassrygg: bära kassrigg (BÖ).
Bära kunkaryggen: bjera konkaryddzi (PE).
Bära kunkepåse: Kixa kunkapösa (JO), kunkepösa (FÖ).
Bära kunsjonbak: bier konsjonbäk (SA).
Bära kunsonbak: bier konsonbåk, kgnsonbåk (KH KV).
Bära kussonbak: bier kgssonbäk (KV).
Bära kuntaryggen: bjära po kontaryddzi (TJ).
Bära pumparyggen,: bjära po pompanryddzi (EE).
Bära påsrygga: bjär posarygga (BO), - rygga (SI),
bär posarygga (mNyl. vNyl.).
Bära påstaka: bär posataka (vNyl) .
Bära saltpåse: bära saltpösa (FÖ).
Bära takapåse: bjär takaposa (öNyl. SI).
Bära någon på ryggen (Nyl: V11 Ob. s. 425 a; öNyl SI: Wm Oh.
II s. 407 b; PÄ: Wm Bidrag II s. 59; BO: Wm Bidrag II s. 120; SI:
V11 Ob. ss. 425 a, 425 b; Wm Bidrag II s. 120; HÄ: V11 Ob. s. 425 b;
vNyl: Wm Bidrag II s. 120; IÄ: V11 Ob. s. 425 a; PA: Wm Ob. I s.
350 a; Bidrag II s. 159, Al: V11 Ob. s. 420 a; BÖ: V11 Ob. s. 420 a;
FÖ: Wm Bidrag II s. 133; JO 399 b s. 68; NÄ KN: Wm Bidrag II
s. 59; PL: Wm Ob. I s. 349 b; Bidrag II s. 59; SA: Wm Bidrag II s.
196; Kil: Wm Bidrag II ss. 59, 76, 196; KV: 537 s. 247: Wm Bidrag
II ss. 59, 76, 77; RE BJ: Wm Bidrag II s. 59; VÖ: V11 Ob. s. 426 a;
Wm Bidrag II s. 59; MM OR MN: Wm Bidrag II s. 59; EE: Wm
Bidrag II s. 118; TJ: Wm Bidrag II s. 76). — Stejskal s. 122, F 20.
15. Bära kassebak: bier kasibäk.
Man sitter gränsle över en annans axlar, och denne springer en
viss vägsträcka. Detta brukas stundom vid kägelkastning. Den som
förlorat skall bära segraren på axlarna (KN: 400 s. 25).
16. Bära 'mjölsäckarna: bier mjölsäckan.
Man bär en annan på ryggen så, att hans huvud hänger nedåt och
hans ben, som man håller i, ett med var hand, har man på var sin
sida om nacken (KV: 537 s. 247).
17. Hoppa bräde (öNyl. BO IÄ KI KN).
Hoppa planka (IÄ).
Sprinta bräde (öNyl.).
Likasom Stejskal s. 123, F 24 (öNyl.: Nyl. IV s. 58; BO:Hem-
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bygdsm. 34 s. 62 b; IA: 404 ss. 46, 48; KI: 414 s. 45; KN: 400 s. 29. —
Vårlek i fållan, där det finnes finhackat granris (öNyl.: Nyl. IV s. 58).
18. Baka kinko:1 ) baka tjinko (NB PU).
Gunga bräde (Nyl. BO Al).
Gunga med bräde: gong me brå (LA).
Ki:ngsa: tjinsc, (KV)1)
Kinkar) med bräde: tsink me brå (NV).
Koppal)brä,de: kapa (KO), kopo (HO), koppo (KÖ), köpa
(FÖ vAl.).
Pocka') bräde: poko brå (HO).
Ett bräde eller en planka tvärs över en stockände eller annat
underlag, på vardera änden sitter ett barn 1. flere, som bringa brädet att gunga upp och ned (Nyl Ab. KO KÖ FÖ vAl.: Ensk. meddel.; BO: Hembygdsm. 34 s. 61 b; HO: 414 s. 49; KV: Wm Ob. I s.
350 a; LA NV: 513 s. 234; NB PU: Wm Ob I s. 29 a).
19. Gunga på långf lake.
Barnen sätta sig på »langflaka», 2 ) en del på skalmarna, en del
baktill, och gunga. De som äro uppe i luften, ropa: »nergräddakako»,
de andra: »oppgräddakako» (NV: 513 s. 265).
20 Gunga.
a. Gunga (allm.).
Horbläkta: horblekto, föraktl. benämning (SI).
Skolva: skollvo (BO SI vNyl Ab Al), skollvo (HI BÖ VB).
Skölva: sköllvo (öNyl.), skellvo (BO).
Gunga med två, fyra eller sex armar (»krokar» KI KO) och ett,
fyra eller fem sittbräden. Armarna äro fästa vid en axel som medels
två tappar är fäst vid två stolpar, envar stödd medels tre stöd. Om
man vill svänga runt ställa sig två mot varandra på var sitt bräde
och giva fart åt gungan genom att böja på knäna (öNyl. BO SI EN:
Vii Ob. s. 1197 a; Wm Ob. II s. 197 a; SI: Wm. Ob. I s. 282 b; vNyl.:
V11 Ob. s. 819 a; IA: 404 s. 51; BR: 399 a s. 112; FB KI HI NA KO
HO: V11 Ob. s. 819 a; PA: V11 Ob. s. 819 a; Wm Ob. II s. 197 a; KI KO:
414 s. 10; BÖ KU FÖ: V11 Ob. s. 819 a; JO SA SU: Wm. Ob. II s. 197
Gunga.
Arbetskärra med lång brädbotten.
11 — V. E. V. Wessman.
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a; HA: 399 b s. 127; VB: V11 Ob. s. 819 a). — Då man ger fart säger
grötvat'n) (EN), »ge pepper» (gå pepär)
man »ge grötvatten»
(SI) Wm. Ob. I s. 240 a; II s. 70 a).
Tjinso. (SA).
Trätjinson.
Liten gunga uppsatt i »smögon»1) mellan två uthusrader. Såväl
gossar isom flickor bruka »tjinsa», och ofta gäller det att se, vem som
kan snurra runt de flesta varven. Olycksbud kan inträffa, då någon
alltför våghalsig byting ramlar av den snurrande gungan. I Sundom
hade man förr även vintertid tjinsor på vattendränkta fält. Man slog
ned tvenne stadiga stolpar i marken; dessa fröso snart fast i isen
och gåvo nödig stadga åt gungan (SA: Bk. 1942 s. 96; KN: F.E.S.
V s. 191).
Bandkinka: bandtsinko (NV).
Kingsa: tjings, -on (KN), tjins, -o(n) (PL PÖ MA), tjinso (KV
RE )•
Kinka: tjinko (NB), tsinko (nÖb), tsinko (GB NV).
Repgunga (allm.).
Repkingsa: räjptjns -on (KN).
Gungan består av ett rep fäst med båda ändarna vid en trädgren
eller annat horisontalt tvärträ samt med ett bräde att sitta på. Man
kan gunga ett visst antal gånger i tur och ordning, t. ex. ett hundra
(NV) (Allm.; KN: Wm Ob. 1 s. 359 b; F.E.S. V s. 191; 400 s. 60;
RE PL PÖ: V11 Oh. s. 433 a; MA: V11 Ob. s. 433 a; Wm Ob. I. s.
359 b; KV: Wm Oh. I s. 359 b; NB mÖb. GB: Vii Ob. s. 433 a; NV:
407 s. 194; 513 s. 267; Vii Ob s. 433 a).

21. Slängbrink.
Ett tjockt rep fastgöres vid en tjock trädgren tre till fem meter
från marken. Från en upphöjning, t. ex. en sten, på ena sidan av trädet gungar man sedan, hållande fast i repet, i halvcirkel över till
andra sidan av trädet, där även en upphöjning finnes, vid vilken
man stannar och sedan åter svingar sig tillbaka. På så sätt turvis
fram och tillbaka (PY: 397 s. 112).

1)

Prång, smal gång mellan två uthusväggar.
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I. Färdighetsprov.
1. Klappa och stryka.
Man klappar sig på bröstet med ena handen och stryker med
den andra antingen på sig själv eller på ett bord (BO: Hembygdsm.
34 s. 66 a; SI: Ensk. meddel.; IA: 404 s. 81; BR: 399 a s. 91; MM:
537 s. 55 a).
Samtidigt med ena handen klappa sig på benet och med den
andra släta sig (JO: 399 b s. 100).
Röra benet och armen.
Stående på ett ben, skall man föra det andra benet runt åt höger och armen på samma sida åt motsatt håll (BO: Hembygdsm.
34 s. 65 a).
Spärra ut fingrarna.
Fingrarna hållas slutna, varefter man skall skilja dem åt ett
i sänder utan hjälp (JO), först på den ena handen, sedan på den
andra (LF) (JO: 399 b s. 100; LF: 403 s. 174).
Skilsmässor och trohet.
Man spärrar ut fingrarna på bägge händerna och sätter fingertopparna mot varandra, utom långfingrens som man böjer ihop vid
mittersta leden och sålunda sätter dem mot varandra. Så säger man:
»Far och mor skiljas åt» och för tummarna hastigt ett ögonblick från
varandra. Sedan: »Bror och syster skiljas åt» och löser pekfingren.
från varandra; därpå: »Man och hustru skiljas åt» och skiljer lillfingren från varandra. Då återstår endast ringfingrena, »de trogna
vännerna», och man säger: »Men trogna vänner skiljas aldrig åt»,
och man försöker öppna på ringfingerändarna, om det går (BO: Hembygdsm. 34 s. 74 a).
Far och mgr skils öt,
systro o bröder skils öt,
tvö smö vänner skils öt.
Då man skall skilja åt ringfingren, går det inte och då läser man
ingenting (MÖ: Bk. 1943 s. 63).
Far och mor skiljas åt,
sistär o bror skiljas åt,
ovänner skiljas åt,
min tjärlejtjinj sjils aldär åt hanj int (IÖ: 116 a s. 117).
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Far o mor kunna skiljas,
vän o ovän kunna skiljas,
syster o bror kunna skiljas,
o goda vänner kunna skiljas,
men alldri förlovade o gifta (BÖ: Hb. 1916 s. 116).
Far och mor kunna skiljas,
syster o bror kunna skiljas,
goda vänner kunna skiljas,
men aldrig förlovade och gifta (Orten i sv. Finl.?: Nordlander
s. 94 nr 159).

5. Vrida handen, och dricka ur flaska.
Man vrider högra handen inåt och fattar tag om en flaska. Det
gäller sedan att dricka ur flaskmynningen (BO Lik: 404 s. 81).
6. Vrida vattenglas ett varv runt.
Man skall föra ett glas fyllt med vatten under sin egen arm, vrida
handen samt få glaset i sitt ursprungliga läge utan att något vatten spilles ut(I.A: 404 s. 81).
7. Taga eld på tändsticka med en hand.
Man håller en tändsticksask i ena handen och lyfter armen utåt.
Sedan gäller det att med en hand öppna tändsticksasken, taga ut en
tändsticka, sluta asken och tända eld på stickan, allt under det asken
hålles i handen (BR: 399 a s. 90).
8. Balansera käpp eller räfsa.
Man håller en käpp eller räfsa i lodrät ställning på handen och
försöker hålla den där så länge som möjligt. Den som är skicklig
placerar käppen på en fingerspets och flyttar den från lillfingret till
tummen eller tvärtom. Stundom ställes käppen på foten, hakan
eller näsan. Käppen kan man även kasta upp i luften, så att den
svänger ett eller flere varv runt, varefter man fångar den och åter
balanserar den (ST: 397 s. 111). -- Se vidare Stejskal s. 125.
9. Rulla käpp eller räfsa.
Man lägger en käpp eller räfsa på handleden i horisontalt läge och
håller den i jämvikt. Därefter vrider man handen kring käppen,
räfsan, samt återtager förra ställningen. Det skall gå mycket kvickt
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utan birörelser, ty annars faller käppen till marken (PY: 397 s. 111,
SI, 1890-t.: Ensk. meddel.).
10. Ringa med »svinklockor»
»smög:ria» mellan uthusen funnos förr träklockor uppsatta. Dessa voro tillyxade av grova träkubbar i ett slags klockform. De voro
försedda med en trampinrättning liksom vanliga kyrkklockor samt
fästa vid en vågrät björkgren, som fick tjänstgöra som axel. Grenen
måste ofta tjäras, ty annars började klockorna gnälla vid kringsnurrandet. Då klockorna icke voro ihåliga och saknade kläpp, kunde
de ej frambringa något ljud. De synas ha funnits till endast för att
pojkarna i tid skulle få öva sig att trampa de riktiga klockorna i klockstapeln, främst pojkar i skriftskolåldern. Särskilt under fastan ringde
man flitigt. Efter utflyttningen av gårdarna ha de försvunnit (SÅ:
Bk. 1942 s. 96).

J. Fördraga smärta.
Att draga en stenskål med örat från dörren till fönstret är omöjligt.
Det är nämligen inte ensamt skålens öra här är fråga om, utan
även personens, som utför provet. Man binder därför ett fint snöre i
skålörat (skålen står på golvet vid dörren), sätter därpå snöret över
eget öra, ställer sig själv vid fönstret och drar i snöret, som då måste
löpa kring örat. Det lär emellertid skära in i huden till den grad,
att provet inte kan utföras (SO: 69 s. 195).

K. Brottning.
1. Mittomkast.
Brottning, då motståndarna fatta varandra om livet. Fördelaktigare är undertag än övertag (BO: Hembygdsm. 1943 s. 56 b). —
Stejskal s. 37, A 3 b.
Lägga ryggtag = Stejskal s. 37, A 3 b fr. JA (VÖ: Wm Oh. ii
s 704 b).
57 a).

Ta bälttag = Stejskal s. 39, A 4 a (BO: Hembygdsm. 34 s.
Kragakast = Stejskal s. 40, A 5 (BO: Hembygdsm. 34 s. 57 a) .
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L. Sommarlekar.
1. Rida i kapp.
Man red i kapp utan sadel. Den som kom först fram till målet,
var värst (TA: 404 s. 105).
En bestämd sträcka eller som uthållighetstävlan. — Man kommer överens om hästarna skola springa i trav eller i sträck (SB: 403
s. 229).
2. Simma i kapp.
Uthållighetssimning eller en bestämd sträcka, tio till trettio meter, eller på rygg eller så att man inte får sprattla med benen eller
inga vattendroppar få falla på vattenytan (Allm.; SB: 403 s. 231).
3. Ro i kapp.
På fiskefärder, lika många man i båtar, som kappas med varandra (Allm.; SB: 403 s. 231).
4. Skrinnstege:
En sida av en skrinnstege lägges horisontalt på en påle, på vilken
ett kärrhjul lagts så, att det kan snurra runt kring en uppstående
axel. Skrinnstegen bindes fast vid hjulet, varefter två personer sätta
sig på stegen, en i var ände, och börja snurra runt (FL 399 b s. 127).

5. Vattenlek.
Man ställer upp sig på stranden i ett led och springer sedan alla
på en gång ut i vattnet för att slutligen stanna och »bock uve höuv»1).
Sedan börjar man kasta lera eller gyttja på varandra. — Stundom
delar man sig i två partier. — Slutligen börjar man »stretta» 2) vatten på varandra (KN: 400 s. 60; F. E. S. V s. 191).
Göra en kullerbytta.
Stänka: skvätta vatten.
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M. Vinterlekar.
1. Skida •
Man använde förr »stjidar» med hål i »stjidnesan». Skidorna voro
av björk eller asp med hål i skidspetsarna. Genom hålet trädde
man ett starkt snöre med knut på den främre ändan. Stavar användes icke. Hållande i snörena som tömmar åkte man nedför backar och drog stjidarna efter sig uppför backen (PY LT). — »Skidana» vanligen av björk utan ränna och mycket styva, tjocka och
breda. Man hade endast en stav, som man höll i med båda händerna
snett åt höger (oftast) eller åt vänster. När man åkte nedför backar
kunde man hålla staven mellan benen och bromsa, ifall farten blev
alltför våldsam. Stundom band man snören om skidspetsarna och
höll i dem, då man åkte utför backar. Man använde inte termen
»skida» utan »ga op skidar», d.v.s. gå på skidor. Först på 1890-talet,
då utgivaren börjat gå i skola i Helsingfors, togos två stavar i bruk
(SI). — I st. f. skidor använde pojkarna ofta stora tunnkimmar att
åka utför backar (SI HA HF) (PY: 397 s. 123; BO Hembygdsm.
44 s. 38 a; SI HF 1880-18904.: Ensk. meddel.; HA: Bondens liv s. 55).
2.

Iskolig (Nyl NÄ) .
Ispulla (Kaskö).
Pojkarna brukade förfärdiga åt sig iskolin av kärnis. Man tog en
isbit av godtycklig storlek (t. ex. fyrtio cm lång, trettio cm bred och
tjugo cm tjock. PY BO). Med kniv och hyvel gjorde man den främre
undre sidan bågformig. På mitten av övre sidan gjorde man en grop
och fyllde den med hö (PY BO) eller halm (BO). Från gropen såväl i riktning snett framåt som snett bakåt gjordes ett hål och genom hålet trädde man ett rep med en knut vid bakre sidan. Repet
gick över höet och höll det nedtryckt på sin plats. Repet var sedan
stucket genom främre hålet samt ungefär en meter långt ännu utanför. Med dessa iskolin for man utför backar med god fart, men de
voro till stor förargelse för åkare, ty de gjorde backarna hala. Backarna kallades även iskglibackar. Ofta brukade man om kvällarna
isa sina klin, d.v.s. man hällde vatten på undre sidan av dem och
lät dem frysa under natten. Om morgonen voro de glatta och blanka
av isen som bildats. Sådana iskolin höllo ända till två månader, om
vädret var kallt. Ofta gjorde man försök för att se om de ännu voro
1)

Av fi. jääkuli, isstycke varpå barn skrinna utför backar.

168

Idrottslekar.

Kap.

starka, nämligen genom att »knoppa» 1. »klubba koli»: tvenne iskolin
slogos emot varandra. Höllo de, voro de bra, men ofta hände det, att
den ena eller stundom bägge sprutko. (Beskrivningen från PY; det var
inte alltid som man förfärdigade dem så omsorgsfullt med hö att sitta
på.) — Ett omtyckt fastlagsnöje, särsk. i skärgårdstrakterna. Också
i Sibbå berättas dets. som i Nyland IV om skälmen som narrade sin
lilla godtrogna kamrat att tjära sin iskoli och sätta den i bastun för
att torka. — I Ekenäs skärgård kallas föremålet iskolak (PY: 397 s.
123; PY ST SI PÄ BO SI HÄ ES EN öNyl: Wm Ob. I s. 322 b; II s.
670 b; Bidrag II s. 52; Hembygdsm. 44 s. 37 f.; Nyland IV s. 51; ST: 487
s. 3; HA: Bondens liv s. 55; Kaskö: Wm Bidrag II s. 5). — I st. f. iskoli
kunde man använda en torvkali: en jordtorva som i flere dagar överhälls med vatten för att bilda en isskorpa på torvbiten (LT: Hembygdsm. 44 s. 38 a).

Iskula.

2 a. Iskula (NÄ); ispulk (Kaskö).
Ett isstycke, omkr. 50 cm i diameter, hackas med en yxa, så att
sidorna bli rundade. Stundom göres en liten grop på övre sidan och
i gropen lägges hö eller halm. Ett rep lägges över halmen och ändarna stickas genom iskanten snett framåt och bakåt. I den bakre ändan bindes en knut, med den främre drages iskulan framåt. Småpojkarna åkte fordom utför å- eller bäcksbranter på glatta iskulbanor. Om kvällarna plägade man bära vatten från vaken, varifrån
man tagit iskulor och hälla det längs banan, så att den blev riktigt slät och hal till följande dag. »Vi ska skurr op istjälkan», sade
man, då man gick ut till banan för att åka. Undre sidan skulle vara
något rund, vilket gjordes med yxa eller kniv. Sedan kunde man
»skutta över allstans» (NÄ Kaskö: 487 s. 13).
3. Firra: firrg (KB), firro (NV).
Firrbock (LA) .
Firrmärr (EE KB).
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Pinnslängit: pinnasliing, -on (KN).
Skvirrbock (NB).
Slingbocken: hlingbottsi (NV).
Slingerbana (SI HÄ mNyl vNy1).
Slingerkälke: slingärkelka (BO), -kölka (SI), -tjälka (KU FÖ
JO SA), -tjölka (KÖ).
Slänga, slengo (SN EN PO), sli&n,gon (KN NÄ ÖV), s1 -ngon
(KN PL), sl e.-ngo (KV MM OR MU), slennjo (MM OR).
Slänganhäst: slQnganhästin (NÄ ÖV), sl&nganhesti (MA).
Slängarstång (SB).
Slängbana (Ny1).
Slängbock (VÖ).
Slänghästen (NÄ)
Slängkälke: slengtjelka (PY ST), -kelka (NA), -tjälk (NÄ RE).
Slängstång: slengstäng (SB), slängstång (RE).
Vingelslänga: vingelslngo (SÅ).
Vingelkinka: vingeltsinko (LA).
Vingla: vinglo (OR).
Virra: virra (MU EE).
Virrmärr (EE).

Slänga (KN).
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En stadig påle slås ned i isen, eller på en jämn gårds- eller
ängsplan (RE), upptill är pålen försedd med en grov järntapp, vid
vilken förmedels en ögla är fäst en lång stång, så att den löper omkring tappen. Vid stångens längre ände är stadigt bunden en kälke
(allm.) eller en grovt tillyxad trähäst på medar (KN NÄ MA SA VÖ
MU NB LA EE KB). En person sätter sig på kälken eller hästen
och stången bringas att rotera genom att andra skjuta stången
omkring vid den kortare änden. Särskilt fettisdagsnöje (SI mNyl KÖ
KU FÖ JO SA: Wm Ob. II ss. 240 a; 249 b; SN EN PO KN PL ÖV
KV ME VÖ MM OR MU NB: Wm Ob. II ss. 217 a, 240 b, 537 a; SB
NÄ ÖV MA RE VÖ: Wm Ob. II s. 250 a; F.E.S. III s. 175; RE: 62
s. 23; EE MU: Wm Ob. II s. 541 a; PY: 397 s. 124; ST: 487 s. 21; BO:
Hembygdsm. 47 s. 34; HÄ: Bondens liv s. 55; LA EE KB: Wm Bidrag
II ss. 4, 8, 26, 143, 144, 174, 175; V11 Ob. ss. 191 b, 866 a, 874 b; NA:
27 s. 131; KN: 487 a, s. 10; Wm Bidrag II s. 112; NÄ: 487 s. 12; EE:
407 s. 195).
Ungefär lika som »slängan» ovan. Då en trähäst är fastbunden
vid ändan av stången, har man också en rem bunden vid stången,
ungefär 1/2-1 m från ändan. Med ena handen håller man fast i remmen, med den andra i hästen, då slängstången snurras runt (NÄ: 437
s. 18). — Stundom har man slängkälken på en gårdsplan (ST).
Bakavirro.
Ett tjockt utskottsbräde lägges på en omkring en m hög avsågad
kraftig stubbe, slås en tapp genom mittpunkten av brädet. Två
gossar lägga sig framstupa på brädets ändar, hålla sig stadigt fast
samt begynna springa runt åt samma håll, så att brädet snurrar
runt (EE: 407 s. 194; Wm Bidrag II s. 8).

Bakavirra.

Bakavirro (EE).
Pinnslänga: pinnslng, -Or (KN PL).
Slänga (KN).
Vingelslä,nga: vingelsl&rtgo (SA).
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I marken stående stadig påle, omkring vilken packas snö, som begjutes med vatten. I ändan av pålen en järnten, som passar in i ett
på mitten av en 7 å 8 alnar lång stock borrat hål. I vardera ändan

P ,- n ne

Pinne

Tapp
rh ide

Pdle

Pinnslänga.

är stocken försedd med tre halvannan m höga pinnar (KN PL), med
två lodrätt infällda käppar (SA). På var sin ända av stocken sätta
sig barn (PL), en ungdom (SA), mellan de inslagna käpparna, som de
omfatta med armarna, och de övriga driva omkring stocken (PL:
Wm Ob. II s. 32 a; SA: Bk. 1942 s. 96). — Pålen slagen ned i isen,
på pålen ett bräde utan käppar i ändarna. För övrigt liksom föreg.
(EE: Wm Ob. I s. 31 a). I vardera ändan av brädet inslagen en tapp
20 å 30 cm hög, en person sitter grensle över plankan på vardera
ändan med ansiktet vänt inåt och hållande stadigt fast i pinnen (KN:
487 s. 13; NÄ: 487 s. 12).
e. Vingla: vinglo.
Konstruerad som föreg., men utan pinnar. På vardera änden av
brädet (spiran, stocken) sitter en person och brädet (o.s.v.) försättes i roterande rörelse antingen genom att de på brädet sittande
personerna sparka efter med fötterna (RE) eller av andra personer,
som skjuta på brädet. Nöje ish. på fettisdagskvällen (RE VÖ MM NB:
Wm Ob. II s. 537 a; Folkl. o. Etn. st. III s. 176).
4. Snölykto; åka kälke.
Om vintrarna leka gossarna snöbollskrig, bygga snöfästningar,
snögubbar och snölyktor av snöbollar, som radas på varandra i form
av en upp och nedvänd tratt eller som en pyramid. Om kvällarna
kunna de tända ett ljus i lyktan, som då lyser rätt vackert. Ett omtyckt nöje var särskilt på fastlagstisdagen, för både barn, yngre och
äldre ungdom, att skurra backe. På skaren om våren, då långsläden tages fram, roade sig även äldre personer med att i vinande
fart köra utför en långsluttande backe. Åka kälkbacke kallas hftska
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(öNy1), skrinna (SI), ränna kälke (NA mÖb). — Sparkstöttingar, de
första med trämedar kommo i bruk på 1880-talet och kostade (i SI)
sju mark (Allm.: Nyl. IV s. 51; SI: Boken om Si. III s. 206; V11 Ob. s.
362 a, 831 a; HA: Bondens liv s. 55; Wm Ob. s. 132 a.
5. Långräven: (KN).
Man kan åka kälke så, att man bildar en lång rad med flere kälkar
(1. sparkstöttingar) efter varandra (allm.). Ofta användas låga kälkar,
med vilka man brukar köra props (propsökor, KN). Med fötterna
(1. händerna) kan man hålla tag i den närmast föregående (KN: 487
s. 12 o. allm.).
6. Snöbollas (Allm.) .
Snörasyl as (HJ KJ BÖ KU Al PL).
Snöpoltas (KV KH).
Två partier, vilka kasta snöbollar på varandra, storma mot varandra, försöka driva motpartiet på flykten. — För att snöbollarna
skola bliva riktigt hårda, förfärdigas de vid blidväder kvällen förut
och få frysa över natten till isbollar (HF ännu på 1890-t. i skolorna);
(Allm.: Ensk. meddel.; ST: 487 s. 13; III KI BÖ KU Al PL: V11 Ob.
s. 902 a; Wm Ob. II s. 280 a; KV KH: Wm Ob. II s. 280 b). — Den som
blir träffad anses för död och kommer bort ur leken. Den sida segrar,
som »dödat» alla sina motståndare (ST: 487 s. 13).
7. Snökrig.
Lekes vid blidväder då det finns mycket snö. En snöfästning
bygges upp. Två partier, som stå på omkr. 15-20 meters avstånd på
vardera sidan om fästningen, kasta snöbollar på varandra och försöka
storma fram och taga in fästningen. Det parti som lyckas har vunnit,
det andra tappat (KN: 487 s. 8). — Lekes också på så sätt att det
ena partiet är inne i fästningen och försvarar den mot det andra, som
skall intaga den (Allm.: Ensk. meddel.).
Två partier, tvenne »fästningar» byggas upp 30-40 m från
varandra. Fästningarna bestå av två tvärväggar omkr. 1/2 m tjocka.
och 1-1,5 m höga. I snömuren flere hål, omkr. 20-30 cm i genomskärning »tjikhål», »kuckhål» eller »lurhål». De krigande »lura»
(titta) en längre stund eller »kucka» en kortare stund genom hålen
för att se var det andra partiets kämpar befinna sig, samt kasta snöbollar genom hålen. Det gäller ofta att försöka »hitta ett lurhål»,
d.v.s. träffa motståndarens lurhål. Man får också kasta över fäst-
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ningen men är då mera utsatt för motståndarnes snöbollar. Stundom göras utfall och det kan bli handgemäng. Det parti segrar som får
det andra att ge sig, fly undan (KN: 487 s. 8).
8. Isbana.
På glatt is skrinner man med fötterna. Kallas »snurra» (SI),
»skurr» (KN) m. fl. benämningar. Banan kallas »skurron» (KN).
Man springer några hastiga steg, tager fart och låter det skrinna.
Banan iordningställes särskilt för ändamålet (KN) (SI o. allm.: Ensk.
meddel.; KN: 487 s. 14).
9. Åkarbrasa.
Efter snöbollskrig, då händerna blivit våta och kalla, och även
eljes, då man fryser särsk. om händerna (såväl bland yngre som
äldre), brukar man taga sig en åkarbrasa. Detta kallas »slå varmhandsk», »slå värme åt sej», »väga simpo», »droskis», »tjöp ströming»,
»osta haili»1) (PY ST) (PY 397 s. 126; ST: 487 s. 32; allm.: Ensk.
meddel.).
1) Betyder »köpa strömming», lån från fi.

Kap. IV.

Lekar med idrottslig karaktär.
A. Påpasslighetslekar.
Tämja bockar = Stejsk,a1 Tämja stutar s 45, B 5 (BO: Hembygdsm. 34 s. 59 a).
Krånka') skomakarn: kronk skomakarn (HÄ).
Pista2 ) julbock (EC), skomakaren (FI).
Påta ögat ur skomakarn (IÖ)
Rusa till skomakar (IÖ).
Sotarleken (ST).
Sticka skomakare(n): stick skomakare (KI), skomakaren ES
KY IA BR).
Sticka sutare:3 ) stick sotar (PA NA).
Sticka ut ögona på sotarn (EN TE NA).
Sticka ögat ur skomakaren (Nyl HÄ SJ).
Sticka ögona ur julbisin (BO SI).
Sticka ögona ur skomakarn (LT PÄ LI MÖ BO TU HÄ SN EN).
Stöta skomakarn: stöt skomarn (BO)
a. En jullek i äldre tider, då man hade halm på golvet. På golvet ställdes ett halmbondon (LT), en trebent halmgubbe (PÄ LI MÖ
BO SI TU HÄ EN TE EC FI), en gubbe med tre ben och kropp
utan huvud, allt vridet av halm (NA), med ett knyte, som huvud,
varpå ögonen äro utmärkta med sot (LT ES KY), i nyare tid en stor
Sticka, stöta hastigt med något.

= fi. vb. pistää.
Skomakare.
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sopkvast (ST PÄ. PA ), en vedklabb 1. ngt annat som står upprätt,
ställes på en stol på golvet (BO). Två personer ställa sig grensle
över en lång käpp (t. ex. ett brödspett), den närmast »gubben» med
ansiktet vänt mot honom, efter honom med ryggen mot honom en
annan med ansiktet från gubben. Den senare skall försöka påta omkull »skomakaren», »sticka ur ögona på honom», den förra hindra
detta (Allm.), flere stycken hålla i käppen och försöka sticka honom,
en vaktar (LT). Mellan stickaren (A.) och vaktaren (B.) kan
föras samtal: A.: »E skQmarn himm?» — B.: »Jo.» — A.: »Va gör
han?» B.: »Lagar bekitråd.» — A.: »Får ja stick ögona ur hono?» —
B.: »Försök!» — Den som står bakom skall då försöka råka skomakaren i ögonen och den andra hindra (ES). — A.: »A skömakarn
himm?» — B.: »Jo» — A.: »Syr han ot mej o?» — B.: »Nej.» —
Då blir A. arg och skall sticka skUmakarn, och när han fått honom omkullpåtad, får den andra sticka (KY). — A.: »E skomäkan hem?» —
B.: »Ja». — »Ska in söm ot mej?» — B.: »Nej», och därefter börjar leken. Den som vill ha sömmat, försöker »boll1) öga ur skomäkan» och
den andra skall värja honom (IÖ) (Nyl: Nyl. IV s. 46; PY ST: 397
s. 222; LT: 100 s. 71; FA: 99 s. 63;
99 s. 47 a; MÖ: 99 s. 51;
BO: Hembygdsm. 34 s. 59 a; SI: Boken om Si. III s. 194 (med illustration); TU: 85 s. 57: HA SJ: Hb. 1914 s. 4; HA: Wm Bidrag
II s. 196; ES: 117 s. 174; KY: 117 s. 179; TÅ: 404 ss. 25, 26; SN: E.Ö.;
EN NA: Wm Ob. II s. 373 a; TE: Ensk. meddel.; BR: 399 a s. 31; 487
s. 20; KI PA: 414 s. 18; NA: 27 s. 158; IÖ: 414 s. 20; EC FI: Wm Ob.
II s. 36 a; FI: 399 b s. 32).
Personerna stå efter varandra med ögonen vända åt samma
håll. Den främre skall styra spettet åt sidan, om den bakre får bisin
att trilla omkull, har den främre förlorat. (BO: Hembygdsm. 1930
s. 84 b).
Lekes såsom föreg. a. med den skillnad att man har två halmgubbar, en framför vardera spelaren. Den vars gubbe först faller,
har »tappat». Halmgubbarna ställas åter upp, varefter man begynner på nytt med samma eller nya deltagare (ST: 397 s. 222; HI: 414
. 20
Skomakarna två, stundom en ögla av halm ovanför skomakarn.
Deltagarna skola draga skaftet åt vart sitt håll samt sticka skaftet
genom hålet på egen skomakare (ST: 397 s. 222).
1) Stöta, skuffa smått, knuffa.
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Påta ögat ur skomakaren (IÖ).

3. Spänna gylta!)
Två personer sitta på marken mitt emot varandra. I knävecken
ha bägge en käpp, under vilken de sticka armarna. Händerna knäppas samman om en liten pinne, med vilken man försöker peta omkull
motståndaren (BO: Hembygdsm. 34 s. 59 a).
4. Barkhackning (jullek).
Händerna på två personer bindas samman. Sedan huka de sig
ner på knä mitt emot varandra, sålunda att man kan sticka en käpp
in mellan armkrokarna och knävecken. I denna ställning skola de försöka sticka eller maka varandra omkull (SN: E.Ö.).
5. Gno salt.
Sittande på huk skall man med något karbasliknande föremål
slå till en eller så många som möjligt av de andra lekande, som utmana på något sätt (BO: Hembygdsm. 34 s. 59 b).

1) Sugga.
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6. Sko häst.
Man lägger sina knytnävar på en annans knytnävar, slår med den
översta näven mot den undre flere gånger. Plötsligt drager man undan den undre näven och skall slå på den understa, sägande: »Schå
pro», såsom man brukar säga åt hästar. Den som har sin näve underst, skall försöka rycka den undan. Om slaget träffar, byter man
om roller
404 s. 81).
7. Klappa hand (LF).
Rädda hand (NÄ).
En person sticker fram sin hand eller lägger den på bordet. En
annan skall slå på, men den första skall då rycka handen undan. Han
får hålla på, tills han träffar, då bytas turerna om. Ibland synar
man efter varje slag (Allm.: Ensk. meddel.; LF: 403 s. 66; NÄ: 403
a s. 66).

B. Upptågslekar.
1. Slänga.
Två personer fatta varandra i krokig arm, vardera söker rycka
motparten med sig under det man slänger runt (BO: Hembygdsm. 34
s. 58 a).
En person fattar en mindre person i händerna och slänger honom flere varv runt. Då han faller, blir han liggande i någon lustig
ställning och har ofta så rolig min, att alla börjar skratta (KV: 437
s. 245).
2.
Lyfta vattenfatet över huvudet.
En person lägger sig på rygg på marken (golvet). Bakom hans
huvud ställer man ett fat med vatten. Den liggande skall taga fatet
med händerna, föra det över ansiktet samt ställa det på bröstet
samt åter samma väg tillbaka. Vanligtvis spiller man vatten över
sig till åskådarnas munterhet (NV: 407 s. 116).
3. Duka') efter pengar (SB).
Ta pengar ur fatet (SB).
Fiska opp pengar (LF).
Likasom pantlösningen (s. 931). Pengen får man vanligtvis behålla (SB: 403 ss. 192, 194; LF: 403 ss. 194,195.
1) Dyka.

12 — V. E. V. Wessman.
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4. Kasta ut ögonen på den andra.
Ett skämt pojkar emellan. En pojke ställer sig framför en annan på
ungefär en meters avstånd samt har en sten i handen. Sedan låtsas
han kasta stenen mot kamratens ansikte, men fäller stenen vid handf öringen bakåt till marken och kastar med tom hand mot kamraten.
För denne gäller det att utan att blinka se rakt framåt. Om han inte
kan detta utan blir rädd och blinkar, så har kamraten kastat ögonen
ur honom och de andra skratta åt honom (ST: 397 s. 90; Allm.: Ensk.
meddel.).
Kasta abborre (EN).
Simma på land (ST).
Två led på ett stegs avstånd med ansiktena vända mot varandra.
Parvis tager man i varandras händer. En deltagare raklång på de
andras armar och slungas framåt (ST: 397 s. 224; EN: Ensk. meddel;
HF under gymnastiktimmarna i Sv. Reallyceum på 1890-t.).
Bära ost: hjär öst (öBo SI).
Gullstol (PY).
Kaffebricka (EE).
Kattbordet: kattboole (KV OR).
Kattstolarna: kattstoolan (MM).
Ost: öst. (PY).
Bära en person medels fyrhändigt säte: två personer fatta varandras händer så, att var och en först fattar med sin vänstra hand
om sin egen högra handlove, varpå man med högra handen fattar
om den andras vänstra handlove. En tredje person sätter sig på denna
»stol» med händerna om de två övrigas nackar. — Personen som
bäres kallas »ost» (SI) (PY: 397 s. 114; öBO: Ensk. meddel 1955; Si:
Wm Ob. II s. 9 a; KV OR MM: 537 s. 246; EE: 407 s. 119).
Grytan: grpton (KV).
Bära storgrytan: bär stoorgr9tcm (OR).
Två personer fatta varandras händer och på dessa sätter sig en
tredje person (KV OR: 537 s. 247).
Kinka:9 tjinko.
Händerna som I SI »bjär ost», men man gungar den som sitter
på händerna och håller om de andras halsar. Stundom ligger den
tredje framstupa över de andras armar (EE: 407 s. 119).
1)

Gunga.
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7. Vända björn.
En persons (björnens) händer och fötter sammanbindas med
varandra, varpå björnen lägger sig på sida på golvet. En annan sätter
sig bredvid på golvet och försöker peta in fötterna mellan björnens
fötter och armar. Huvudet sättes under björnens mittelkropp. Sedan
skall björnen vändas så, att den som vänder, själv kommer på rygg.
Björnen har ingen nöd, men den vändande vill nog snart bort ur
sin obekväma ställning, annars har han snart dött där. Vanligen
tager man en sådan att vända björn, som inte känner leken, ty han
tror, att vändandet icke är något svårt göra. Den som kan konsten
slipper undan med mindre smärta, om han har klart för sig att sticka
huvudet väl långt igenom (BO: Hembygdsm. 34 s. 67 b).
Snöpa björn (IA).
Stjälpa björn. (SB).
En är »björn» och ställer sig på alla fyra med raka ben. En annan,
som skall stjälpa björnen, sätter sig på marken under björnen med

Stjälpa björn (SB).
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vänster arm och vänster ben mellan björnens armar, högra armen
och benet mellans hans ben. Björnen klämmer nu till armar och ben,
och den som sitter under björnen stjälper denna bakom sin rygg.
Nu råkar den som stjälpt björnen illa ut, ty han ligger med utbredda
armar och ben och kan inte röra sig. De andra skrattar och säga,
att de skola snöpa honom. Efter en stund släppes han dock fri (IA:
404 s. 92; SB: 403 s. 192).
8. Taga en slant med munnen.
Ur ett fat fyllt med vatten skall man taga upp en slant, t. ex. 25
pi. med munnen (HA: 399 b s. 110).
9. Passleken (HA). Bakvapp (PY).
Två karlar sitta på golvet med fötterna mot varandra. Den
ena, som är beväpnad med en halmdagg, frågar: »Varifrån e do?» —
»Från Sysmä», svarar den andra. — »Har do pass?» — »Jb.». — »Vis
hit de.» — Den tillfrågade skall då slå en »kolderibytto» baklänges
så kvickt som möjligt. Undgår han att få sig en smäll på stjärten,
ombytas rollerna. Jullek. (HA: Bondens liv s. 46).
två deltagare sätta sig mitt emot varandra på marken eller golvet. I händerna ha bägge en sjuttiofem till hundra cm lång karbas
av tvinnad vass eller seva1) I ändan är karbasen bruten och ofta sättes en träbit i ändan, för att den skall bli tyngre och hårdare. De båda
göra sedan i tur och ordning en kullerbytta bakåt, och den andra
skall då passa på och slå på den andres bakdel. Den segrar som
först hinner få in t. ex. tio träffar (PY: 397 s. 129).
10. Kappätning.
På fester. En jästbrödskaka (ST), en vetebulle (SI EN) fylld med
blåbärssylt (ST SI EN) eller äpplen doppade i bärsaft (ST) hänges
i ett snöre fäst vid en ställning. Deltagarna skola äta kakan, bullen,
äpplena, utan att vidröra dem med händerna. Den första får ett anspråkslöst pris (ST: 397 s. 113; SI EN: Ensk. meddel.). — På folkfester, för pojkar.

C. Parlekar.
1. Gå hjul (PA).
Gå kråkgång (BO).
Kärrhjulskast (IA).
1)

Säv.
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En person böjer sig bakåt, sticker huvudet mellan en annans
ben och fattar med händerna om hans rygg. Den andra fattar om den
förstnämndes rygg och lyfter upp honom så högt, att han kan omfatta den ståendes hals med benen. Den stående böjer sig nu bakåt,
så att den förstnämndes ben nå marken, varefter denne i sin tur lyfter den förut stående. Så omväxlas, medan man skrider framåt.
Båda böra vara ungefär jämnstarka, om det hela skall gå förträffligt (BO: Hembygdsm. 34 s. 66 b;
404 s. 84; PA: 414 s. 88).
2. Gå kräfta.
En person hoppar upp i famnen på en annan, som står, lägger
benen om hans midja, böjer sig bakåt och sticker sina armar samt
huvudet mellan den ståendes ben. Den stående lutar sig framåt samt stöder slutligen händerna mot marken. Den andre stöder
händerna mot den ståendes vrister. I denna ställning kan »kräftan»
gå framåt eller bakåt (PA: 414 s. 84).
3. Sno') katt (NÄ).
Vända pannkaka (EE).
Vända plätt (PA JO).
Två pojkar stå vända mot varandra. Den ena böjer sig framåt
och sticker händerna mellan sina ben så långt, att den andra kan
fatta i dem. Därpå lyfter denne upp den framåtböjda, som då kommer
att göra ett kringslag i luften (PA: 414 s. 86; JO: 399 b s. 105; EE:
407 s. 114).
En mindre gosse ställer sig framför en större med ansiktet bortvänt och bredbent. Därpå sticker han armarna mellan benen bakåt,
den andra fattar tag i hans händer och lyfter upp honom, varvid
han gör en volt framåt och blir stående (NÄ: 403 s. 181).
4. Björndansen.
Två personer ställa sig rygg mot rygg och fatta tag i varandras
byxor. Det gäller att knuffa motståndaren bakåt. Den som ger sig
har förlorat (IA: 404 s. 84).
5. Dra finnårder.
En person sätter sig på marken, en annan tager honom vid fötterna och springer omkring (BO: Hembygdsm. 34 s. 67 b).
) Flå.
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6. Skjuta skottkärra.
Lek särsk. bland pojkar. En lägger sig framstupa på händerna och
föreställer en skottkärra. En annan ställer sig mellan hans ben,
skottkärrans skalmar, fattar tag i dem och skjuter skottkärran framåt, som går på händerna (BO: Hembygdsm. 34 s. 67 b; SI EN: Ensk.
meddel.; IA: 404 s. 91; BR: 399 a s. 97; PA: 414 s. 91; JO: 399 b
s. 109, SB: 403 s. 190; LF: 403 s. 195; MM: 537 s. 251; EE: 407 s.
119).
7. Klappa hand (EE).
Klappa händer (KN).
Klappa i hop händerna (SB).
Klappa kläder (LF).
Klappa med händerna (NN).
Klappa sköt: klapp stjyöt (KV).
Klappa varmhandske (KI).
Krass, krass kråkorna (KB).
Lappa vantar i månskenet (PY NÄ).
Sko häst (IA).
Slå f/athand (KN).
Smida (Nyl ST PÄ BO SI JA BR VA JO JA).
Smida händren (LF).
Smida spikarna: smid spikan (BE OR).
Smätta hand (JÄ).
Spika pärtorna (MM).
a. Två sätta sig mittemot varandra (allm.) eller stå (JÄ). Först
slå bägge sina händer ned på knäna, därpå slå de händerna ihop, så
vardera med sin högra hand mot den andras högra hand, så händerna
ihop och de vänstra händerna emot varandra, så händerna ihop och
både högra och vänstra handen emot den andras högra och vänstra
hand (PÄ SI). Därpå händerna ihop och så på nytt ned på knäna,
och så på samma sätt från början. — Därvid är att märka (SI),
att den tur då både högra och vänstra handen slås mot den andras
händer för varje omgång ökas med ett, så att då man slår andra
omgången slår man två gånger efter varandra mot den andras händer, vid tredje omgången, tre gånger o.s.v. (SI). Man håller på så
länge tills den ena ger opp eller begår ett fel (Nyl: Wm. Ob. II s.
708 b; PY ST: 397 s. 112; PÅ SI, 1880-t. och framåt: Ensk. meddel.
1955; BO: Hembygdsm. 34 s. 66 a; IA: 404 s. 80; Ensk. meddel. 1955;
BR: 399 a s. 90; KI 414 s. 72; VA: 359 s. 45; JO: 399 b s. 100; SB:
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403 s. 172; LF: 403 s. 173; NÄ: 403 s. 172; LF NÄ KN: F.E.S. V.
s. 182; BE: Ensk. meddel. 1956; KV: 537 s. 244; MM: 537 s. 241; OR:
537 s. 244; JÄ: 537 s. 241; JA: Ensk. meddel. 1955; EE: 407 s. 109;
KB: 38 s. 87; NV: 407 s. 104).
»Smidandet» kan börja sålunda, att en frågan en annan: »Har
du smen (= smeden) himma i da?» Om den tillfrågade svarar »ja», så
börja de »smida» (IA: 404 s. 80).
För att bättre kunna hålla takten, då man slår händerna i hop,
läser man ramsan:
»Krass, krasst) kråkona,
viti,2) viti snärona,
grannas basto brinder opp,
våron står o låtar
o asto3 ) är utan knutar.
Betär e ti ha en lihlan basto
en ti vara titan.»
Man håller på så länge, tills en tröttnar (KB: 38 s. 87).
8. Borra (BR).
Far till Kyrö: far ti tjuro (KV).
Kasta (TE).
Mala (SI EN KV).
Mala kaffe (JO NÄ EE TJ).
Mala malt (KB TJ).
Mala salt (HO EE).
Mala snus (KB).
Sikta (IA TE).
Sikta snus (JO).
Stretas (NV).
Vrida kläder (IA).
Väderkvärnen (KN).
Vända pannkaka (öBO) .
a. Två barn gripa tag i varandras händer och svänga runt, gående turvis emellan varandras armar (öBO: Ensk. meddel. 1955; SI
EN: Hb. 1917-1918 s. 55; IA: 404 ss. 86,87; TE: 399 a s. 94; BR: 399
a s. 94; HO: 414 s. 86; JO: 399 b s. 105; KN 400 s. 48; F.E.S. V s. 185;
i) Kan vara dial. krass vb. 'kratsa'.
Vittja.
Närmaste granngård.
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NÄ: 487 s. 23; KV: 537 ss. 243, 248; KB: 38 s. 89; EE TJ: Ensk. meddeL
1956; TJ NV: 513 s. 253). — Efter det man malit, skall sikten gå (IA),
sedan man malit snus, skall man sikta det (JO).
b. Då barnen vrida sig omkring under varandras armar, läsa de:
Mala, mala maltni,
tri tonlig saltti (KB: 10 s. 461).

Mala salt (EE).

9. Dra stretabocki ) (TJ).
Hollands polska (LF).
Jigg& ) (SA).
Jfr streta, strita 'arbeta flitigt, sträva; göra motstånd mot'.
Borra.
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Mala (IÄ BR KI).
Mala kaffe (EE).
Mala malt (IÄ NA KO BÖ).
Mala muttuskvärnen: mala rnottoskvärne (NV).
Mala salt (Nyl PY SI EN KI NA SA)
Mala saltet (EE TJ)
Mala snus (JO).
Segla: sigel (PÄ EE).
Skutan (NÄ).
Spärra (PY).
Stampa peppar: stamp pipar (PY).
Stretabock (JÄ KB TJ).
Stretas (Ny).
Streta saltet: streta salti (JÄ).
Spärra l) å bässen: spärr o bessin (KN).
Stöta peppar: stt pipar (BO).
Trilla omanokring 2 ): trill o. (MM).
Två ställa sig mitt emot varandra, fatta tag i varandras händer och böja sig bakåt med raka armar och fötterna alldeles nära
den andras fötter. Så börja de virvla omkring med små kvicka steg
och hålla på så länge de orka. Barnlek (Nyl NA: Wm. Ob. II s. 144 b;
Bidrag II s. 132; PÄ: Ensk. meddel. 1955; BO: Hembygdsm. 34 s. 66
a; SI EN: Hb. 1917-18 s. 55; IÄ: 404 s. 86; BR: 399 a s. 92; 487 s. 33;
KI: 414 s. 82; KO: 414 s. 86; BÖ : Nordberg s. 128; SA: 399 b s. 106;
JO: 399 b s. 105; LF: 403 s. 182; KN: 400 s. 31; NÄ: 487 s. 24;
MM: 537 s. 242, JÄ: 537 s. 241; EE: 407 s. 114; KB 38 s. 88; TJ:
407 s. 114; Ensk. meddel. 1956; NV 513 s. 253). — Flere par kunde
rusa runt samtidigt. Ju snabbare det gick, desto bättre ansågs det
paret vara (NÄ: 487 s. 24).
En pojke väljer sig en flicka, varefter de taga varandra i händerna luta sig bakåt, så att armarna äro sträckta, samt snurra därefter med korta steg runt. Ofta snurra flera på en gång, och det
gäller att snurra det flesta antalet gånger. Stundom läggas händerna
till en »ost» (d.v.s. på samma sätt som i gullstol), och sedan snurrar
man runt (PY: 397 s. 114; Wm Bidrag s. 110).
Två pojkar eller en pojke och en flicka (KB: 38 s. 88).
Utspärra, spärra (med armar, fingrar osv.); streta emot.
Runtomkring.
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Kallas också bara »mala» och då lägges en kvarnsäck med
någonting uti eller också en pojke, som föreställer säck, ovanpå armarna (IA: 404 s. 86).
Då folk blir sömniga, så kan man ställa sig till att mala salt
likasom ovan, men utföres också av vuxna. Man stampar och vrider
så mycket man kan med stövelklackarna, så att det bullrar duktigt.
Ett par (stejnar, stenar) bullrar redan bra, men sätter man på en
fem par, helst på en gång, så vet jag säga, att det nog blir ljud i
skällan då (NA: 36 s. 287). — Somliga kalla detta för »mala malt»
(NA: 36 s. 288).
Då små barn hålla varandra i händerna och snurra runt, säger
man:
Mala, mala mottoskvärne (NV: 540 s. 231).
10. Kvarnvingarna.
Fyra personer fatta tag i varandras högra handlove, ställa fötterna tätt intill varandra och luta sig åt vänstra sidan samt börja snurra
runt likasom kvarnvingarna (KN: 400 s. 48); Folkl o. etn. st V s. 184).
11. Punda') varandra: pond varåndär (MM).
Väga (PA).
Väga salt (Nyl PY ST BO SI IA EN BR KI NA BÖ EC SB
KN NÄ BE KB).
Väga saltet: veg salti (PY ST); vieg salte (KV), väg salti
(MM), vega salti (JA NV).
Två ställa sig med ryggen mot varandra och taga armkrok
bakom varandras armar. Så kröker den ena sig först framåt och lyfter sålunda den andra på ryggen. När han har rätat på sig, gör den
andra på samma sätt, och så hålla de på så länge de behaga (Nyl:
Wm. Ob. II s. 144 b; PÅ: Ensk. meddel. 1955; BO: Hembygdsm. 34 s.
66 b; SI EN: Hb. 1917-18 s. 55; IA: 404 s. 84; BR: 399 a s. 92;
KI: 414 s. 82; BÖ: Nordberg s. 128; EC: 399 b s. 106; SB: 403 s. 390;
NÄ: 403 s. 179; KN: 400 s. 17; BE: Ensk. meddel. 1956; KV MM: 537
s. 243; MM JA: 537 s. 242; KB: 38 s. 89; NV: 407 s. 139).
Följer på leken »mala malt» (se ovan). När man har malit en
stund, så stannar man och skall väga saltet (såsom föreg.). Så håller
1) Väga.
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de på och väger och väger, tills de riktigt noga får reda på vad saltet
väger och så säger de på måfå, vad det vog (NA: 36 s. 288).
c. De som äro skickliga att väga, bruka böja sig mycket framåt,
så att den ena får överbalansen och kommer på fötter framför den
andre. Turvis böja de sig så djupt. Det hela ser ut som ett rullande
kärrhjul (PY ST• 397 ss. 199, 200).
12. Haraskutt: haraskr.)tt (IA).
Hoppa kråka (TJ).
Kasta kråka (SI).
Kasta över huvudet (KN).
Kronoskjuts (JO).
Rysskast (BR).
Skaka halm (NÄ).
Skjuta kråka (PY BO SI PA NV).
Skjuta kråkan (SB).
Skjuta kråkbyxor (PÄ).
Skjuta kråkor (SI).
Skjuta kråkorna: ststitt krökona (KB).
Skjuta skata (ST).
Skutta (KV MM).

Sparka kråka (NV).
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Sparka kråka (NV).
Spjärna kråka (ST KI).
Spänna kråka (SI).
lika kronoskjuts (NÄ).
En ligger på rygg med armarna sträckta rakt bakåt över huvudet och handflatorna uppåt. En (vanligen ett barn) ställer sig på
handflatorna, den liggande lyfter upp benen och den stående lägger
bröstet mot fötterna, varpå den liggande lyfter händerna och med
deras och fötternas hjälp slungar den stående framåt över huvudet.
Oftast i lada med hö i — särskilt då man håller på och »kör in» hö
(SI) (PY ST: 397 s. 204; PÄ. SI: Ensk. meddel. 1955; BO: Hembygdsm. 34 s. 66 b; SI: Wm Ob. II s. 709 b; IÄ: 404 s. 86; BR: 399
a s. 94; KI PA: 414 ss. 82-84; JO: 399 b s. 105; SB: 403 s. 182;
NÄ: 403 ss. 131, 179, 181; KN: 400 s. 18; KV MM: 537 s. 294; KB: 38 s.
91; TJ: 407 s. 114; NV: 407 s. 112).
En ligger såsom föreg. en annan ställer sig på den liggandes
handflator och lutar sig framåt med händerna på hans bröst, varpå
den liggande kastar honom över huvudet framåt (KN: 400 s. 18).
13. Backrullning: backarollning (LT).
Dra vält (NÄ).
Kattleken (BR).
Koppla') tjärtunna: kopia tsirotonno (TJ).
Kullra tjärtunna: kolder tjerotonn (RE).
Nysta (SB).
Rulla (IÄ FI NÄ).
Svarva rull: svarv roll (RE).
Vältra (SB NÄ).
Två personer lägga sig omkull på en ängsbacke, fatta varandra
om livet och rulla utför backen (IÄ: 404 s. 86).
Vid slåttertiden börja en gosse och flicka brottas med varandra,
få omkull varandra och börja rulla i gräset, hållande varandra i
armarna. Två pojkar eller en pojke kan också göra det (BR: 399 a s.
94).
Då man skär vass och leker, plägar man också rulla. En pojke
fattar tag i någon flicka, ofta den han tycker om och börjar brottas
med henne — hon skall nämligen göra motstånd — samt försöker
1)

Rulla.
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få henne omkull på marken. Därpå börjar de, tätt omslingrade i varandras armar, rulla iväg, ofta utför strandvallen och ut i vattnet
(FI: 399 b s. 128).
Två personer lägga sig omkull på en ängsbacke fatta varandra
om livet och rulla en bit. — Pojkarna bruka springa fatt flickorna,
vilka låtsa göra motstånd, då pojkarna lägga omkull dem (SB: 403 s.
181; LF: 403 s. 182; NÄ: 403 ss. 179, 181).
På en grässluttning lägger man sig på rygg samt rullar på sida
utför sluttningen (TJ: 407 s. 92).
Tvenne personer lägga sig ned bredvid varandra, sålunda att
den enas fötter äro vid den andras huvud; därefter fatta de med armarna om varandras ben och rulla av och an i rummet eller på gården nedför en backe. Även som straff vid pantlösning (RE: Hb. 1917
—18 s. 141; Wm Ob. II s. 113 a).
14. Pimsa') och grassera.
De lekande, antingen parvis eller i grupp, pimsa, grassera och
kasta varandra (KN: 400 s. 48).

D.

TAGFATTLEKAR.
1. Nata.

A. En jagar.
1. Nata: nato (PY nST nK0), natu (sST LT PÄ LI MÖ ÖBO NA
sK0), näta (vBO SI TU HA ES KY SJ).
a. Springa natthugg (BR).
Genom räkning (se nedan s. 748 ff.) utses vem som först skall
vara nata. Denne skall söka springa fatt någon av de övriga,
som springa undan, och med ett slag med handen göra denne
till nata. På lekplanen har man ett eller flere mål (en byggnadsknut 1. -vägg, ett träd, en sten m.m.), där de springande få stå i fred
för natan. Man kan även ropa »tufri!» och är då skyddad för natan,
men så snart man ropar »ofri!», har natan rätt att förfölja (Allm.);
om man håller foten på en liten sten, som man har till »mål», får
1) Bråka, slå, skuffa, knuffa varandra.
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natan icke slå en (MÖ). Om man inte hinner till målet, får man
räkna sålunda: »10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 grå sTggor i
pannan» — då stryker man sig med sitt våta finger i pannan —
»tommana i lås» — då sätter man tummarna mellan pek- och lång-fingret (ES). Om man står vid målet allför länge och icke lämnat
det , innan natan räknat t. ex till 20 är man icke mera skyddad (Allm.)
Leken kan fortsätta huru länge som helst (PY: 100 s. 87; ST: 100 s.
94; MÖ: 99 s. 50; öBO: 99 s. 40; vBO: 85 s. 52; SI: 85 s. 41; TU: 85 s.
54; HA: 117 s. 192; ES: 117 s 173; KY: 117 s. 179; SJ: 117 s. 185;
BR: 399 a s. 101; NA: 302 s. 72; KO: Ensk. meddel. 1954).
Natu (ST), nate (PY), näta (ST).
Tippa (PY).
Genom lekräkning eller överenskommelse bestämmes en till
fasttagare (nata, tippa). Denne räknar till ett överenskommet tal,
t. ex. 20, för att de andra skola få ett litet försprång. Den som blir
trött av springandet, får ropa »tu fri!», i vilket fall natan inte får
slå honom, när han ropar »ofri!» får natan åter förfölja honom (PY
ST). Man kan under springandet ropa till natan: »Koka, koka natugröt.» Vid målet (ett träd, en byggningsknut m.m. Allm., en på
marken ristad ring, »boet», ST) få alla vila sig. Om alla stå vid boet,
får natun ropa: »Ut, ut, boet brinner!», varvid alla måste springa ut
(ST). (PY ST: 397 ss. 12, 13).
Likasom föreg. med den skillnad, att den som vill fria sig,
inte blott ropar »tu fri!» utan dessutom sträcker upp händerna (IA
JA) och med tummarna böjda inne i handen (IA) (IA JA: Ensk.
meddel. 1955).
Springa påse: spring posa.
) vem som första gången skall
Först räknas (se lekräkningar
springa påse. Den på vilken lotten faller skall försöka taga fatt
någon av de andra som springer undan, och slå tre smällar på hans
(hennes) huvud. Denna får då börja »jäg ett», d.v.s. jaga efter (PÅ:
99 s. 63).
Jossi.
Genom räkning (se lekräkn. s. 748 ff.) utses en till »jossi». Denne
skall taga fatt de andra, som springa undan. På lekplanen finnes en
»stovo», en sten eller rund ring, och då man lyckas komma till den,
får jossi inte taga en. Den som jossi får fatt, blir i sin tur jossi
(nST: 100 s. 94).

IV

Lekar med idrottslig karaktär.

191

Nata.
Genom lekräkning utses en till pata. Den som blir tagen får
icke slå genast tillbaka. Leken slutar, då alla åtminstone en gång
varit nata, eller då man tröttnar att springa (KI: 414 s. 95).
Hörntippa 1. jossi.
»Tippan» (natan) står och lurar bakom stugknutarna, medan
de andra springa undan honom runt huset. Den som blir tagen blir
i sin tur tippa. — Leken kan också lekas inne. Oftast är tröskeln till
stugan eller till ett lider »sur», där man får vila sig (ST: 397 s. 13).
Tagare.
De lekande utse en »tagare» genom att räkna (lekräkn. s. 748 ff.).
Denna skall taga fatt de andra. Tre eller fyra olika platser, t.ex. vid
någon sten, en stugknut eller dylikt utses till »bo». Där äro alla
»frälsta». Den som blivit udda vid räkningen är tagare. De övriga
springa undan. Så snart tagaren fått fatt någon, ropar han: » (Gunhild) är tagare!» och då får hon i sin tur taga fatt en annan. Om
någon är för länge på ett bo, skall han (hon) »brännas» till tagare.
Tagaren räknar till hundra, och om inte den som är på boet hinner
springa ut och till nytt bo, är han (hon) tagare (VA: 359 s. 32).
Springa tagare.
Likasom föreg. Ett »bo», där man är fri och får vila sig (FI: 399
b s. 113).
Ta på trappa.
Likasom föreg., men alla trappor äro »bon», där man är fri (Stf:
399 b s. 117).
Sopa trappan.
En är »tagare». De andra springa omkring stugan och tagaren
försöker taga någon av dem. Hinner man upp på trappan, får tagaren
inte taga en. Den som blir tagen, blir sedan i sin tur tagare (FI: 106
s. 39).
1. Byta bon.
Två eller flere »bon», som kunna utgöras av en sten. ett träd 1.
dyl. En skall taga fast de andra, då de byta bon (FI: 399 b s. 113).
m. Stadstagare.
Genom räkning utses en till »fasttagare». Den som är nära att
bli tagen får sätta sig ned och nämna en stad, t.ex. Kristinestad, men
endast en gång får samma stad nämnas. Leken är från Åland (KS:
Ensk. meddel. 1954).
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Springa Uttal).
Man slår till en annan och säger »litta!» Den slagne försöker slå
tillbaka. Om man hinner till ett överenskommet »mål» eller har något järn att taga i, blir man inte slagen. Man får också säga »fri fast!»
för att inte bli slagen (SM: Ensk. meddel. 1956).
Tjäjson.
Tagfattlek. En skall taga fatt de övriga. Blir man trött av springandet får man spotta och säga: »Fri ner me!» och då blir man icke
fasttagen (NÄ ÖV: 510 s. 3).
Hippa2 ).
En eller flere »sur», där man kan söka skydd. Genom räkning
utses en till »hippa». De andra springa undan, han efter, och den
han hinner upp »slår han till hippa». Då man står i en sur, får hippan
icke slå en, men om hippan ropar »sure brinner!» måste alla lämna
suren. Om man har flere sur, få inte alla vara i en sur, och om man
har endast en sur, måste en alltid vara lös. Vid lekens slut skyndar
sig envar till något järn och läser så fort man kan: »1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, Bullkrona, kors, lås». Om man hinner med hela ramsan, får
inte hippan fånga en (KS: Ensk. meddel. 1954).
“.

Likasom föreg. med den skillnad att alla som bli tagna, bli
hippor. Den först slagna blir hippa följande gång (KS: Ensk. meddel. 1954).
Springa pissan: ti spring pissan.
Den som har »piss;n» skall springa fatt någon av de i leken deltagande 5-10 pojkarna eller flickorna och slå till honom (henne)
med handen, innan han (hon) hinner rädda sig inom »hejme»
(hemmet), ett litet fridlyst område. Sålunda överflyttas pissan till
en följande, för vilken det gäller att slå en annan (PL: Den Öb. byn
s. 410).
Hugget: hudfe.
Likasom »nata» (b) ovan. Man har en plats, där man får vila sig
och icke bliva »huggen», t. ex. en trappa, och där säges man »ta fri»
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Göso.
Genom räkning (lekräkningar s. 748 ff) utses en till gösQ» (fast= fi. dial. litta 'tagfattlek; fasttagaren i leken'.
= fi. hippa 'tagfattlek'.
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tagare). En eller flere platser utses, där man får vila sig. Dessa kallas
»surt) eller »boe». Eljest = nata (KB: 38 s. 105).
Sista.
Likasom »Hugget», men man får inte vila sig (TJ: 407 s. 141).
Springa neppi.
Genom räkning utses en till »neppi». Denne skall fånga någon av
de andra. Den som blir fasttagen blir neppi i sin tur. Stundom har
man ett träd, vid vilket man får vila sig. Ibland brukar deltagarna,
ifall de äro trötta, ropa »fri», och så får den som ropat vila sig på
stället ien stund (NV: 407 s. 127).
Korsneppi.
Lika som föreg. förutom att man då man är trött och vill vila
sig, lägger fingrarna, armarna eller benen i kors. Då är man fri
(NV: 407 s. 129).
Tippa, tippan.
a. Genom räkning (lekräkningar s. 748 ff) utses en till »tippa»
(fastagare). Den som först blir tagen, blir i sin tur tippa (Kronoborg, Sorjos: 302 s. 70).
(3. En ramsa räknas (se lekramsor s. 748). Den som får »gå
ut» kallas »tippan». De andra springa undan och tippan efter. Om
man hinner långt från tippan, rör man med handen på marken och
säger, att man »kokar gröt åt tippan». Den som tippan får fatt, blir
i sin tur tippa (Kronoborg, Sorjos: 318 s. 44).
Snöpiku.
Tagfattlek om vintern i det fria (ST: Wm Bidrag II s. 147).
Taga »näppi» med skidor: ta neppi 2 ) me stsidre.
Deltagarna åka skidor nedför en backe i olika riktningar. Den
som är »neppi» åker sist — »Sist slefft neppi 'Ar». De övriga stå
orörliga, där de stannat. Om neppi åker ned på någon, blir denne i
sin tur neppi (NV: 513 s. 268).
å. Tagfattlekar på skridskor.
et .

Koka; In och ut.

Lekel på isen med eller utan skridskor. En stor ring, omkr. fem
m i diameter ritas på isen. En väljes eller utses genom lekräkning till
= 'mål, rastställe i olika spel'.
Fasttagare < fi. dial. näppi 'fingerspets', tagfattleken »nata».
13 — V. E. V. Wessman.
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»koka» och går in i ringen, medan de övriga äro utanför ringen. De
som äro utanför ropa nu: »Koka!» varvid den som är innanför skall
springa ut ur ringen samt taga fast någon av de andra, vilka nu i
sin tur skola springa in i ringen, där de äro skyddade. Den som blir
fasttagen blir i sin tur »koka», går in i ringen och leken fortsätter.
Det gäller för de andra att »gira undan». — Kan också lekas så, att
den fasttagne hjälper till vid fasttagandet (NÄ: 487 s. 4).
Anm. »Han vota koka», brukar man säga om någon har gjort något illa
eller fått näpst av någon.
(3. Ut och in.
Lekes som »koka». I st. f. »koka» ropar fasttagaren »in», varvid
han skrinner ut ur ringen och de övriga söka skydd inne i ringen.
Dessa äro »lös», d.v.s. fria. Då någon blir gripen, säger man: »Du
ä nog kokad». (KN: 487 s. 6).

p. Ta fast.
Lek på isen med skridskor på fötterna. Två mål (streck) ristas i
isen på 30-50 meters avstånd från varandra. En deltagare ställer
sig vid ena målet och ropar: »Ta fast!» De övriga vid andra målet
skola nu skrinna över till andra sidan, där de äro räddade. Därunder
skall fasttagaren försöka få fatt någon. Om han lyckas får den fasttagne ställa sig ensam vid ena målet och leken fortsättes som förut.
Om ingen blir fasttagen, få deltagarna skrinna över till motsatta målet
och leken fortsättes (KN: 487 s. 7).
ö. Kom an.
Lekes på isen och deltagarna ha skridskor på fötterna. Genom lekräkning bestämmes en till fasttagare. De andra skrinna mellan tvenne mål, vanligtvis två käppar lagda på isen 30-60 m från varandra.
Den som blir fasttagen skall hjälpa till att taga fast de andra. Om
deltagarna stå för länge bakom målstrecken, ropa fasttagarna: »kom,
an!», och då måste de lämna målet och skrinna till det motsatta målet. Då alla blivit fasttagna, bestämmes en ny person, som skall börja
leken, stundom den som blivit först fasttagen (KN: 487 s. 11).
r. Engelsman 1. engelsmän.
Lekes på isen och deltagarna ha skridskor på fötterna. Ett 4-5
meters långt mål bestämmes och utmärkes av t. ex. tvenne vedklabbar, brädstycken 1. dyl. Genom lekräkning eller tekning utses en

Iv

Lekar med idrottslig karaktär.

195

B
till engelsman. Denne ställer sig framför målet och de övriga samla
sig alla på ena sidan (A) om målet. Det gäller sedan för dem att
skrinna genom målet till den andra sidan (B) (se vidstående teckning), och engelsmannen skall passa på och fånga en eller flere,
om han kan. Den fasttagne skall hjälpa till vid fasttagandet av de
övriga. Dessa få skrinna ett varv på sidan B för att sedan genom målet försöka taga sig över till sidan A. Leken fortsättes, tills alla blivit fasttagna, varefter man begynner leken på nytt. Den först fångade blir nu engelsman (KN: 487 s. 13).
Z. Neppi då man skrickarl).
Man förfärdigar »skrickskkia» 2) av träbitar med sågblad undertill.
Man ristar en ring i isen, och i ringen står den som är »neppi».
Denne skall hindra de övriga att komma in i ringen. Den som han
först »tar neppi åv» måste vara neppi nästa gång (NV: 513 s. 269).
ä. Natu inomhus.
Alla deltagare, utom natun, sitta på stolar eller stå på bänkar.
2)

Skricka 'åka skridsko'.
Skridsko
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Man springer en åt gången från plats till plats. Om natun hinner
»bränna» en, innan man får plats, säges man »bli i skuld» och blir
då i sin tur natu (ST: 397 a s. 5).
ö. Sittnata.
ct. Då man blir jagad av natan, får man rädda sig genom att sätta
sig ned. Den som icke hinner göra det utan blir slagen, blir i sin
tur nata (SI EN: Ensk. meddel. 1957).
Lekes som vanlig nata, men den som sätter sig får natan icke
fånga (Kl: 414 s. 93).
2. Sitthippa.1 )
Då hippan jagar, får man rädda sig genom att sätta sig ned, men
detta får ske endast en gång, därefter måste man alltid springa. Om
hippan ropar »det brinner! » måste alla springa. Den som blir slagen
blir hippa (KS: Ensk. meddel. 1954).
3. Kyckyneppi 2 ).
En är »neppi» och han får taga alla, som inte sitta på huk. Sitter
man däremot som vanligt, står eller stöder händerna, blir man ansatt av neppi (NV: 513 s. 269).
Väggnatu.
Om man har en vägg som mål kallas leken »väggnatu» eller
»tränatu». Likaså kallas leken »tränatu», om man har ett träd som
mål. Lekes eljes som nata ovan (13Ä: 99 ss. 63, 64; LI: 99 s. 46).
Smättor 3 ).
Tagfattlek. Det finnes trä-, järn- och stensmättor. Man blir icke
»kusad» (fasttagen), om man håller i eller står på någonting av
nämnda material (NÄ ÖV: 510 s. 3).
Stennatu, stentippa, stensetto.
a. Stenar kunna användas som mål, i det att en deltagare är fri,
så länge han står på en sten, men ifall man står för länge, får natan
ropa »bränn», och då måste alla lämna de stenar de stått på, i annat
fall blir man »brän» och blir nata. — Som allmän viloplats kan brukas en större sten »sursten» (PY: 397 a s. 12).
= fi. hippa 'tagfattlek'.
Av fi. dial. kykky, fi. kyykky luksittning' och näppi bl.a. 'tagfattlek'.
Smätto svf. = ngt som man smäller till med, t.ex. flugsmälla.
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Varje deltagare utom »natun» står på en sten. Deltagarna
flytta sig från sten till sten och få också knuffa varandra. Natun
försöker bränna någon genom att slå ett slag på ryggen och sedan
ställa sig på en ledig sten (ST: 397 a s. 13).
Sedan »natun» blivit utsedd genom räkning, välja alla utom
natun åt sig en sten. Under lekens förlopp skall man ständigt byta
stenar, och då skall natun passa på att få en plats åt sig eller också
taga fatt någon av de springande. Om man står för länge på en sten,
»surnar» man, och då får natun skuffa bort en och taga platsen (PÄ:
99 s 64; LI: 99 s. 46; MÖ: Wm Ob. II s. 326 b).
Ta på sten (SU).
Spring på sten (HA).
Alla jordfasta stenar äro »bon», eljes som »nata» (SU: 399 b s. 117;
HA: 399 b s. 120).
Littal).
a. »Littan» räknar, t. ex. till trettio och skall sedan taga fast de

andra. De få vila sig på en »vilsten» (SB: 403 s. 204).
Fasttagaren kallas »littagobb». När man blir trött, säger man
»Fri ner mig» samt spottar samtidigt. Man får då vila sig en stund.
Sedan spottar man och säger: »Fri opp mig», och då får man springa
(SB: 403 s. 204).
Stenskvättan.
En utses till »stenskvätta». Denna skall taga fast de andra,
som springa undan men få vila på alla jordfasta stenar. Den som
blir tagen, blir genast stenskvätta i stället för den förra (KN: 400
s. 50).
Stejnpisson. Samma lek som föreg., och man får vila sig på
alla jordfasta stenar (KN: 400 s. 52).
Ta fast.
En räknar t. ex. till trettio, springer sedan efter de andra. Den
han fångar skall i sin tur taga fast. På en kvejlstäjn (vilosten) får
man vila sig. — Eller då man överhuvudtaget står på någon sten
är man fri (NÄ: 403 s. 198).
Stensugga.
Den blir »stensugga», som i början av leken sist ställer sig på en
sten. Stensuggan skall fånga någan av de andra. Om man ställer sig
på en sten, är man fri (EE: 407 s. 146).
1)

= fi, dial. Titta 'tagfattlek; fasttagaren i leken'.
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j. Springa på stenar: spring po stejna.
Man har stenar som »bon». En är »varg». De andra springa från
sten till sten och vargen försöker taga dem. Efter hand blir det
många vargar (LA: 513 s. 233).
7. Tränata (ST), träpisson (KN).
I st. f. stenar kan man stå på träbitar. Eljes likasom stennata b.
(ST: 397 s. 13).
Träsugga.
Likasom stensugga, men man ställer sig på en träbit (EE: 407
s. 46).
Träpisson: likasom 6. f., men man får vila sig vid ett träd
(KN: 400 s. 52).
Björknata.
En är fasttagare, »nata», de övriga stå vid var sin björk, byta
plats med varandra, varvid natan försöker fånga någon. Den fasttagne blir genast i sin tur nata (öBO: Ensk. meddel. 1955).
Järnpisson: liksom 6 f., men man får vila sig då man håller i ett järnföremål (KN: 400 s. 52).
8. Sista, slå sista, sisten.
Då barn skiljas, skynda de att slå till den andra med ett slag och
säga: »Sista!» Den andra försöker slå tillbaka, men den första försöker vika undan eller springa undan, ty ingen vill bli sista. Lyckas
han, blir den först slagna »sista» (EN MM). Om den som först slagit
hunnit taga om handleden och sagt: »Jag håller om kött och blod»,
så kan den slagne icke »erhålla sista» (VA) (Nyl: Wm Ob. II s. 163 b;
EN: Ensk. meddel.; VA: 359 s. 21; BE: Ensk. meddel. 1956; MM:
537 s. 527).
9. Natu.
Natthugg, ett slag som man vanligtvis söker utdela på aftonen,
då man skiljes från varandra. Ingen vill ha det sista slaget, som
man liksom skulle få behålla över natten (NA: 414 s. 99).
Pissan: pisson (KN), Spring pisson (KN PL).
Innan ungdomarna skiljas på kvällen för att gå hem till natten
pläga de slå till någon och ropa åt denne »pessgn!» Den slagne skall
försöka slå till någon annan och säga samma ord, annars skall han
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(hon) väta ner sig under natten. Den som tager fast kallas »pessgobbin» (pissgubben) (KN: 400 s. 50; KN PL: Wm Bidrag II s. 11).
Pissan (pesson); sist, kus.
Tagfattlek i vattnet: likasom pissan på land (KN: 400 s. 60).
Ta natt.
Man försöker slå någon eller några utan att själv bliva slagen av
andra. Så snart man vidrört någon, säger man:
»Nattol) hå
skamme drå do
stS7par do i stejn,
so kombär do int hejm» (LA: 38 s. 105).
10. Kasta rutten stoppa: kast rutistoppo.
Natun kastar med en »stoppo»: »rutistoppon» efter en annan. Om
han får det att träffa, blir den andra natu. Så länge man står och håller i en knut eller något annat bestämt ställe, får natun inte kasta
(LT: 100 s. 73).
11. Surin.
Deltagarna samlas på en slätt. En gammal trasa, vante 1. dyl. kallad »surin», gives åt någon som härtill blivit utsedd. Denne skall
försöka kasta surin på någon av kamraterna. Om han träffar, måste
den träffade taga upp surin och kasta den mot någon annan. Om han
inte träffar, måste han fortsätta att kasta surin. Vid denna lek är
lekplanen obestämd (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 125).
12. Göra flissetrasa: ?öra flisitrås.
En kastar en smutsig trasa på de övriga, gömmer sig bakom stenar, uppsöker, jagas, tills han blir fasttagen (MM: 537 s. 540).
13. Kasta slarvsugga: kast slarvsoggo 2 ).
Det värsta man hittar på »backen» 3) — en smutsig trasa, »själakrafsona» 4 ) eller en död kråka — kallas slarvsoggo. Denna kastar
man i den av kamraterna, som man springer fatt. Men om han spottar
och säger: »Pto, fri från me!» så får man inte kasta slarvsoggon i
Natthugg.
Ordet förekommer också som okvädingsord i betydelsen 'slamsa'.
Mark; gårdsplan.
Fötterna av säl.
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honom. Det är aldrig sådant liv på backen som då man kastar slarvsoggo (LA: 513 s. 242).
B. De springande i kedja.
a. Vargdansen.
Deltagarna äro par. En flicka tager sin bakre kjolfåll fram mellan
benen. Denne gripes fast av en pojke. En annan pojke ställer sig
bakom flickan, hållande henne om livet. Bakom honom kommer åter
en flicka, vars bakre kjolfoll fasthålles mellan hennes egna och
pojkens ben av den första flickan på samma sätt som hennes fasthålles av den första pojken, som är lekens ledare. På detta sätt
bildas en lång rad fastkedjade vid varandra. Den första sätter sig
i rörelse, dragande hela raden efter sig. Tåget går först ett varv runt
golvet, så mellan »spisjärnet» och ut och runt gården, tillbaka in
och åter mellan spisjärnet och runt golvet. Den som släpper taget,
måste ge pant (KN: 83 s. 104). -- Leken icke lekt på flere årtionden,
varför beskrivningen var mer eller mindre otydlig (0. A.).
b. .Algrep.
Lek bland pojkar. En är »älg», de övriga fatta tag i varandras
händer och bilda ett s.k. älgrep. Älgen är inne i ringen och skall bryta
sig ut samt springa undan. Alla springa efter. Den som tager fatt
älgen, blir älg i följande lek. (PY: 397 s. 30).
Taga fångar.
De lekande, oftast gossar på skolgården, fatta varandra i händerna, så att de bilda en lång kedja. Därpå försöka de slingra
kedjan om andra, som inte taga del i leken och sålunda fånga dem
(BO HF EN: Ensk. meddel.; BO HF redan på 1890-t.).
Ta i kurron.
Två hålla i ett rep, en i var sin ände och försöka fånga de övriga,
som springa undan. Så snart någon blivit fångad, föres han (hon)
till »kurron», en plats ett stycke från lekplatsen. Leken fortgår, tills
alla hamnat i kurran (NÄ ÖV: 510 s. 2).
Draga långraden: drä langrade.
En fattar en annan i handen o.s.v. tills det småningom bildats
en kedja, som försöker fånga de övriga (NV: 513 s. 256)
Kedjeneppi (tsedineppi) 1. långraf‘,eppi (langradoneppi).
Genom räkning utses en till »neppi». De fasttagna taga varandra i
hand, så att en lång kedja bildas, samt fånga efter hand de övriga.
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Då alla äro tagna, står neppi på stället och de övriga springa omkring honom, bildande en kompakt ring. När ringen är färdig, skall
man »bocka') varader», skuffa till varandra, så att någon faller omkull. Den som faller först, blir neppi nästa gång (NV: 407 s. 134).
2. Ropa sista (RE).
Ränn änka (NA).
Sista par, ut! (RE SB NÄ).
Sista pare fram! (MM).
Sista paret, spring! (JO).
Sista paret ut! (PY ST LT PÄ LI MÖ BO SI TU HÄ ES KY
SJ BÖ SM SB KN NÄ BE).
Springa änka (vNyl. JA BR KV MM OR JA LA NV).
Änklek (JO EC NÄ ÖV KN PÖ).
Upställning i en lång rad parvis efter varandra, vanligen en
gosse med en flicka, minst fem daltagare (allm.), tre deltagare
(vNyl). I spetsen för raden står en som är utan par, kallad »änkling»,
om det är en gosse, »änka», om det är flicka. Han (hon) får icke se
bakom sig. Vid hans (hennes) rop springa de, som stå sist i raden
fram och förbi den ropande, var åt sitt håll. Änklingen (änkan)
springer efter och försöker gripa (»kulla» NÄ) flickan (gossen).
Ifall de äro likgiltiga för varandra, skiljas de lätt, i motsatt fall
kunna de låta jaga sig långa vägar för att slutligen finna varandra.
Den som blir utan par, blir nästa gång änkling (änka).
Ropet lyder: Sista pare(t) ut! (allm. vNyl BÖ SM SB KN ÖV NÄ
BE VÖ MU NV). — Sista pare ut, skjut ut (KO). — Sista paret
spring! (JO). — Sista pare ut, för kulor o krut, skjut ut! (PY ST
PÄ MÖ LI). — Sista pare ut, för kulor o krut, ä bon in so ska
han ut! (ST). — Sista pare ut, springer ut me kulor o krut (PÄ).
— Sista pare ut för kulor o krut, den som int hinner så nappar (HÄ:
hoggär) jag! (BO SI TU HÄ ES KY). — Sista pare ut för kulor
o krut, ut! (SJ NA). — Sista pare ut för kulor o krut (JA NA VA).
— Sista pare ut för kulor o krut! Spring ut! (HO). — Sista pare
ut, har du kulor, så skjut ut! (NÄ ÖV KN PÖ). — Sista par yut!
Har ni no kyulor o kryut, so sjyut yut! (RE). — Sista par ut me
kulor o krut (Sorjos). — Sista par ut ut! (SB NÄ). — Sista pare
fram! (MM). — Ett, tu, tre, hagel o krut, ut! (EC). — Änka par ut,
för kulor o krut (PY). — Änka par ut! Skjut ut kulor o krut!
(PY). — Änka, änka, sista pare (1A), par (BR) ut! — Änka, fränka,
1) Knuffa, skuffa, slänga.
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sista par ut! (KI). (PY: 100 s. 86; 397 ss. 31, 32; ST: 100 s. 95; 397 ss.
31, 32; LT: Ensk. meddel. 1954; PÅ: 99 s. 62; LI: 99 s. 46; MÖ:
99 s. 50; BO: 85 s. 52; Si: 85 s. 42; TU: 85 s. 54; HA: 117 s. 196; ES: 117
s. 177; KY: 117 s. 178; SJ: 117 s. 182; Ensk. meddel. 1954; JA:
404 s. 95; Ensk. meddel. 1955; BR: 399 a s. 103; vNyl: 72 s. 90;
Kl: 414 s. 98; A. Andersson, I.N.E.; NA: 36 s. 231; 414 s. 100;
KO HO: Ensk. meddel. 1954; BÖ: Nordberg s. 128; VA: 359 s. 38;
JO: 399 b s. 113; EC: 399 b s. 116; SM: Ensk. meddel. 1956; SB: 403
ss. 203, 204; NÅ: 403 s. 197; ÖV NÄ: 510 s. 1; NÄ ÖV KN PÖ:
83 s. 128; KN: 400 s. 50; PL MA: 511 s. 1; BE: Ensk. meddel.
1956; RE: 62 s. 23; VÖ: 302 s. 75; MM: 537 s. 541; MU: 327 s. 31;
NV: 407 s. 125; Sorjos: 313 s. 43).
För att inte leden skola förflytta sig framåt, då nya par komma
till, brukas ett streck eller en käpp till märke, där första paret skall
stå. Ofta brukar det sista paret göra så, att pojken springer åt flickans håll och tvärtom (PY ST: 397 s. 31).
Paren stå med händerna på de framförståendes axlar. Änkan
ropar: Sista paret ut! (LA: 513 s. 222).
3. Femte hjulet under vagnen.
Deltagarna bilda jämna par vilka stå i ring parvis på en å
två meters avstånd från varandra, bakom varandra. Ett par börjar
springa, den ena skall försöka vidröra den andra. Om det lyckas, bli
rollerna ombytta. Den jagade försöker ställa sig framför ett par.
Den bakersta måste då springa undan, ty han blir nu i sin tur den
som jagas (PY: 397 s. 36).
Knutleken: knutlejtjin.
Lekes ute. Ringställning. Två och två stå tillsammans, den ena
framför den andra med ansiktet inåt ringen. En går innanför ringen,
en annan utanför. Denne skall passa på att ställa sig i någons »knut»,
d.v.s. framför någon av de två, som stå tillsammans. Lyckas han
komma i »knuten» utan att den som står innanför ringen hinner röra
vid honom, får han stanna i den knut han tog och den, som stod
ytterst i knuten, får gå utanför ringen. Lyckas den som är innanför
röra vid honom, så byta de plats (PA: 99 s. 62; Wm Ob. I s. 384 b).
Uppställning såsom i föreg. En ställer sig sedan framför två
uppställda, så att det blir tre efter varandra. Den som fortfarande
är i ringen skall då försöka taga fatt den tredje, som står längst
bakom. Denna skall i sin tur skynda sig och taga plats framför
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något annat par. Om inte »tagaren» fått fatt den som först sprang,
förrän han hunnit framför något par, skall den som står bakom,
ånyo fasttagas (VA: 359 s. 19).
Knutleken: kniitiejtjin (ST).
Femte hjulet under vagnen (SI).
Tre och tre 1. springa tre (SU).
Springa på hög (HA).
Ringställning såsom i föreg., men deltagarna äro udda. Uddan
springer ytterom ringen och slår någon på ryggen. Den slagne
springer åt motsatt håll. När de mötas niga (bocka) de tre gånger
för varandra och fortsätta. Den som hinner först framför den som
är utan par, får stanna på platsen, den andra får fortsätta. Den framförstående skall taga ett steg bekåt, då platsen bakom honom blir
tom (ST 397 s. 36; SI: Ensk. meddel. 1954; SU: 399 b s. 116; HA:
399 b s. 120).
Femte hjulet under vagnen.
Ringställningen par om par, den bakomstående med händerna på
den framförståendes axlar. En springer omkring och en annan försöker hinna upp honom, innan han hunnit ställa sig framför något av
paren. I sådant fall skall den yttersta av de tre springa undan. Om
han blir fasttagen blir han fasttagare (NV: 513 s. 267).
Femte hjulet under vagnen (MM).
Två kråkor i tri troppar (MM).
Tre kråkor i en tropp (KV).
Uppställning parvis i ring, sålunda att den ena står bakom den
andra med händerna på hans axlar. På ett ställe stå tre personer i
rad. På ett avstånd därifrån en som är udda. Denne skall gripa
den yttersta av de tre »kråkorna», innan han hunnit ställa sig framför ett annat par, ty i så fall blir den yttersta i detta par i sin tur
kråka utan par. Den som blir gripen, skall jaga motståndaren (KV:
537 s. 533).
Ränn trifot.
Deltagare hur många som helst, men jämna par. Paren ställa sig
i ring på något avstånd från varandra med ansiktet vänt inåt ringen.
En står mitt inne i ringen, en annan utanför. Denne ställer sig framför ett par på inre sidan, den som då står ytterst i »trifot'n» skall
genast springa därifrån och på samma sätt ställa sig framför ett par.
Den som är inne i ringen skall försöka taga fatt honom, innan han hin-
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ner ställa sig framför ett par. Om han lyckas, blir den tagne fasttagare
i sin tur (NA: 36 s. 234; Wm. Ob. II s. 445 b).
Slå på ryggen.
Man står parvis efter varandra i en rundel. En står ensam. Någon
av de lekande lämnar sitt par, dunkar den ensamme i ryggen samt
går och ställer sig framför ett av paren. Den slagne skyndar sig och
dunkar någondera av de två som nu blivit ensamma i ryggen och
ställer sig i sin tur framför något av paren. Den som nu blivit dunkad gör som den förra o.s.v. Leken kan fortsättas så länge man vill
(HO: 69 s. 347).
Tri ben.
Slå var tredje: slå kvanj tride.
Ringställning parvis med tre till fem meter mellan paren den ena
bakom den andra. Ett par bestämmes eller åtager sig frivilligt att
börja leken. Den ena springer undan, den andra skall taga fatt. Om
det lyckas bli rollerna ombytta. Den som springer undan får ställa
sig framför något par, varvid den som står mest bakom, nu skall
springa undan. Leken fortsättes, tills alla fått springa undan eller
tröttnat (HO: 414 s. 103).
Ålands lek.
Deltagarna stå i ring två och två hand i hand vända mot varandra. En är fasttagare och en ennan springer undan och ställer sig
under ett pars armar och blir stående mellan paret. Den åt vilken han vänder ryggen, springer i sin tur undan (SA: 106 s. 143).
Slå plätt.
Deltagarna udda till antalet, stå parvis i ring bakom varandra.
Uddan, som utsetts genom räkning, springer ytterom ringen och slår
med handen till någon på ryggslutet. Den slagne skall då springa åt
motsatt håll runt ringen och försöka hinna framför sitt par. Den
som slagit gör likaså. Den som först hinner fram får stanna där, och
den andre får gå omkring ringen (NV: 407 s. 136).
1. Slå den tredje.
Deltagarna stå i ring och två bakom varandra. En är utan par..
Då han ställer sig framför ett par, måste den bakersta, d.v.s. den
som blir den tredje, springa ut. Tagaren springer efter och om han
får fatt någon, får han söka sig fri plats framför något par (NÄ Öl/
KN PÖ: 83 s. 128).
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Tredje (1. femte) hjulet under vagnen.
Deltagarna stå parvis i ring. Två börja leken. Den ena springer
och ställer sig framför ett par, den andra skall taga fatt. Den framför
vilken den springande ställt sig skall springa bort till någon annan,
men blir han fasttagen, får den andra börja springa undan. Lekes ute,
men kan även lekas inne i ett stort rum (Kronoborg, Sorjos 313
s. 43).
Klappleken.
Deltagarna stå parvis med händerna utsträckta. En går omkring
och klappar någon på handen. Den klappade springer fatt den andra
och får honom till par, och den ensamme går i sin tur och klappar
någon (MM: 537 s. 541).
Haren i busken .
Alla stå i ring parvis mot varandra. En är »hare», en annan
»hund». Hunden jagar haren. Den rädda haren springer in i »busken» [härmed menas antagligen ett av paren]. Den han vänder
ryggen åt, blir nu hare och springer undan, men om hunden får fatt
haren, blir haren hund och hunden hare (Kronoborg, Sorjos: 313
s. 43).
Kärlekskappspringning.
Flickorna sitta på marken i ring med händerna framför ansiktet. Bakom varje flicka står en pojke. I tur och ordning, vilket pojkarna sinsemellan kommit överens om, slå pojkarna ett slag på sin
framför sittande flickas rygg. Den slagna stiger upp och skall taga
fatt pojken. Om hon lyckas, bli de ett fästepar, komma tillbaka till
ringen och sätta sig båda. Men får flickan inte fatt pojken sätter
hon sig i ringen och pojken ställer sig på sidan om ringen. När
alla pojkarna slagit sina flickor, bilda de en ring, springa några varv
runt samt sjunga:
»Som äkta par i ringen, i ringen vi gå o svänga».
Sedan ställa sig pojkarna avsides och flickorna sätta sig åter ned
i ring med händerna för ansiktet och leken fortsättes på samma
sätt. Vanligen leker man leken tre gånger och pojken försöker alltid
få samma flicka, om han tycker om henne, eller en annan flicka, som
faller honom bättre i tycke (ST: 397 s. 32),
4. Femte hjulet under vagnen (PÅ SI ES EN FÖ NÄ ÖV KN
PÖ MM).
Stickleken: sticklejtjin (PY PÄ) .
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Ringuppställning. Alla stå på en sticka (PY ST PÄ) eller
något annat märke (PÄ). En som är utan sticka går utanför ringen
och slår bäst det är någon på ryggen. Den slagne skall då springa
utanför ringen åt motsatt håll, ett varv runt ringen. Den som hinner först till stickan (PY PÄ), till sin plats (ES EN), får stanna
där och den andra får slå (PY: 100 s. 86; PY ST: 397 s. 35; PÄ:
99 s. 62; ES: 117 s. 172; EN: Ensk. meddel. 1926). — Leken kan
också lekas inne (ES EN).
Leken lektes ännu år 1905 om våren i kreatursfållan, varest snön
smultit på granriset. Var och en står på sitt bräde. Alla bräden bilda
en ring. En går utanför ringen och slår en på ryggen och tager
till att springa. Den slagne springer efter och lyckas han få fatt
den andre, får han hålla sin plats, i motsatt fall får den andre den,
och den slagne får gå utanför ringen (LT: 100 s. 73).
Kappas om rummet.
Uppställning som föreg. men utan stickor. (ST: 397 s. 35).
Femte hjul et under vagnen (NÄ),
Trimannahög 1. tri krökar o ejn hop (EE).
Ringuppställning. En »utmanare» (NÄ ÖV) springer utanför ringen och ger någon av kamraterna ett lätt slag på ryggen (med handen 1. med en näsduk 1. annat dylikt). Den slagne lämnar sin plats i
ringen och springer åt motsatt håll, likaledes utanför ringen. När
de båda mötas, bocka (niga) de båda (taga de varandra i hand, bocka,
niga under högräkning tre gånger för varandra, NÄ ÖV). Den som
först hinner till den tomma platsen, stannar där. Den andra fortsätter leken, på samma sätt (SI EN: Ensk. meddel. FÖ: 69 s. 39;
KN PÖ: 520 s. 108; NÄ ÖV: 510 s. 1; EE: 407 s. 150). Vanlig skollek.
Alla deltagare utom en, stå i ringar. Den som är utan plats,
springer på yttre sidan och klappar någon av kamraterna på ryggen, varpå denne skyndar sig i motsatt riktning runt de övriga. När
de två mötas, niga (bocka) de tre gånger, fatta varandra i händerna
och säga: »Ett två tre», varpå de fortsätta. Den som hinner fram till
den tomma ringen, blir stående där, den andra fortsätter och klappar åter någon i ryggen (MM: 537 s. 538).
En slå den tredje (SU).
Bulta håls (JO).
Uppställning i tät ring. En går utanför ringen och slår någon på
ryggen. Denne skall då springa åt motsatt håll, när de mötas, bocka
de tre gånger för varandra och kappas sedan om att först hinna till
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den tomma platsen. Den som blir utan plats går sedan utanför (SU:
399 b s. 118; JO: 399 b s. 119).
Slå plätt.
Ringställning. En springer omkring och slår någon i ryggen och
ropar: »Pampen ut!», varefter den slagne springer i motsatt riktning.
Då de två mötas, niga (bocka) de tre gånger och fortsätta till utgångspunkten. Den som blir utan plats springer vidare (NV: 513
s. 258).
Ränna plätt.
Ringställning. En slår ngn på ryggen, springande åt motsatt håll.
Nigande, bockande nämnes icke (MM: 537 s. 343).
Slå till håls (IÖ HO).
Likasom föreg. Den som först hinner till »hålet» (IÖ) till den tomma platsen (HO IÖ), får stanna där (HO: 414 s. 101; IÖ: 116 s. 136;
414 s. 104).
Slå den tredje.
Utan beskrivning (BÖ: Nordberg s. 128).
Slå hål.
»Samma lek som i andra orter kallas 'täppa luckan' eller 'först
till hålet'. Har inkommit senare. Lekes också inom hus» (BÖ: Nordberg s. 129). — Utan beskrivning.
Ett hugg och spring.
Uppställning och springande som i »Ränna plätt» (KN: 400 s. 52).
1. Pantlek.
Ringställning med händerna på ryggen. En springer runtomkring och sticker en »pant» i händerna på någon o.s.v. likasom
föreg. (LA: 513 s. 228).
5. Springa rep eller repleken.
a. Av ett sex å åtta m långt rep bildas en ring. En går frivilligt inom ringen, de andra hålla i repet med lika avstånd från varandra. Den som är i mitten skall försöka gripa tag i någon. Om det
lyckas, kommer den fångade inom ringen och den förre får hans
plats ytterom repet. Det gäller att snabbt lossa greppet om repet
och därefter åter taga i det. Repet får inte falla till marken. Den som
fäller repet, får omedelbart gå in i ringen. Lekes, tills alla varit inom
ringen (PY: 397 s. 30).
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b. Ett stort rep bindes med ändarna ihop. Så ställer man sig i ring
och håller i repet. En är mitt i ringen och skall slå till någon av de
andra. Denne får då släppa repet och springa bakåt. Om den som är
i ringen lyckas slå någon, får han gå på den slagnes plats och den
andre går in i ringen( PY: 100 s. 86; liknande 397 s. 35).
6. Tjärgrytan.
Ringställning. En går utanför ringen med en näsduk i handen
och fäller den bakom någon. Denne skall taga upp den och slå bredvidstående kamrat med den. Den slagne skall springa ett varv runt
ringen och tillbaka till sin plats. Den som fällt näsduken får ställa sig
på någon tom plats, och den som slagit får nu gå bakom ringen (BR:
399 a s. 104).
Tjärpytsen.

Tjärpytsen (KI).

En ring, »tjärpytson», två till tre m i diameter ritas på marken.
En står i ringen med »tjärborsten» (en näsduk) i handen. De andra
stå utanför ringen och skola springa efter näsduken, då den kastas
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utom ringen. Den som lyckas fånga den byter plats med den som
står inne i ringen (NÄ.: 403 s. 201).
En ring på marken omkring tre å fem meter i diameter, kallad.
»grytan», (KI), »tjärubytton» (SI). Omkring denna på yttre kanten små ringar, sextio å sjuttio cm i diameter, med jämna mellanrum och en mindre än antalet deltagare. En blir, vanligtvis frivilligt, »ute» och springer runt de andra med en boll eller näsduk i
handen. Näsduken låter han oförmärkt falla ned bakom någon, vilken, så fort han (hon) märkt näsduken, skall taga upp den och
springa ett varv runt, antingen efter den som fällt näsduken eller
åt motsatt håll. Det gäller att komma först till den ring, bakom vilken näsduken fällts. Den som hinner först får stanna i ringen. Om
någon inte märker, att näsduken fallit bakom honom (henne), får
denna gå in i grytan, efter det den som fällt näsduken sprungit ett
varv runt. Den som sist stannar kvar utanför grytan, blir segrare (KI:
414 s. 97; liknande SI: Ensk. meddel. 1957).
Tjärtunnan.
En större ring, »tjärtunnan», på marken, tre till fem m i diameter,
vid ringens kant halvcirklar, en mindre än antalet deltagare. Dessa
ställa sig i halvcirklarna och en går omkring de andra med en näsduk eller boll i handen. Oförmärkt fäller han sedan näsduken (bollen)
bakom någon. Märker denne inte detta, får han gå in i »tjärtunnan»
och vara där till lekens slut. Om han märker näsduken, skall han
taga upp den och springa ifatt den andre. Om det lyckas, får den
fasttagne gå in i tjärtunnan, men om det inte lyckas, kappas man om
att först komma till den tomma platsen. Den som inte hinner till
platsen får gå med näsduken. Man får inte se omkring sig, förrän
den som har näsduken gått förbi. När alla utom den siste »trampa
i tjäran», är leken slut (SB: 403 s. 206).
Man ritar en stor ring, »tjärtunnan», med.
en mängd små ringar »bon», på utsidan. Deltagarna ställa sig i bona. En är utan bo och
springer omkring samt lägger en näsduk försiktigt bakom någons rygg. Om den som springer med näsduken, hinner ett varv omkring,
utan att den andra märker något, knuffas denne in i tjärtunnan och får inte mera vara med,
men märker han näsduken, springer han i sin tur omkring med den,
medan den andra får hans bo (LA: 513 s. 240).
14 — V. E. V. Wessman.
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Tjärpytsen: tjäropytson.
Deltagarna stå i var sin runda ring, utom
en som springer på yttre sidan med en hop0
knuten näsduk i handen. Duken fäller han för0 siktigt bakom någons rygg och springer hastigt ett varv runt, varpå han får knuffa in den
()
i »tjäropytson» d.v.s. i mitten, som ingenting
märkt. Men om denne upptäcker näsduken,
springer han i sin tur omkring och den andre
tar hans plats. I det förra fallet fortsätter den förra att springa med
näsduken och den övergivna ringen utplånas (MM: 537 s. 537).

0

Falla i tjärtunnan.

Falla i tjärtunnan (NV).

En ring på marken med tre till fem meters diameter. Kring
denna smärre ringar en halv till en meter i diameter, en mindre än
antalet deltagare, på jämna avstånd från varandra samt tangerande
den större ringen. Genom räkning utses en till »björn». De övriga
stå i de små ringarna, björnen springer med en sticka i handen runt
omkring dessa, och fäller oförmärkt stickan bakom någons rygg. Den-
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ne skall springa runt den stora ringen åt
motsatt håll som björnen. Man kappas om
att först hinna till den ring, i vilken stickan fällts. Om björnen hinner först, får den
andra ställa sig i den stora ringen: han »föll
i tjärtunnan». I motsatt fall får han fortfarande stå i sin ring och björnen fortsätter
som förut. Om någon inte ser, att stickan
fälles i hans ring, hamnar han också i tjärtunnan. Sedan alla deltagare fallit i tjärutunnan, börjar man leken
ånyo, och den som först fallit i tjärutunnan blir björn (NV: 407 s. 131).
h. Två ringar, den ena inom den andra: över dem tvärstreck, så
att rutor bildas, en mindre än antalet deltagare. Den som fäller stickan eller kvisten kallas »släpparn». Båda springa åt samma håll.
Den som sist blir ute i någon ruta, sedan de övriga hamnat i tjärtunnan, blir släppare nästa gång. För övrigt likasom föreg. (EE: 407
s. 148).

7. Låna såll.
Deltagarna stå i ring. På yttre sidan jagar en person en annan,
som ropar: »Ta, om du får!» (MM: 537 s. 542).
8. Timos') Annas sömno polska 1. Jocka') komber o skoffar mi
i röge.3 )
En väljes till Jocka. De övriga bilda ring med armarna om varandras axlar, röra sig i cirkel och sjunga (Vad sjunga de? Icke
meddelat av uppt.) på samma melodi som »Ant han dansa med mej».
Jucka går utanför ringen och skuffar någon in i ringen eller bryter
den sönder. Den inskuffade eller den, vid vilkens plats ringen gick
sönder, kommer bort ur leken. Samma person är hela tiden Jucka.
Den som blir kvar sist blir Jucka i nästa lek (TJ: 407 s. 118).
9. Bred, bred bältanbak (BR) : bältonbak (KU).
a. Ringbildning hand i hand och alla sjunga; medan ringen
rör sig:
Finskt förnamn = Timoteus
Finskt förnamn = Johannes.
Vrå.
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»Bred, bred bältanbak,
stora pengar som ett fat.
Hinner ja, så vinner ja,
får ja, så slår ja
stor dont') i ryggen.»
En går utanför ringen, har en näsduk, som han låter falla bakom
någon. Om denne märker detta, tager han upp näsduken, och den
förre får hans plats, men märker han inte, får den som står utanför
ringen, efter det ringen gått ett varv, slå ett slag på den, bakom
vilken näsduken ligger, och leken fortsättes med samma person
bakom ringen (BR: 399 a s. 101).
Deltagarna stå i en tät ring med ryggarna utåt. En springer
utanför runt ringen med en näsduk i handen samt sjunger eller ropar: »Bre, bre bältom bak, stora pengar som ett fat. Hinner ja, så.
vinner ja, får ja, så slår ja stor dont i ryddjin». Han (hon) fäller sedan näsduken bakom någon, fortsätter och springer ett varv runt
samt slår ett slag i ryggen på den som står framför näsduken samt
intager hans (hennes) plats och den andra får taga upp näsduken
och springa runt ringen. Men märker någon, att näsduken fällts bakom honom, får han (hon) taga upp den och snabbt springa runt ringen och försöka hinna intaga sin plats före den andra. Om han hinner
göra det, får den andra fortsätta att springa runt (BR: 487 s. 33).
Alla sitta i ring med händerna på varandra framför sig och
ögonen oavbrutet stirrande på en sten mitt i ringen. En går utanför
ringen med en näsduk, som han lägger ned bakom ryggen på någon
av de sittande. Hela tiden sjunga alla på en enformig melodi:
Bred, bred bältombak
stora pengar i ett fat.
Hinner jag, så vinner jag,
får jag, så slår jag
en stor bult i ryggen.
Då han hunnit till orden »hinner jag, så vinner jag», börja
alla söka bakom sig. Om den, bakom vilken näsduken fanns, inte
funnit och hunnit ta bort näsduken, innan den kringvandrande hunnit göra det, får han vid orden »får jag, så slår jag en stor bult» av
denne en duktig stöt i ryggen. Om han åter har hunnit, får han gå
omkring och den förra »kringlöparen» intar hans plats (KIT: 69 s.
269).
1)

Stöt, smäll (ish. i ryggen).
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Bältonbak.

Deltagare huru många som helst. Först räknas (lekräkn.) vem
som skall »slå bältonbak». De andra stå i ring sida vid sida med
ansiktet vänt inåt ringen. Den som skall slå går på yttre sidan runt
kring ringen och läser:
»Bära, bära bältonbäk,
stör i reven') som et fåt.
Hindär ja, so vindär ja,
får ja, so slår ja en
störan bult i ryggyn!»
Då han säger de sista orden »lammar» 2 ) han till med handen en
annan i ryggen och springer sedan så fort han hinner, ett slag runtomkring ringen. Den som fick »bult'n» i ryggen skall med detsamma
springa andra vägen kring ringen. Den som först hinner till den tomma platsen får stanna där och den andra gå omkring. Om han är
dålig att springa och sålunda har svårt att få någon tom plats, får
han slå flere (NA: 36 s. 235).
Ringsittning på golvet med ansiktena inåt. En går omkring
bakom de sittande och säger:
Löp, löp bälton bak,
stora pengar i ett fat,
vinner jag, så finner jag,
får jag, så slår jag
ett stort hugg i ryggen.
Under det han går söker han omärkligt lägga något föremål, vanligen en vante, bakom en av de sittande. Om denne icke märker detta
och icke stiger upp, får han ett slag i ryggen, och då får han stiga upp
och fortsätta löpandet (BÖ: Nordberg s. 131).
En bäres med ryggen uppåt på armarna av två andra, som gå
runt sägande: Bära, bära bälton bak, o.s.v. likasom föreg. I ett visst
ögonblick får den som bäres ett hugg i ryggen, ifall han ej lyckas
avvärja det (BÖ: Nordberg s. 131).
Bära bära pylton3 ) bak.
Ringsittning på golvet. Ytterom ringen vandrar en, bärande en
»pylto» och säger:
Rev (kort slutet ä-ljud) = röv.
Slå till.
Pylt
pylton 'bylte'.
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»Bära bära pylton bak,
stora pengar som ett fat.
Hinner jag, så vinner jag,
får jag, så slår jag
en stor bult i ryggen.»
Då han sagt detta, slår han med pylton någon av de sittande i ryggen. Denne måste då upp och springer åt motsatt håll mot den som
slagit. Den som först hinner den lediga platsen får intaga denna,
och den andra får vandra omkring med pylegn (NÄ ÖV: 83 s. 107).
10. Katt och råtta.
En »katt» och en »råtta». De övriga stå i ring hållande varandra i händerna. Råttan är inne i ringen, katten utanför och skall
fånga råttan genom att springa in i ringen, men då passar råttan
på och springer ut. Deltagarna säga under tiden högt (ST) eller
sjunga (ST SI):

C
4
4/Jr

nmVen .

kommer kisse - kerilen

Lilla,

råda

J j

J

J

så

7i>if

6» cli9 bre,

J

pi Id om

d.4Q val

Melodin från Sibbå.

kisse - kailek, ha.
När katten fångat råttan utses ett annat par till katt och råtta
(ST: 397 s. 28; SI: 1890-talet: Ensk. meddel.).
Sannolikt en skollek. Första gången utg. hörde den var i början
på 1980-talet på en julfest i Pajpis södra folkskola, och då bestämde läraren katten och råttan. Från ST nämnes, att de utses genom lekräkning.
Lekes även sålunda: Pojkarna och flickorna stå i vart sitt
led vända mot varandra med åtta å tio meters mellanrum. Flickorna
äro »råttor» och pojkarna »kattor». Den första flickan-råttan går över
till pojkarnas sida och slår till någon av dem, t. ex. den första. Den
slagne skall nu taga fatt flickan, som kilar mellan leden hit och dit.
*) Liten (ST).
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När katten fångat råttan, ställa sig de bägge sist i vart sitt led och
sedan kommer turen till följande råtta. När alla råttor blivit tagna,
bli råttorna kattor och de förra kattorna råttor (ST: 397 s. 29).
11. Springa kiss.
En är »katt» och skall taga fatt de övriga, som springa undan.
Den som blir tagen, blir katt i den förras ställe (KV: 537 s. 534).
Ta gysal ).
Barnen springa ta fatt och göra varandra till »gysa» (LA: 513
s. 233).
Björnleken.
En är »björn» och står invid en käpp, »björnstakan», som är instucken i jorden. Omkring denna käpp fyra andra käppar, så att de
bilda en fyrkant med fem å sex meters sidor och björkstakan i mitten. De andra springa från käpp till käpp och björnen försöker
fånga dem, då de äro mellan käpparna; vid käpparna äro de skyddade.
Den fasttagna blir björn den förra får börja springa (BR: 399 a s. 102).
Isbjörn; jossi 2 ).
Lekes på isen. Alla ha »skrillskor» 3) på sig. Genom räkning utses en till »isbjörn» eller »jossi». Han skall först räkna till t.ex. tio och
sedan skrinna efter de andra samt slå ett slag på någon. Denne blir
då i sin tur isbjörn och den förre får börja skrinna undan. En ring,
fem till sex meter i genomskärning är ristad i isen och kallas »stuvun». I denna äro deltagarna fredade och få vila sig (ST: 397 s. 124).
Isbjörn lekes vanligen på isen och deltagarna ha »skrillskor»
på fötterna. En ring med 8-10 meters genomskärning är ristad i
isen och kallas »stuvun» eller »b5e». För att den bättre skall synas
lägger man små högar av vass utmed ringen, så att flere öppningar
bildas, genom vilka man kan skrinna in och ut. Genom lekräkning
utses en till »isbjörn», som skall taga fast de andra. Den som blir
fasttagen blir i sin tur isbjörn. För att vara fredad skyndar man till
stuvun, där man får vila sig. Stundom är björnen utklädd, d.v.s. har
en gammal avigvänd stor päls eller paletå på sig för att likna en isGris, svin; lockord till svin, gris.

Möjligen lån från finskan.
Skridsko.
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björn. Stundom lekes denna lek även i snön, men då ha deltagarna
givetvis icke skridskor på sig (ST: 487 s. 17).
Kan också lekas sålunda, att de som blivit fasttagna föras till
boet. När några fångats, t. ex. 3-5 stycken, så får en annan bliva isbjörn, vanligtvis den först fasttagna. Annars lika som föreg. (ST:
487 s. 19).
Tvenne bon ritas i isen på 30-50 meters avstånd från varandra.
I bona äro deltagarna fria. Isbjörnen står mitt emellan bona och skall
taga fast någon, som då får hjälpa till att fånga de övriga. Då alla
blivit tagna, blir den sist tagna isbjörn och leken börjas på nytt
(ST: 487 s. 21)
Jossi lekes som Isbjörn (b), men lekes på landbacken. Jossi
»isbjörn») skall taga fast de andra. En större flat sten är »stuvu».
Man får springa runt kring något på förhand bestämt hus (ST: 487
s. 23)
Liknar föreg., men Jossi fasttagaren får kasta snöboll på de
andra, då de springa utom »stuvun» och runt något hus. Den som blir
träffad blir Jossi i sin tur (ST: 487 s. 25).
15. Spring björn; björnlek.
Ett mål mitt på lekplanen. Först räknas vem som skall bli »björn».
Alla, utom björnen, stå vid målet, »björnmålet». Då björnen ropar
»ut!» måste alla springa från målet och björnen försöker då taga
åt sig någon till »stek». Den tagna blir då också björn, och så fortsättes, tills allesamman äro »uppätna» av björnen och blivit hans
stekar. Den som först blev tagen, blir björn, då leken börjas på nytt
(NA: 36 s. 233; Wm Ob. I s. 52 a).
16. Spring 1. lek varg.
En är »varg», de övriga springa mellan några »mål» och vargen
skall försöka fånga dem (BÖ: Wm Ob. II s. 512 b; Nordberg s. 128).
Springa varg.
Två »bon» på tjugu meters avstånd från varandra. Mellan bona
litet på sidan står en »varg», som försöker gripa de övriga, då de
springa från det ena boet till det andra (LA: 513 s. 226).
Varg och folk.
Genom räkning (lekräkningar s. 748) utses en till »varg». De
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övriga äro folk, som ha sitt »bo». Vargen tager fast dem, som inte äro
i boet, och till slut äro alla vargar (La: 513 s. 215).
17. Kom, mina lamm.
Lekes ute på »lindorna»1 ). Barnen delade i två grupper, som
stå vid var sitt »syre». Mittemellan de två grupperna står »vargen».
Det ena partiet ropar: »Kom, mina lamm!» — »Tröst?) int», svara
de andra. — »Varför int?» — »Vargin e nära.» Detta upprepas tre
gånger, varpå lammen springa över. Vargen griper dem han kommer
åt, och de tagna äro ur leken. På detta sätt håller man på, tills alla
äro uppätna (KV: 537 s. 324).
Vargen och lammen.
En »varg», en »ropare» och »lamm». Vargen ställer sig mitt emellan två mål på omkring femtio meters avstånd från varandra. Roparen ställer sig bakom det ena, lammen bakom det andra målet.
Roparen ropar sedan: »Alla mina små lamm, kom hem!» — »Vi vågar int», svara lammen. — »Varför det?» — »Vargen står där.» —
»Va äter han?» — »Kött.» — »Va dricker han?» — »Blod.» — Sedan
ropar roparen åter detsamma, och då springa lammen över till andra
sidan och vargen försöker fånga dem. De som bli fångade bli vargar
och skola hjälpa till vid fångandet av lammen. Den först fångade blir
varg i nästa lek. De lamm, som lyckas komma över, få fritt gå över
till det första målet samt springa ånyo (KN: 400 s. 57).
18. Vargen och lammet.
Lekes utomhus, också på isen. En är »varg», de övriga »får».
Dessa ställa sig på ett avstånd från vargen och ropa: »Va äter du?»
— Vargen: »Kött.» — »Va dricker du?» — Vargen: »Blod, kom då
alla mina får!» Fåren springa nu fram och vargen söker fånga dem.
Den som blir tagen, måste hjälpa vargen (MM: 537 s. 547).
19. En fasttagare, kallad »varg». Flere »bon», där man får vila sig,
en sten, ett träd 1. dyl. Den som blir gripen blir varg i sin tur (BR:
399 a s. 102).
20. Räv och höna.
Alla stå först vid ett mål (A). Därifrån springa de sedan till ett
annat mål (B). Den som kommer sist till B blir räv och skall söka
Gräsplan.
Drista, våga.
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fånga någon av de andra, som springa mellan målen. Den som blir
slagen blir då också räv, och tillsammans söka de fånga de övriga.
Den som blir tagen skall försöka rycka sig lös, men räven räknar till tio, och om hon inte lyckas komma lös därförinnan, blir hon
räv. Så fortsättes, tills alla äro fångade och rävar. Den som först
blev slagen blir räv följande gång (SI: Ensk: meddel. 1954).
21. Räven och fåren.
Efter räkning (lekräkningar s. 748 ff) blir en »räv», och resten
är »får». En plats utses, där alla fåren äro samlade (= hemmet).
I närheten har räven ett »bo», där han samlar alla de får han får
fatt. Leken börjar omedelbart efter räkningen, blott alla veta, vem
som är räv. Så snart räven fått ett får, för han det till boet, men kan
någon av dem, som äro »hemma» komma ut och »frälsa» det får
räven tagit, så bör det göras. Men rävens får och det får, som kom
ut för att frälsa, måste hålla varandra i handen, eljes är fåret ånyo
förlorat och måste återvända till rävens bo. Ombyte av räv sker
sedan efter överenskommelse (VA: 359 s. 37).
22. Räven ligger i Solbacka o sover o gissar på sina gåsungar små.
En är »räv», de övriga »gåsungar». Räven går med käpp i handen
framför gåsungarna, som sitta i en rad på marken, och skall slå någon
av dem på fötterna med käppen. Den slagne skall stiga upp och
springa undan räven. Om räven lyckas fånga honom, byta de roller, annars får räven fortsätta (JO: 399 b s. 120).
Anm. Uppteckningen bristfällig och ofullständig. Sannolikt är det så, att
gåsungarna säga orden i rubriken. Uppt. nämner, att leken är lika som samma
lek i Pyttis socken, men i saml. 397 finnes ingen sådan lek från Pyttis.

23. Gås och räv.
Någon av de största deltagarna i leken utses till »gåsmamma»
och ungarna uppställa sig i rad bakom henne. Räven söker fasttaga
den sista i ledet, under det hela raden dansar omkring i rummet
hållande varandra i hand och sökande skydda den sista. Därmed
fortsättes, tills räven plockat bort alla ungarna (SI: 55 s. 52;
IV s. 47). — Se dramatiska lekar.
24. Räven och vargen.
En utses till »varg», en annan till »räv». De övriga stå i en lång
rad bakom räven, hållande varandra om livet. Vargen står mittemot
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räven och försöker fånga någon, börjande vanligtvis med den sista.
Den som blir tagen kallas »vargunge» och kommer ur leken. Då alla
äro fångade, börjar leken ånyo. Den först fångade blir nu varg och
den förra vargen blir räv (KL 414 s. 93). — Se dramatiska leker.
25. Dansa medan räven sover.
Genom räkning (lekräkningar) eller frivilligt blir en »räv». En
annan är »mamma» och har »ungarna» efter sig. Räven ligger på
marken och låtsar sova. Mamman med ungarna vandrar omkring och
sjunger utan någon egentlig melodi:
»Vi dans, medan räven sover,
och ingen vet vad vi gör.»
Räven som ligger på lur rusar plötsligt upp och försöker fånga
den sista ungen i raden, medan mamman försöker skydda ungarna
genom att breda ut armarna. Räven tager efter hand alla ungarna,
varefter en ny räv och mamma utses, ifall leken tages om (HO: 414
s. 101).
26. Rundring.
En rund ring sex till åtta meter i diameter upptrampas i snön.
Tvenne diametrar, vinkelrätt mot varandra, upptrampas. Där de
korsa varandra upptrampas snön något mera, så att det bildas ett
»bo» eller en »sur». Genom räkning (lekräkningar s. 748 ff) utses
en till »jagare». Denne ställer sig i boet och ropar: »Boet brinner!»
och börjar springa, försökande fånga de andra, som stå i den yttre
ringen. Den som blir tagen blir då jagare och den förre får börja
springa undan. Man får endast springa längs gångarna, i boet får
man vila och jagaren får inte då gå i boet eller springa igenom det
(ST: 397 s. 124).
Springa varg.
En är »varg», de övriga »får». En större ring på marken är
»kätta», där fåren få vila sig. Vargen skall försöka fånga någon,
som då i sin tur blir varg (JA, 404 s 95).
Springa vargloven: spring varglovin.
Såväl flickor som gossar kunna deltaga. Antalet deltagare vanligtvis fem. I snön upptrampas en stor ring, vanligen med 10-15 meters
genomskärning Därefter upptrampas tvenne vägar, som skära va-
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randra i ringens mittpunkt i rät vinkel (se
vidstående figur). Detta är vanligt, då deltagarna äro fem. För varje deltagare, som
,ommer till, upptrampas en väg från ringen
till mitten. Bäst går det att trampa upp vargloven, när det nyligen snöat och marken är
jämnvit. Före lekens början utses en till
»björn». Erbjuder sig icke någon självmant, avgöres saken genom att »tävel» (tävVarglovin (KN).
la, d.v.s. teka), varvid man använder en
Koddase (SB)
kvist eller ett halmstrå och »tävlar» med att
Natursving (ST).
använda blott tummen och pekfingret i st. f.
hela handen, vilket är det vanliga sättet, då man »handar», (använder hela handen vid »tävlandet»)
Björnen börjar leken genom att fösa ihop en liten hög lös snö
på den plats mitt i vargloven, där stigarna mötas. Ibland användes
benämningen »jägare» i st. f. »björn». Snöhögen kallas »mat» eller
»måltid» och att fösa ihop snöhögen kallas att »laga en måltid». Medan
björnen håller på därmed, ströva vargarna omkring ute på stigarna
och »vänta på rov». När björnen är färdig med arbetet, vänder han
ryggen till »maten» och »går till bys», tills den har hunnit svalna,
d.v.s. han vandrar längs någon av stigarna utåt mot ringen. Bakom sig
hör han nu ett tjut, när »vargarna» längs de andra stigarna skynda
fram till mitten av vargloven och kasta sig över »måltiden». Genast
rusar björnen tillbaka. Vargarna fly hastigt. Björnen står bedrövad
och låtsas smaka på resterna av sin förstörda måltid, och nu blir han
plötsligt arg och begynner jaga vargarna, vilka försöka hålla sig
undan honom så länge som möjligt. — Härvid få såväl björn som vargar utnyttja alla stigar i vargloven och springa huru som helst, men
måste följa de upptrampade stigarna och icke med spår förstöra de
jämna snöytorna. Den som under jakten blir fångad går till mitten
av vargloven och stannar där: han »är färdig», d.vs. får inte längre vara med i loppet. Den första som gripits är »björn» nästa gång leken börjas. Om en varg under springandet trampar upp ett nytt spår,
förklaras han genast »färdig» och är tvungen att vara björn vid följande löpning, även om han icke var den första som blev gripen. Jakten
fortsätter, tills björnen infångat alla vargar eller till dess han »ger
opp». Då intar den nya björnen sin plats.
Stundom upptrampas, eller som man säger, »springer man opp» åtta
stigar från ringen till mitten. Om ringen är mycket stor, kan man
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ytterligare trampa upp fyra stigar, som skära varannan cirkelsektor
(KN: 487 s. 1; liknande F.E.S. V s. 170).
Varglo.
En större ring med en mindre ring i mitten.
Där sitter vargen och lagar en kaka av sand
eller sågspån. Vid S finnes sockret och då vargen skall gå efter det, trampa de andra under
tiden sönder kakan. Vargen skall taga fast dem
men får bara springa längs vägarna, medan
de andra få springa huru som helst inom den
stora ringen. Den först fasttagna blir varg
nästa gång (BE: Ensk. meddel. 1956).
Spring varglo.
Likasom föregående, men ringen och gångarna trampas upp om
vintern i snön. Mitt i är vargens kaka. Vargen skall stå på en av
gångarna ett stycke från kakan. När han inte vet av det, springer någon och trampar sönder kakan osv. (BE: Ensk. meddel. 1955).

a

Springa vargio.

f. Se vidstående figur. Fyrkanterna vid vägarna äro »kojor» och vargen skall vara i någon av dem. Då vargen befinner sig t. ex. i
kojan 1, måste de andra springa på gången
a—b, då han är i kojan 2 springa de på c—d..
Vargen rusar ut ur kojan och söker fånga någon av de springande. Den fångade blir då
varg. (BE: Ensk. meddel. 1956).

Lekes om vintern i snön eller på isen, då
man har skridskor på fötterna. Vidstående figur uppdrages. Vargen står i mitten, de övriga
i var sitt bo, vilkas antal är beroende av antalet
deltagare (här fyra bon förutom vargens). Då
vargen beger sig ut ur sitt bo, springa också
de övriga ut längs vägarna. Den som vargen
fångar, blir nu varg (MM: 537 s. 541).
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Fem deltagare, en är »varg» och står i B,
de övriga i A. Dessa springa längs den yttre
ringen utan att vända. Vargen försöker gripa
någon, som inte hunnit till ett bo. Den som vargen får fatt, blir varg (LA NV: 513 s. 227).

A

g. Vargring.

Ungefär lika som Vargloven (KN: var. c).
Vanligtvis fem deltagare Fyra ha »bon» eller
»rum», den femte skall »kusa» (taga fast) och
har icke något bo. Man säges vara »loss» (lös)
och kallas »varg». Om vargen lyckas fånga någon, får han dennes bo Den fasttagne blir i sin
tur varg och skall fånga den andra (KN: 487
s. 17)

h. Vargring.

1 huvudsak lika som föregående, men stigarna från »bona» leda utåt mot ringens periferi 1 lekens början står den som skall taga
fast de övriga i mitten och ropar till de fyra
»vargarna», som stå i var sitt bo: »Alla vargar
ur boet!» De skola då springa ur sina bon längs
vägarna. Den som blir fasttagen skall ropa: »Alvargar i bo!» och leken börjar ånyo (KN:
487 s. 18).

j. Björnringen.

Se vidstående figur. Genom uträkning utses en till »björn». Björnen står i boet, de övriga
inom ringen. Björnen får endast röra sig längs
den lodräta och vågräta gången vid sina försök
att taga fast någon av de andra. Dessa hålla sig
inom ringen men få springa över de i kors
dragna vägarna. Den som blir fastagen blir nu
björn och den förre sluter sig till de övriga
(NV: 407 s. 152).

k. Rävring.
En stor ring springes upp i snön. Sedan springes rakt igenom ringen i kors, men så att medelpunkten genomskäres och ringen liknar
en stjärna. I mitten är rävens »bo». Räven skall försöka få fatt en
annan räv, men samtidigt hindra någon att komma på sitt bo. 1 fyra
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korsningar skall det vara »bo», där de lekande inte få röras av räven. Den som först blir fasttagen, får sedan i sin tur vara räv (VA:
359 s. 34). — Figur saknas, men sannolikt något lik ovan Spring
varglo i BE.

Rävring.

1. På skaren eller i snön på isen trampar man
upp en ring och gångar. I mitten är »grytan».
Alla skola springa på gångarna och räven likaså, som skall fånga de andra. I grytan får
man vila sig. Om en finns där förut, måste han
gå ut. Räven får aldrig gå in i grytan utan
måste alltid springa omkring (SM SB: Ensk.
meddel. 1955).

m. En är »räv». De övriga springa undan räven. Bli de mycket trötta, få de taga sin tillflykt till »boet» mitt i cirkeln. Leken fortgår,
Boet tills alla blivit »rävar» (Nä ÖV: 510 s. 2).
Rävring.

Rävring.

Rävring.

Lekes om vintern på en plan. Man springer ut en ring. En är »räv» och har sitt bo i mitten, där han också har sin »smörbytt», en stor
snöhög. Under det räven är ute för att taga
fatt någon, stjäla de övriga smör från hans
bytta. De fyra små ringarna äro »fribon» för
de övriga. Den som springer i någon ruta, är
»självtagen» räv (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s.118).
Ungefär lika som Vargloven (KN: var.
c). Antalet »stugor» vanligtvis fyra, men
stundom kunde man ha två stugor i samma ruta
(se vidstående teckning) Den femte, som jagar,
är »räv». Då deltagarna äro i sina stugor, får
räven inte fånga dem Den som springer in i sin
stuga ropar: »Dörren läst!» Man liksom låser
dörren och »friar ner sej» för en stund och får
vila. I början stå de i sina stugor och räven där
en av tvärvägarna korsar ringen (NÄ: 487 s. 1).
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Vägarna AB och CD kallas »en vägg». Bona kallas »rävbon»
och stigen från boet till mitten »rävstig». Deltagarna äro »rävar»,
den som tager fast är »varg». Då vargen slår till någon i ryggen, kallas
det att »rusa». Eljes lika som h (NÄ: 487 s. 21).
Ringhippa.

Om vintern trampar man upp i snön en stor
ring och sedan tvärgångar. I mitten är ett
»sur», i vilket man söker skydd, men endast
en åt gången får vara i suret. Då hippan jagar
en, springer man undan i den stora ringen
och i tvärgångarna, men man får inte springa
över tvärbalkarna. Den som blir slagen, blir
hippa (KS: Ensk. meddel. 1954).

27. Naturing: snöpiku.
Samma figur upptrampas i snön som i »Vargloven» (KN). Korsningen i mitten kallas »gryton». Blott en i sänder får vara i grytan för att vila sig en stund. Fasttagaren kallas »natu» eller »tippa».
Man får springa huru som helst men inte »gina» d.v.s. hoppa över eller runt hörnen, så att märken uppstå i snön. Den som gör så, blir genast natu. Den som får ett slag av natun, blir i sin tur natu. Om
någon vill vila sig, ropar han »bort, bort!» åt den som står i grytan,
och då måste denne springa bort och lämna platsen åt den andra
(ST: 487 ss. 13, 32).
Snöpiku.
I snön upptrampas en åttaformad figur med tvärstreck i ringarna.
Deltagarna få springa huru som helst och något (mål?) finnes icke
(ST: 487 s. 32).
Varggrop
Lika som »Naturing» men figuren i snön kallas »varggrop», och
man har ingen »gryto», där man finge vila sig. Man får springa huru
som helst utmed vägarna (ST: 487 s. 15).
30 Kodclare.
a. I snön upptrampas en likadan figur som i »Varglovin» (KN:
var. c). En utses till »koddare» och skall taga fast de andra, som få
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springa huru som helst, medan koddaren endast får springa på de
två vägarna, men inte på ringen Den som blir fasttagen, blir i sin
tur koddare (BR: 487 s. 3).
b. I snö upptrampas en stor åtta, 6-10
m. på längden. Lekes eljes som föreg. med
undantag av att koddaren får springa huru
som helst (BR: 487 s. 3).
Koddare
31. Hara- 1. pirgömma.
Då det är litet snö på skaren, trampar man upp en snäckformig
figur. En av deltagarna utses att vara inne i »haragömman» (B) och
skall springa utmed gången och försöka taga fast
de övriga, som äro »harar». Strax utanför haragömman är en rund ring, där hararna äro fridlysta. Den som blir fast kommer bort ur leken och
de andra fortsätta. Man får endast springa längs
gångarna. Den som trampar fel kommer bort ur
leken. Den som jagar de andra skall liksom vara
i gömman innerst inne i haragömman och hararna
skola närma sig denne för att liksom locka ut
honom. Då alla blivit fast, blir den först fasttagne, eller stundom den sist fasttagne, fasttagare
(ST: 487 s. 34).
32 Hider.1 )
Lekes om vintern på isen av skridskolöpare. 1 ena änden av
skrinnplatsen avskiljes en mindre del medels smärre stenar eller
gärdesstörar, en öppning, »hiderporten», av omkring två meters bredd
lämnas på mitten. Först bestämmes, vem som skall bli »varg» sålunda, att alla ställa sig i ring och en av gossarna räknar t. ex. till
hundra, då den som stannar för detta tal blir varg, eller också räknas exempelvis endast till tjugu, då för varje gång talet blir fullt
en gosse träder ur ringen, tills endast en återstår, vilken alltså blir
varg. Vargen stannar i närheten av hidret, tills de övriga hunnit
skrinna till motsatta änden av skrinnpianen. Nu beger sig vargen
ut på rov: skrinnande lugnt mot gossflocken. När dessa märka, att
1)

Ide.

15 — V. E. V. Wessman.
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vargen börjar röra på sig, skrinna de rakt mot honom, men så snart
de komma närmare honom, skingra de sig åt alla håll och försöka,
förföljda av vargen hinna inom hiderporten, förrän vargen hunnit
röra vid någon av dem, i vilket fall den vidrörda anses vara
»tagen». De tagna bli också vargar och försöka envar i sin tur taga
byte, då flocken nästa tur skrunnit ut. För dem, som bli sist otagna,
blir det allt svårare att undkomma de allt flere vargarna. Den sist
tagna, när leken är slut, är en karlakarl, den första tagna blir varg
nästa gång (RE: 62 s. 22).
33. Björn.
Man har på isen en fridlyst plats, som kallas »björn». Alla ha
skridskor på fötterna och uppställa sig på något avstånd från björnen. En är »tagare» och försöker taga någon, då alla skynda mot
björnen. Den som blir tagen, förrän han hunnit till björnen, blir
också tagare. Leken fortsättes, tills alla blivit tagna (FL 106 s. 40).
34. Hök och duva.
Man har två »ristor på jorden» (streck på marken). På ena
sidan är hökens land, på den andra sidan duvornas. Sedan flyga
duvorna ut och höken försöker fånga dem. Dem han får fatt bli
hökar. När alla äro hökar, kan man börja på nytt, och då blir den
som sist togs fatt, hök (ES: 117 s. 174).
Genom räkning utses en till »hök», de övriga äro »duvor». Två
mål tjugu å trettio meter från varandra. Höken ropar: »Boet brinner! » Duvorna springa då från det ena målet till det andra, och höken
försöker fånga dem genom att slå tre slag på ryggen. Den slagne blir
hök och får hjälpa till vid fångandet. Då alla blivit hökar, är leken
slut (ST: 397 s. 18).
Två streck ristas som »mål» på marken eller i snön. Deltagarna springa från mål till mål. Höken står mitt emellan målen. Elje5.
lika som föreg. (ST: 487 s. 16).
35. Myggan, svalan, sparven, höken och jägaren.
Man står i ring hållande varandra i händerna. Fem deltagare sti
ytterom på lika avstånd från varandra med ansiktena vända med.
sols. Vid ett visst tecken, t. ex. någon räknar till 3, börja alla fen
springa och försöka taga fatt den närmast framför springande. Dc
springande föreställa en mygga, en svala, en sparv, en hök och er
jägare. De övriga sjunga under tiden:
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»Myggan flyger i solens sken,
svalan jagar denna.
Nafs, nafs nu griper svalan den
och sväljer den med kläm.»
Om icke myggan blir fasttagen, får hon fortsätta att flyga, i motsatt fall kommer hon bort ur leken och leken fortsättes under det
man sjunger:
» Svalan flyger i solens sken,
och sparven jagar den,
men nu så synes höken
och sväljer den med kläm.»
Då sparven och svalan äro borta, sjunges slutligen:
»Höken flyger i solens sken,
men jägarn synes nu.
Pang, pang nu skottet smäller
höken faller död.»
Om ingen har fått fatt i någon, slutas leken och nya fem deltagare utses (ST: 397 s. 37).
36. Hästhage.
De lekande föreställa hästar, som springa omkring utanför ett
gärde av femtio å sextio cm höga i marken nerstuckna käppar på
en å två meters avstånd från varandra upptill försedda med klykor,
på vilka äro lagda långa smala kvistar. Innanför gärdet föreställes
vara en äng fyra å sex meter i omkrets, och i denna en ängsvakt. Hästarna hoppa allt emellanåt över gärdet för att tjuvbeta i
ängen. Ängsvakten skall försöka fånga någon häst och om han lyckas, blir denne ängsvakt och den förra ängsvakten blir häst. Hästarna försöka springa igenom ängen. Om en käpp faller, måste hästen, som fällt den, reparera gärdet, men om ängsvakten därförinnan
hinner ut ur ängen, blir hästen ängsvakt och den förre blir häst
(PY ST: 397 s. 39).
37. Göra harar 1. göra harar och hundar 1. harar och jägare.
a. Antalet deltagare minst sex, men kan vara mycket större. Man
»seter pr.)o» (bestämmer) ett visst område, vanligen en inhägnad
hage, inom vilken jakten får röra sig. Den som springer över en gräns
(en gärdesgård, en bäck el. dyl.) blir utesluten ur leken. Då äldre
ungdomar deltaga, göres området så stort, att det nära nog omfattar
»halva byn», men då går man inte till skogs utan håller till inom
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byns bebyggda område, t.o.m. mellan gårdarna och husen, men helst
i byns utkanter. — Genom räkning till tjugu eller genom lekräkning eller genom att »tävlas» (teka på käpp) avgöres vem som skall
bli »jägare», »hund», resp. »hare», om man icke kan komma
överens i godo. — Varje jägare har en liten käpp, »bössan» och
en eller två hundar. Jägare och hundar vänta där leken börjar,
medan hararna gömma sig. Hundarna springa sedan för att söka
rätt på något »harspår» och jägarna följa efter, till en början något
långsammare, men de få icke förlora kontakten med hundarna. Dessa »skälla», d.v.s. ropa och hojta eller härma hundskallet, för att
tillkalla jägaren med bössan. Haren får springa huru som helst och
gömma sig var som helst utom inne i hus. Ibland har man kommit
överens om att haren är »färdig», d.v.s. betraktas som död, då en hund
sprungit ifatt honom och gripit honom, men oftast är det jägaren
ensam som har rätt att »döda» en hare. Då jägaren kommit på fem

eller tio stegs avstånd (efter överenskommelse vid lekens början),
pekar han på haren med sin bössa och säger: »Puh, du är färdig!»
Haren betraktas nu som död och är ur leken. Därpå fortsättes med
jakt på en annan hare och leken kan sålunda pågå flere timmar. (KN:
Folkl. o. ,etn. st. V s. 180).
Skytt& ) 1. hare och hund: sjötta 1. hära o pond.

b. Lekplats skogen, helst en jämn skogsmark, glest beväxt med
al- eller björkbuskar. Uteslutande större pojkar deltaga. Genom »lottning», d.v.s. räkning (lekräkningar s. 748 ff.) utses en till »skytt»,
en annan till »hund», de övriga äro »harar». Skytten har en lång
käpp som »bössa». Hararna kila sedan undan och gömma sig i busksnåren, och så börjar jakten. Skällande med full hals jagar »hunden»
opp det ena villebrådet efter det andra och täta »kulor» i form av
grankottar hagla ned över de uppskrämda jössarna. Den hare som
träffas av en kula eller upphinnes av hunden, är genast »död» och
måste lämna leken, till dess alla blivit tagna eller skjutna och leken
börjar på nytt. Den som sköts först blir sedan hund och den sist

fällda haren blir skytt (RE: 62 s. 25).
38. Hoppa hare, hopp häran.
Lekel ute på gårdsplanen vintertid. En väljes till »hund» och en
duk bindes för hans ögon. Hunden skall taga fast »hararna», de övriga deltagarna. Hararna måste hoppa fyrfota likasom haren, d.v.s.
1)

Färdas på skytte, jaga.
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antingen med benen utbredda och armarna efter varandra eller tvärtom. Hunden får springa huru som helst. Om han kommer
nära något föremål, t.ex. en gärdesgård, vägg el. dyl., ropa de andra:
»He brennes! Ga int dit!» (det bränns gå inte dit). Om hunden faller
omkull, heter det att han »stula i koll» eller »tommla ikoll». Det
gäller för hunden att leta upp haren, d.v.s. söka gripa en av deltagarna, som då i sin tur blir hare (NÄ: 487 s. 20).
39. Jaga älgar.
Lekes i skogen. Om deltagarna voro t. ex. fem, så blevo vanligtvis de tru längsta »älgar» och de två andra »skutar».1) Älgarna
springa in i skogen och gömma sig. För att skutarna skola veta åt
vilket håll älgarna äro gömda, bruka dessa ropa. Skutarna samla ihop
grankottar, springa efter älgarna och kasta kottarna på dem. De som
träffas äro »döda» och få icke mera deltaga i leken. Då alla älgar
»dödats» utses nya älgar och leken börjar ånyo. Älgarna skola vanligtvis vara flere än skutarna (NV: 407 s. 125).
40. Skjut ffda2).
En »jägare», många »fåglar». Jägaren »skjuter» genom att kasta
sin mössa mot fåglarna, men då de lägga sig på mage, får han inte
skjuta dem. Då fåglarna stiga på knä och säga: »Rapp, rapp, rapp!»
får han kasta mössan på dem. Lättast kan jägaren skjuta fåglarna, då
de springa omkring. Sedan alla fåglarna skjutits, blir det ombyte,
då den som först eller sist blivit skjuten, blir jägare (LA: 513 s. 233).
41. Jägaren som sköt katten.
En blir »jägare» och ritar åt sig en »stygo», en fyrkant med två
meters sidor. De övriga, »kattorna», rita var och en åt sig ett »bo»,
en trekant, i vilken ritas begynnelsebokstaven av namnet. Alla bon
bilda en ring omkring stygn. Alla springa sedan på en gång t. ex.
fyra varv runt styg,m, och jägaren skall då försöka fånga någon katt.
Denna blir då i sin tur jägare. Om en katt hinner efter fyra varv till
sitt bo, får jägaren icke taga fast honom (EE: 407 s. 150).
42. Jägarleken.
En utses till »jägare». Med en 2-3 m lång käpp i handen börjar
han springa efter de andra. Om jägaren lyckas röra vid någon kas»Skjutare», d.v.s. skyttar.
Fåglar.
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tar han bort käppen, och den slagne eller träffade blir nu i tur jägare
(ST: 487 s. 25).
43. Pärona koka: päron& ) koka.
Två streck dragas upp på marken. Deltagarna stå vid det ena
strecket, och mellan strecken står en och ropar: »Pärona kb-kar!»
Då skola alla springa till det andra strecket. Den som blir gripen,
måste hjälpa till att gripa de övriga nästa gång. Leken fortsättes;
tills alla blivit tagna. Leken kan också lekas om vintern på isen
(MM: 537 s. 324).
Ta på skrinda (SU)
Skrindpåtare (SA).
Deltagarna gå in i en skrinda. En står utanför och skall vidröra
någon med en trettio till fyrtio cm lång käpp. Den han lyckas vidröra får då gå utanför skrindan (SU: 399 b s. 114; SA: 399 s. 114).
Prästmors gröna-gräs.
Genom räkning (lekräkningar s. 748 ff.) utses en till »prästmor».
Hon förser sig med en kvist och ställer sig i prästmors gärdan,2) varefter de andra komma dit för att plocka »grönagräs». När prästmor
märker detta, springer hon efter dem. Den som hon först träffar med
sin kvast, måste bli prästmor (SB TK LF: 76 s. 121).
Sjörövare.
Man drager två »ristor» (streck) i »jorden» på något avstånd från
varandra. Innanför ristorna befinner sig en frivilligt eller efter räkning (lekräkning s. 748 ff) och han skall försöka taga fatt de andra,
när de springa över ristorna. Den som han får tag i blir sjörövare.
Om sjörövaren råkar stiga över ristorna, gillas det inte, om han
lyckas fånga någon. När alla äro tagna och innanför ristorna, skola de
springa ut. Den som hinner sist, blir sjörövare, när leken börjas på
nytt (PÄ LI: 99 s. 47).
Låna såll (PY).
Köpa såll (BE).
a. Deltagarna uppställda på ett led efter varandra. Den som
skall låna frågar den första i ledet: »Får jag låna såll?» Den tillPotatisarna.
Inhägnad plats.
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frågade svarar: »Nej, gå till bakknaggen». Han går då till denne,
vilken är den sista i ledet, men denne springer runt ledet och ställer
sig framför den första. Om den sista blir tagen, får han låna såll och
den förre ställer sig främst i ledet (PY: 397 s. 33; BR: 399 a. s. 104).
b. Låna mors gamla grynsåll.
Den första frågar: »Får jag låna mors gamla grynsåll?» Och får
till svar: »Ta bak!» och skall sedan taga den sista i raden. Den som
blir fångad får sedan i sin tur fråga; detsamma ånyo (JO: 399 b
s. 119).
48. Fågelleken: fogellejkin.
Genom räkning (lekräkning s. 748 ff) eller frivilligt blir en
»jägare». De andra taga sig fågelnamn, såsom hök, duva 'o.s.v. Jägaren försöker sedan fånga dem. Den som först blir fångad blir jägare, då leken börjas på nytt (MÖ: 99 s. 50).
En viskar fågelnamn åt alla de övriga utom »skytten» och
tager ett åt sig själv med. Fåglarna stå alla i en hop, skytten ställer
sig framför och börjar ropa alla möjliga fågelnamn, som han känner
till. Har någon det namn han ropar, skall han springa till ett mål,
som finnes ett stycke ifrån, , och skytten skall springa fatt »fågeln»,
innan han hinner till målet. Ju flere han fångar, desto hävare är han.
Den som först blivit tagen blir skytt nästa gång (NA: 36 s. 240).
En har fåglar och en annan låtsas vara och köpa fåglar. Dessa ha olika namn: en är t. ex. orre, en annan tupp o.s.v. Köparen
kommer till säljaren och säger: Har do (orrar) ?» (HÄ), »Godå,
bror, do me hendär ja me tendär, får ja köp fogel i då?» Säljaren
frågar, vad slags fågel han vill ha och köparen kan svara orrar (ES).
Orren flyger då ut. Om köparen inte får tag i honom, får han köpa
om. När alla fåglar äro fångade, är leken slut (HÄ: 117 s. 191; ES:
117 s. 172).
»Fåglarna» sitta på huk. »Säljaren» viskar åt envar en fågels namn. »Köparen» kommer och frågar: »Finns här orrar (tjädrar,
änder osv.) ?» »Fågeln» flyger från sin plats och köparen efter, men
han får inte »mota» utan endast löpa efter. Får han inte fatt fågeln
utan denna hinner tillbaka till sin plats, får han åter vara till salu.
Leken fortsättes, tills alla fåglar äro köpta (SO: 69 s. 197).
Fågelnamn.
På marken ritas en ring, inom vilken alla utom en ställa sig.
De ha alla namn efter fåglar. En står utanför ringen och ropar ett
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fågelnamn, vars innehavare då skall springa efter den som ropar.
Man springer en bestämd sträcka runt ett hus och tillbaka till ringen_
Om den som ropat blir fasttagen, får han ropa på nytt, i motsatt fall
får den ropade ropa. För varje gång en kommer ut bytes namn
(LF: 403 s. 455).
49. Svarteman.
Två mål trettio å fyrtio meter från varandra. Genom räkning
utses en till »Svarteman». De övriga äro samlade vid ena målet
och svarteman står mitt emellan målen. På en gång springer alla sedan från det ena målet till det andra, och Svarteman försöker fånga
så många han kan. Alla som fångats, taga varandra i hand, bildande
en kedja, och fånga de övriga, då de springa tillbaka till första målet.
Då alla fångats, börjar leken på nytt (ST: 397 s. 18).
»Svarteman» ställer sig vid ena målet, de övriga vid det andra.
»Vem är rädd för Svarteman?» ropar denne. — »Inte jag» svara de
andra. Vid alla dessa ord går man mot varandra, ett steg för varje
stavelse. Efter ordet »jag» börjar Svarteman gripa de andra, som
nu springa från det ena målet till det andra. De fångade bli Svarteman och hjälpa till vid fångandet av de övriga (ST: 397 s. 19).
En, »Svarteman», ställer sig med ryggen mot en vägg på en
gårdsplan, de övriga mot en motstående vägg. »Vem ä rädd för Svarteman!» ropar denne. — »Int jag!» ropa de andra och springa över
till andra sidan. Svarteman försöker fånga så många han kan. De
fasttagna skola hjälpa Svarteman, då leken fortsättes och han går
över till motsatta väggen. Leken slutar, då alla äro fångade. Den
först tagne blir Svarteman nästa gång (NÄ: 403 s. 199).

Svarteman
•

Deltagarna stå vid ett streck och skola
därifrån springa till ett annat streck. Mellan
strecken står Svarteman och ropar: »Vem är
inte rädd för Svartemannen!» De andra svara:
»Int ja!» Så skall man springa över, och Svarteman griper dem han kommer åt (KV: 537
s. 323).

Lekes ofta i skolan inomhus. Då står Svarteman mitt på golvet och de övriga i ett hörn. Fråga och svar som i föreg. varpå barnen springa över till motsatta hörn. Den som blir gripen, blir i sin
tur Svarteman (MM: 537 s. 322).
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Vem är rädd för Svarteman?
På landsvägen eller på en gårdsplan en fyrkant. Inom denna
»Svartemannen». Ett streck, omkring två m. långt per deltagare
begränsar området. Svarteman ropar: »Vem är rädd för Svarteman ?»
— »Int ja», ropa de andra och måste springa över, så fort de satt foten
över strecket. Svarteman skall försöka fånga någon av de springande.
Stundom har man två, högst tre, Svartemän. Då någon blir fast,
får en Svarteman gå bort (FE: 407 s. 179).
Vem är rädd för svarta gubben.
Genom räkning utses en till »svarta gubben». Denne ställer sig
framför ett mål, ett streck på marken. Omkring tjugo till trettio
meter från detta streck ett annat, bakom vilka de övriga stå. »Vem
e rädd för svarta gubben?» ropar denne. »Int jag», svara de andra
och springa över till det andra strecket, och svarta gubben försöker
fånga någon. Den fångade får sedan hjälpa till vid infångandet av
de andra, som springa mellan målen. Den först fasttagna blir svarta
gubben nästa gång (NA: 414 s. 100).
50. Kom an.
Pojklek. Två streck på marken med omkring femtio meters mellanrum. Vid det ena målet står en pojke och ropar till de andra vid
det andra målet: »Kom an!» Dessa skola då springa över till andra
sidan. Pojken där skall försöka fånga någon och dessa båda tillsammans fånga en tredje, som de sedan föra över till den sida, varifrån
han kommit. Den sistnämnda skall sedan hjälpa till vid fångandel.
Lekes, tills alla blivit fångade. Den först tagna skall ropa i nästa lek
(KN: 400 s. 53).
51. Hattar och mössor.
Lekes på isen. Deltagarna delade i två para
tier, alla ha skridskor på fötterna. På en omC
kring 1-1,5 cm hög påle lägges en mössa (c).
Det ena partiet ställer sig vid strecket a, det
b
XX X XX andra vid b. Avståndet a—c dubbelt så långt
som b—c. Det gäller för b-partiet att i tur och
ordning skrinna till pålen c för att taga mössan och flytta den över
till egen sida, d.v.s. b-linjen. a-partiets deltagare skrinna i tur och
ordning över till motsatt sida för att taga fast den som tagit mössan.
Om det lyckas, förflyttas den fasttagne över till a-sidan. Mössan
lägges på pålen och följande i turen får fortsätta leken (KN: 487 s. 16).
X X X X X
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52. Frälsarbo (SA). Frälsa bo (HA).
Två ringar, »bon», på trettio å femtio meters avstånd från varandra. Två deltagare äro »tagare», de övriga stå i det ena boet, där de
äro fria, d.v.s. få vila sig. Den ena tagaren står vid det andra boet
och vaktar de fångar, som blivit tagna av den andra tagaren. Man
får frälsa fångarna genom att taga dem vid handen och springa med
dem till det andra boet, dock så att tagaren icke får tag i dem (SA:
399 b s. 115; HA: 399 b s. 115).
Frälsa från väggen.
En halvcirkel vid en vägg, »boet». En utses till »neppi», fasttagare, en annan till »vaktare» i boet. Neppi skall fånga dem som
springa omkring och föra dem till boet. Den fångade kan frälsas
om någon av kamraterna kommer och tager honom i handen
och springer med honom ur boet, men de måste akta sig att de inte bli
fångade av vaktaxen. De två först tagna bli neppi och vaktare
(NV: 407 s. 137).
Frälsa och dö.
Ungefär lika som »Frälsa från väggen». Vaktaren kallas »tivaktare», »boet», där fångarna förvaras, kallas »tio». Fångarna ropa:
»Fräls mi (mig)!» till de övriga. Dessa- försöka rädda sina kamrater
genom att springa genom tion, taga en fånge i handen och ropa:
»Fräls o dö!» De två som varit tre gånger i tion, bli vaktare och fasttagare i nästa lek (EE: 407 s. 146).
Frälserman.
En ring, i denna en »frälserman, utanför ringen de övriga. Dessa
försöka reta frälserman. Han åter försöker fånga någon av de utanför
stående. Lyckas han, måste den tagne gå in i ringen med frälserman
(KB: 327 s. 35).
Frälsa kissa.
Man ritar upp en stor ring. En av deltagarna skall fånga de övriga. Den som han tager för han in i ringen. Här står den fångade
med utbredda armar och ropar: »Fräls!» Slår någon honom då, är
han fri på nytt. Då slutligen alla hamnat i ringen, börjar leken på
nytt (KV: 537 s. 531).
Ängel bängel eller stoj.
Ett »bo», t. ex. en trappa. En är »ängel bängel» och skall fånga
de andra. Den han fångar leder han till boet. En eller två skola
vakta »fångarna». Dessa ropa: »Fräls!» och då försöker någon av de
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fria befria dem och vakterna åter försöka hindra dem att fly. Om
vakterna icke få tag i dem, äro de fria (PÖ: 422 s. 110).
53. Vaktleken,
Genom räkning utses en till »vakt» mellan tvenne mål på ett
avstånd av trettio å fyrtio m från varandra. De övriga springa av
och an från det ena målet till det andra och vakten skall fånga dem
genom att slå dem tre slag på ryggen. Den fasttagne blir också
vakt och skall hjälpa till att fånga de övriga. Leken är slut, då alla
blivit vaktare (ST: 397 s. 27).
54. Vätan.
En sätter händer bak ryggen och tänker på ett finger. — Egentligen skall man väta fingret och torka av det, så att ingen ser. —
Sedan sätter man fram händerna och alla taga i ett finger. Därefter
säger han »vitt omkring! » varvid alla gå bakåt i en vid ring. Så
nämner han den som tagit i det finger han tänkt på och denne skall
då taga fast någon, som i sin tur skall hjälpa till att taga fast de
andra. Så undan för undan, tills alla äro fasttagna. Den vars namn
ropas skall hålla händerna bak ryggen nästa gång (SB: 403 s. 205).
55. Päcken-näcken.
Två ringar, en större och utanför denna en mindre, ritas på marken. I den lilla ringen står »Päcken-näcken», i den stora alla de
övriga. Barnen springa sedan ut ur sin ring. Den som Päcken-näcken
fångar, för han till sin ring och vaktar honom noga. Men lyckas
någon av de övriga röra vid honom, blir han »frälst» och får springa bort. Leken fortsätter tills Päcken-näcken fått alla barnen i sin
ring. Den först infångade blir Päcken-näcken följande gång (MM:
537 s. 539).
56. Ränns) näck.
a. Så många mål som »rännare». Ett mål i mitten, »näckis måle»
(näckens mål) och de andra runtomkring på »rännarplanen». Som
mål begagnas ett litet berg, en sten, en tuva eller vad som helst
som finnes till hands. Först räknas, vem som skall bli »näck» (lekräkningar s. 748 ff). Den som blir näck ställer sig bakom näckens
mål och de andra på var sitt. De andra skola byta mål med varandra,
1)

= springa.

Lekar med idrottslig karaktär.

236

Kap.,

och hinner näcken få fatt någon av dem, så får denne bli näck,
och hinner näcken förr på ett tomt mål än en annan, så får den som
blir utan mål bli näck (NA: 36 s. 232).
Näck jag sitter på renen din.
På landsvägen eller en gårdsplan en raktangel, två till fem m.
bred och åtta till tio m. lång. Genom räkning utses en till »näck»,
de övriga äro »barn». Näcken står i rektangeln som föreställer
»öge»1), och barnen sitta på »renen»2) yt>43
terom rektangeln och säga: »Netsi, ja siter
ch
paa rejne din.» Sedan springa de över ån
3
och näcken skall passa på och fånga någon,
som då i sin tur blir näck (EE: 407 s. 144).
Näck jag sitter på stranden din.
En är näck och ligger i en grobbo3) samt försöker gripa de övriga
i benen, då de vandra förbi och ropa:
Näck, näck, sov i säck,
du ti sjöss o ja ti lands!
Den som näcken först griper, blir näck nästa gång (TJ: 541 s. 232).
Draga slimpan 4 ) 1. noten 1. lång töget 5 ) drå slimpon 1.
nöten 1. lång gje.
De lekande hålla varandra i händerna, så att de bilda en lång
rad. Den som befinner sig i främsta änden av raden börjar därpå
springa runt om i allt snävare och trängre kretsar, dragande de övriga med sig. Dragandet förutsätter en otrolig snabbhet hos dem, som
befinna sig i den sista ändan av raden, varför det ej dröjer länge,
förrän den ena efter den andra släpper taget och kan få sig en ofrivillig kullerbytta. Stundom vänder den dragande om noten och drager åt motsatt håll, vilket blir ännu vådligare för de yttersta (RE: 62
s. 25).
57.

58. Rumpleken: romplejtjin.
Man står i rad bakom varandra med grepp om framförståendes
rock eller byxor. Den första i ledet är vakt och har armarna utÅ, amnis.
Åkerren här åstrand.
Grop, urholkning, fördjupning.
Stötnot.
Tög n. = tåg, rep, notlina.
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bredda. Framför denne står en fasttagare, som skall fånga den
sista i ledet. Hela ledet svänger sig. Den fasttagne blir sedan fasttagare och den förre blir vakt (ST: 397 s. 148). — Jfr leken »Räven
och gåsmamman med ungarna».
59. Revarumpa: revaromppo.
Man står bredbent i en rad efter varandra. Mellan benen går ett
rep, som man håller i med händerna. Den första skall springa fatt
den siste, som åter skall springa undan. Alla de övriga följa med
strömmen. När den sista är fångad, ställer han sig främst och skall
1 sin tur springa fatt den siste (ST: 397 s. 148).
60. Dra not.
Två streck på marken med omkring femtio meters mellanrum.
Vid det ena strecket står en »fiskare», vid det andra de övriga, som
föreställer »fiskar». Fiskaren ropar:
»Ja drar nout,
ja tar bodi stoura o smuö,
alla ja kan fuö.»
Fiskarna börja då springa från den ena sidan till den andra och
fiskaren skall fånga dem och bilda en »not» av dem, d.v.s. hand i hand,
fiskaren själv ytterst. Lekes, tills alla blivit fångade (KN: 400 s. 54).
Lägga ut not.
En ställer sig med ryggen mot en vägg på en gårdsplan och ropar
till de andra, som stå vid en annan vägg: »Vi lägger ut båd nät o not
tar båd smått o stort!» De andra skola då springa över till motsatta sidan och bli fångade. De taga varandra i handen och försöka
sedan fånga de springande. Den första som fångats, får sedan ropa
och fånga (NÄ: 403 s. 202).
c. Kasta ut ev, (sic!) nät.
En av deltagarna ropar:
»Ja kastar ut en nät
tar bo stor o små,
de ja int får i år,
spar ja ti nästa år.»
De övriga springa undan, men få röra sig endast inom ett bestämt område. Om de gå utanför detta område, bli de utan vidare
»tagna». Den som blir tagen, bildar nät med fastagaren, och småningom växer nätet på längden. Om nätet går sönder och någon där-
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vid blir gripen räknas det inte, utan den gripne är fri fortfarande
(KV: 537 s. 531).
Notutläggning.
Deltagare hur många som helst. En av dem står på en sten, de
övriga däromkring. Den på stenen (»notutläggaren», »roparen») säger »Ja lägger ut in nöt, ja tar bo små o stor. Ha ni Kitt e na enn?»
— De andra svara »nej.» — Notutläggaren upprepar andra gången
detsamma, och nu svarar man: »Jö, hejlt lite, men bara me lisltåen.»
— Tredje gången svarar man »jiö,» och börjar springa och roparen
efter. Den som roparen först får fatt, blir ropare nästa gång (Vasa län
1 s. 61).
På gården eller annan öppen plats har man två »bon» eller
friplatser. I det ena samlas alla utom »tagaren» som står utanför boet
och ropar: »Jag kastar ut båd not och nät, jag tar båd stort och smått.
Har ni hört det?» De som äro i boet svara antingen »ja» eller »nej».
Svara de »nej», upprepar tagaren det samma, men svara de »ja»,
måste de springa undan, ty numera äro de fria blott på det andra
boet. Den som blir tagen, måste nästa gång bli tagare, eljes får
denne fortsätta, om ingen blir tagen (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 121).
Fisket: fistje.
En är »fiskare», de övriga »fiskar». Två »bon» ett stycke från varandra, i boen fiskar. Fiskaren står mitt emellan boen och ropar:
»Ja lägger ut båd nät o not o tar båd smått 'och stot, ha ni höt a änn!»
Fiskarna »simma» nu från det ena boet till det andra, varvid fiskaren
fångar så många fiskar han hinner. De fångade fatta fiskaren i handen och bilda kedja, då fiskarna igen byta don. De yttersta i kedjan
få taga nya fiskar. Den sist fångade blir fiskare vid ny lekomgång
(NÄ ÖV: 510 s. 2).
Kasta ut nät.
Deltagare huru många som helst. Först stå alla i ring. En räknar
pekande för varje ord på en av de andra:
»Änka, fränka, fröken, fru,
tiggare, tattare, torpare,
kotaret) och fiskare.»
Den som blir »fiskare», skall »kasta ut nätet». Alla deltagare
sprida sig omkring, och fiskaren försöker få fatt någon. Lyckas han,
taga de varandra i hand och springa, tills de fångat en tredje o.s.v.
1) Backstugusittare = fin. koturi bl. a. 'inhyses, inhyseshjon'.
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Alla som tagas måste hålla varandra i hand. Släpper någon greppet,
betyder det ingenting, huru många som helst de än få fatt i sedan.
Leken är slut, då alla blivti fångade i nätet, och sedan börjas på nytt
med räkning (JÄ: 327 .s. 15).
61. Dra vata').
Deltagarna många, leken lekes utan bestämda regler. En griper en
annan och bildar med denna en »vata», med vilken de övriga skola
fångas. Man försöker jaga kamraterna in på någon trång plats, där
de inte ha möjlighet att undkomma. Efter hand växer noten, tills alla
blivit fångade. Det är förbjudet att krypa under noten (KV: 537
s. 528).
62. Fiskar i nätet.
Ringuppställning. Några deltagare äro »fiskar» och befinna sig
inne i »nätet» (ringen). De försöka komma ut genom nätets »maskor» (under kamraternas armar). Kamraterna försöka hindra fiskarna häri. Sedan ett bestämt antal lyckats befria sig, utses nya
fiskar (NÄ ÖV: 510 s. 4; MA PL: 511 s. 1).
63. Springa Matt.
Lekes i skymningen på Mattiasdagen. En av de äldre gossarna
föreställer »Matt» och vandrar omkring genom gårdarna iklädd en
vit kalvskinnspäls, nedvikt hundskinnsmössa och en mask, »skråbock» 2) av näver för ansiktet samt försedd med en väldig piska. De
yngre gossarna försöka få Matt instängd i någon lada, ria eller något
annat uthus med dörr eller att få honom kullvräkt i en snödriva,
så vitt de kraftiga slängarna av Matts piska tillåta det. De försöka få honom uppretad genom att göra narr av honom ropande t.ex.
»Matt, Matt med sitt långa sj ägg, trgr bärnen yutom vägg!» — »Matt,
Matt me hamarin tfcir bärnen in i kamarin!» — »Matt, Matt me
lyuvon tror bärnen i gryuvon!» o.s.v. Har det slutligen lyckats dem
att övermanna Matt och få honom instängd, är leken slut, och denne
har då förlorat all respekt och värdighet för den aftonen (RE: 62
s. 22).
Om »Mattismäss» (25 febr.) plägar den yngre ungdomen på
aftonen samla sig i hopar för att se, om någon »Matt» visar sig. Till
Dragnot.
Skråpuk, ansiktsmask.
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Matt har någon av de äldre gossarna klätt ut sig, vanligen i en avigvänd kalvskinnspäls, en säckskjorta samt en på tyg eller näver ohyggligt fult målad ansiktsmask, »skråbockögon», och försedd med långt
skägg av hampa. Så snart barnskaran fått syn på en Matt, börjar den
skymfa honom med speord, varpå den tager till fötterna, ty Matt är
beväpnad med en käpp eller piska, med vilken han rappar på de
närgångnas ryggar. Man kan reta Matt t.ex. med följande ramsa:
Matt me sitt långa skägg
kör barnen utom vägg.
Matt me luvon
kör barnen ur gruvon,
Matt me hamarin
kör barnen ur kamarin,
Matt me piskon
kör barnen i iskon')
Matt po glooven2)
springer me näverskoovan o.s.v.
Stundom förekomma flere utklädda Mattar, vilka jaga barnskaran av och an på vägar och gårdar. För Mattarna är det riskabelt
att gå i något uthus, emedan de då lätt kan bli instängda, vilket vore
stor skam för dem (RE: Hb. 1913 s. 15). — Betr. ramsan jfr Fsvf. VII,
4 ss. 85-88.
c. Klockan 6-7 på Matismässkvällen inträder den rätta tiden att
»springa Matt», fastän barnen i sin otålighet kunna börja redan två
veckor förut. Barnen utkläda sig till Mattar eller »skråbockar», taga
på sig en avig skinnpäls eller en lång skjorta eller kofta och ett skråbocksansikte med långt skägg av blår och förse sig med en lång
»slya» (vidja) i handen. Se de inte till några barn, gå de och slå i
husväggarna och locka ut dem. Barnen börja då reta Mattarna med
att ropa:
»Matt, Matt me långan skägg
lockar barnen utom vägg!»
»Matt, Matt med luvon
Eller
plockar barnen i gruvgn!»
»Matt, Matt med hammaren
Eller
plockar barnen i kammaren!»
Mattarna skrida genast till anfall med sina slyor. Då gäller det
Ilskan.
Glon.

IV

Lekar med idrottslig karaktär.

241

att vara kvick och springa undan. Mattarna slå, så mycket de mäkta.
Händer det, att barnen ej slippa undan, fortfara Mattarna att slå,
tills de förföljda börja skrika och be: »Söta mamma!» eller: »Tabula,
tabula, tabula!» — Då Mattarna bli trötta, tager någon annan på sig
skråbockskläderna och leken fortfar till klockan 9 eller 10 på kvällen (KV: Brage IV s. 227).
64. Piskan Peivol).
Genom räkning utses en till »Piskan Pavo». Denne tager en kvist
i handen och börjar springa efter de andra för att slå dem. Dessa
springa undan runt ett hus. Den som blir träffad av kvisten blir i sin
tur Piskan Pavo. Den förre kastar genast kvisten på marken, då han
slagit någon. Den slagna tager upp kvisten och börjar springa efter
de andra (NV: 407 s. 124).
65. Björnleken.
Pojkarna föreställa björnar, flickorna »tösar». Varje tös har sin
björn. Alla sitta parvis i ring. En av töserna stiger upp, springer
omkring ringen och slår till någon av björnarna eller också sin egen
björn. Den slagne springer upp för att taga fatt tösen som slagit
honom. När han fått fatt henne, lutar hon sitt huvud mot hans axel
och båda gå och sätta sig. Medan leken pågår sjunga gossarna:
»Hör du, lilla tös, hör du, lilla tös,
lätta på dej, lätta på dej.»
Då alla blivit par, stiger man upp och går parvis i en stor ring
och töserna lutar sig mot sina björnar. Dessa sjunga:
»Nu har jag fått min älskling här,
nu har jag fått min älskling här. »
Töserna sjunga sedan:
Nu har jag fått min fästemö, 2)
nu har jag fått min fästemö»
(ST: 397 s. 34).
66. Stå.
a. Två partier, det ena skall taga fast det andra. Den som bli'
fasttagen skall stå på platsen med en arm uppåtlyftad, tills någon av
eget parti kommer och löser honom genom att slå till honom. Då det
ena partiet i sin helhet blivit fast, bytas rollerna om (NÄ: 403 s. 200).
Piskande Pavo.
Menas fästman.

16 — V. E. V. Wessman.
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Deltagarna (obest. antal) delade i två lika stora partier. Det
ena partiet springer undan och det andra »köusar» (tager fatt). Den
som blir tagen måste bli stående på platsen, där han togs, och hålla
armen upplyftad. Kan någon av de icke tagna »frälsa» honom genom
att vidröra honom och säga »fri», får han på nytt deltaga i leken
(MA PL: 511 s. 1) .
Deltagarnas antal obegränsat. Fasttagare 2-6 beroende på antalet deltagare: ju flere, dess flere fasttagare. De fria springa omkring för att ej bli »köusade». Den som blir »köusad» föres till »boet»
(det lämpligaste boet mellan två hus, som stå i rät vinkel intill varandra). Någon av fasttagarna står som vakt. Kan någon av de fria
utan att bli koddad frälsa fångarna, eller om dessa kunna smyga
sig ur boet, få de på nytt deltaga i leken som fria (MA PL: 511 s 1).
67. Stå fri.
En eller två deltagare räkna t.ex. till femtio, varefter de skola
taga fast de andra. När någon blir tagen, ropar fasttagaren: »Stå!»
och den fasttagne måste stanna på platsen, men får ropa »fräls»,
varvid de som äro fria försöka frälsa honom (henne). Leken är slut,
då alla äro tagna (KN: 400 s. 50).
Stå eller Fräls.
Två partier. Det ena partiet försöker »kulla» det andra. Om någon blir »kullad», ropar fastagaren: »Stå!» Den som kullats sträcker upp sin arm och ropar: »Fräls!» De som höra till hans parti få
nu frälsa honom genom att röra vid honom (NÄ ÖV: 510 s. 14).

E. Stridslekar.
1. Ryttarleken.
Lek bland (skol) gossar. De lekande delade i två partier, som kriga mot varandra. De större gossarna äro »hästar» och bära de yngre,
»ryttarna» på ryggen. Ryttarna försöka draga motståndarna ned av
hästryggen, då ryttarskarorna storma mot varandra, och hästarna
försöka å sin sida stöta omkull varandra. Det parti segrar, som lider
de minsta förlusterna (HF, 1890-talet; EN: Ensk. meddel.; HA: 399
b. s. 69).
2. Japanska kriget; kinesiska kriget; japan och »rysse».
Två partier japaner och ryssar. Vartdera partiet delar sig i större
och mindre. De större bli »hästar», de mindre »ryttare». Ryttarna
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placera sig på hästarnas ryggar, och så storma partierna mot varandra och försöka rycka ned ryttarna från hästryggen. Den ryttare
som berör marken kommer bort ur spelet. Det parti segrar, som
ryckt ned alla ryttare på fiendens sida. — Ibland brukar man inte
kalla partierna vid namn, utan den ryttare som faller ned på marken
och förlorar, kallas »rysse» (ST: 397 s. 125).
3. Herre på täppan; konung på sin tron.
Av stora snöbollar förfärdigar man snöfästningar. Gossarna kunna dela sig i två partier, av vilka det ena tager plats i fästningen
och skall försvara den, det andra storma och taga in fästningen. Det
börjar med snöbollskrig och slutar med handgripligheter. Det parti,
som behåller fästningen är segrare — »herre på täppan» (ST) (ST: 397
s. 126; allm.: Ensk. meddel.).
Om man inte har snöfästningar, använder man stora snöhögar,
men då är det ej olika partier, utan alla strida om att bliva »konung
på tronen». Någon kan bliva det för en liten stund, men så blir åter
någon annan, och så går det undan för undan. Den starkaste blir vanligtvis den segrande (ST: 397 s. 126).
Deltagarna bygga upp en snövall, snöhög 1. dyl. och skola sedan
försöka komma upp på den högsta platsen och tillika skuffa ned sina
motståndare, »knycka ner» den som lyckats taga sig upp på toppen.
Det gäller för var och en att vara »karl till att taga ned honom därifrån» (KN). Den som sist blir kvar är »herre på täppan» (ST) (ST:
487 s. 1; KN: 487 s. 8).
Snövall såsom i föreg. Två deltagare kliva upp på snövallen
och skola försöka skuffa ned varandra. Den som blir kvar är »herre
på täppan», varpå en ny motståndare kliver upp och leken fortsättes (ST: 487 s. 1).
4. Pina gris.
Uppställning i tät ring. En, »grisen», är inne i ringen och skall
taga sig ut ur ringen på vilket sätt som helst. Den blir gris nästa
gång mellan vars ben grisen slipper ut (NÄ: 403 s. 229; OR: 537
s. 411).
5. Brottslingen i cell.
Genom räkning utses en till brottsling. De övriga bilda en ring,
som föreställer cellen. Brottslingen försöker på alla sätt komma ut
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ur ringen och de andra skola hindra detta. Lyckas han slippa ut,
väljes en ny brottsling och den förra bildar ring med de övriga.
Om han inte lyckas, släpper man honom slutligen ut efter många
försök. Leken fortsättes, tills alla varit brottslingar (ST: 397 s. 30).

6. Kung i sitt rike.
En ring ritas på marken, så stor att alla deltagare rymmas inom
den. Sedan gäller det att kasta varandra ut ur ringen. Lyckas en bli
ensam i ringen, kallas han »kung» (ST: 397 s. 112).

Ys:

Käpp- 1. klabbleken (PY).
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7. Spränga kalv.
Två partier, vilka ställa sig upp längs en vägg. Stående med sidorna mot varandra tränga de två partierna mot varandra. Det parti,
som tränges bakåt, förlorar. Den som i leken tränges ur ledet, benämnes »kalv», ställer sig ytterst i raden på sitt partis sida och deltar
ånyo i leken (V4:5 OR: Wm Ob. II s. 673 a).
8. Käpp- 1. klabbleken.
Deltagarna stå i ring hållande varandra i händerna. En träklabb
är löst stucken i marken i mitten av ringen. Det gäller att springa
runt klabben och skuffa till någon så att han stöter klabben omkull.
Den som fäller klabben blir utslagen ur leken och de andra fortsätta tills en återstår, vilken då är segrare (PY: 397 s. 38).
9. Petter.
En kvast ställes att stå på golvet. Deltagarna bilda en ring omkring den, fatta tag i varandras händer, gå runt kvasten viftande
med armarna samt sjunga:
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»Petter han reste ti sjöss i en bytta,
Se huru vågorna skvalpa o flytta (armarna svängas högt).
Petter han ä som en lätter matros,
Petter kan stå o kan falla på nos.
Stå, lilla Petter, o buga för ingen,
har jag omkull dig, så är jag ur ringen.»

Petter (BR).

Nu begynner en dragkamp. Den som stöter till kvasten, så att den
faller, kommer ut ur ringen, som åter fortsätter leken, sedan Petter
ställs upp ånyo. Till sist blir endast en kvar och han (hon) anses som
segrare (BR: 487 c s. 24; 487: d s. 43).
10. Vattenleken.
a. Två partier, alla klädda i baddräkter och försedda med ämbar
med vatten i. Om det finnes en bro över ån, ställa sig partierna vid
var sin ände av bron. Det gäller att komma över bron genom att
kasta vatten ur ämbaren på motståndarna. — Leken kan också lekas
så, att det gäller att taga ämbaren från varandra. Den som blir
utan ämbar, blir det andra partiets fånge. Vatten stänker man på
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varandra. Det parti segrar som tagit det andra partiet till fånga
(ST: 397 s. 119).
b. Man delar sig i två partier samt beger sig ned i vattnet. Var
och en väljer sig en motståndare och försöker föra denne till stranden till ett bestämt mål, som bägge partierna ha. Genom att dyka
och taga motståndaren i benen, så att denne inte kan sparka, försöker man »få makten ur» denne. Det parti segrar, som fått de flesta
fångarna (ST: 397 s. 119).
11. Mösslek.
Tvenne partier uppställda mitt emot varandra på ett avstånd av
åtta till tio meter. Mitt emellan dem en i marken stucken omkring
en halv meter lång käpp och på käppen en mössa. Den första från
bägge leden skall vid en signal av en frivillig domare springa fram
till käppen och försöka nappa mössan samt springa tillbaka till eget
led. Om han hinner, så blir motståndaren fången och kommer ur
leken, men om motståndaren får fatt honom kommer den tagne bort
ur leken. Mössan placeras åter på käppen och följande par fortsätter
leken. Det parti segrar, som tagit det andra partiet till fånga (ST:
397 s. 42). — Troligtvis en skollek (uppt. Stej skal).
Tvenne partier uppställda på två led efter varandra, bredbenta och framåtlutande. Vartdera partiet har sin mössa. Vid ett
tecken av en domare mitt emellan leden sändas mössorna ur hand
till hand mellan benen från första man till sista. Denne springer
med mössan i hand fram till den första, ställer sig framför honom
med ryggen emot honom och låter mössan gå vidare. Detta fortsättes i bägge leden så snabbt som möjligt. När första man åter vore i
tur att springa, springer han med mössan till domaren. Det led har
vunnit som först hinner lämna mössan åt domaren (ST: 397 s. 42).
12. Svarta och vita.
a. Tvenne partier, det ena »svarta», det andra »vita» stå mitt emot
varandra med den ena foten bakom ett streck på marken eller en
stör. På vardera sidan om gränsen, en åtta å tio meter ifrån, finnes
ett mål: dit eget parti springer och där det är skyddat. En står frivilligt på sidan om gränsen och kastar upp i luften en brädlapp,
svart på den ena sidan, vit på den andra. Kommer t.ex. svart uppåt,
skola de svarta taga fatt de vita, som springa undan till sitt mål. De
fångade bli svarta och fortsätta leken som sådan. Om vitt faller upp-
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åt, anfalla de vita de svarta, som söka sig till sitt mål. Därefter samla sig partierna åter vid gränsen och leken fortsätter som förut. Det
parti segrar, som fått alla motståndare över på sin sida( ST: 397 s.
42). — Troligtvis skollek (uppt. Stejskal).
b. »Kvitt o svatt» (vitt och svart).
Obest. antal deltagare. Mitt på lekplatsen dragas två parallella
linjer på ungef. 2 meters avstånd från varandra. Vid lekplatsens
bägge kortsidor två mållinjer ungef. 30 steg från mittlinjerna. Delt.
delade i två partier, »svart» och vitt», vilka ställa sig vid var sin
linje vända mot eller från varandra. En trä- eller pappskiva, på ena
sidan svart på andra vit kastas av en delt. (ledaren) upp i luften in
emellan leden. Kommer den vita sidan uppåt, ropar ledaren:
»Vitt! » och de »svarta» fly till sin mållinje förföljda av de vita. Ropas »svart», fly de vita förföljda av de svarta. Det förföljande partiet
söker »kulla» (taga fatt, fånga) de flyende. De som »kullats» bli
fångar och ställa sig bakom motpartiets mållinje. Det parti som tagit de flesta fångar, har segrat (NÄ ÖV: 510 s. 4).

13. Indianer och vita.
Flickorna äro vita och skola gömma sig, gossarna indianer, som
skola söka. Gossarna stå först med händerna för ögonen och räkna
så långt man kommit överens. Då alla äro i gömma, börja indianerna
söka. De de se springa undan så länge de orka. De som fångats
föras till ett bestämt ställe, där de få stå med en som vakt. När alla
äro fångade, är leken slut och kan börjas igen (SI: Ensk. meddel.
1954). — Nyare lek.
14. Rövare och fasttagare.
Genom räkning väljas två partier, av vilka det ena gömmer
sig inom ett visst område. Det andra är fasttagare, som skola söka
reda på rövarna och taga fast dem genom att slå tre slag på rövarens rygg. Den som blir fasttagen, kommer ur leken. När alla rövarna blivit tagna ombytas rollerna (ST: 397 s. 26).
Lekes även så att den som blir fasttagen måste stå stilla
på den plats, där han blivit tagen, ända tills alla blivit tagna och
leken börjas på nytt. Men han kan även räddas genom att en rövare, som är fri, slår ett slag på hans rygg, och då får han åter
taga del i leken (PY: 397 s. 2).
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c. Två jämnstarka partier. Det ena består av »rövare», det andra
av »fasttagare». Fasttagarna skola fånga rövarna och hålla dem i förvar. Så leker man, tills alla äro fångade. Därpå byter man om rollerna (ST: 100 s. 66; SI: 85 s. 44; TU HF ES KY: Ensk. meddel.; HÄ:
117 s. 191).
15. Röva kottar.
Två partier mitt emot varandra med ena foten på en gränskäpp. Vartdera partiet äger ett förråd av lika många kottar, t. ex.
tjugu, vilka äro lagda i högar sex å åtta meter bakom gränsen på
egen sida. Det gäller sedan att röva kottar från fiendens bo till eget,
men om en fiende hinner springa efter och slå rövaren ett slag,
innan denne hunnit till eget rike, blir rövaren fånge och får stå
vid fiendens bo, och kottarna, som han rövat, måste han återlämna.
Han kan bliva frälsad, om någon av hans parti springer fram till fiendens bo och vidrör honom, varefter båda söka taga sig över till egen
sida. Det parti vinner, som rövat fiendens kottar samt frälsat sina
fångna kamrater (PY: 397 s. 43).

hak, .
Röva kottar (PY).

Stjäla fanor.
Likasom föreg., men i st. f. kottar användas en eller tio stycken
små käppar (SA: 399 b s. 114).
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c. Fana.
Två lika stora partier, det ena på ena sidan om ett streck, det
andra på andra sidan. På vardera sidan omkring sex till åtta meter
från strecket en hop lika många små, ungefär lika stora käppar, vanligtvis tolv eller tjugufyra stycken. Det gäller att stjäla dessa s.k.
»fanor» från motpartiet så många som möjligt och springa över
med dem till sin egen sida, förrän motståndarna hunnit slå ett
slag på rövaren. Den som blir slagen blir motpartiets »fånge» och
ställes bredvid dess fanor. Om deltagarna från eget parti kunna slå
ett slag på honom, blir han räddad, om han hinner springa över
till de sina. Då det ena partiet blivit tillfångataget eller förlorat alla
sina fanor, är leken slut (NA: 414 s. 99).
16. Puhleken: poleken.
Lekes vid berg. Två lag, lika många i bägge, utkämpa ett slag
mot varandra. Så gå de åt vart sitt håll, och sedan springa de mot varandra. Innan slaget börjar, ropa anförarna i bägge lagen »Häyryvej ! »
När de se en, ropa de puh (IM ! Denna får då gå upp på berget och
är ur leken. Det lag som har de flesta »skjutna», har förlorat (KS:
Ensk. meddel. 1954).
Partikrig.
Två partier på tvenne frontled vända mot varandra på ett avstånd
varierande mellan två till sex meter. En stör eller ett streck på marken är som gräns för det egna området. Det ena partiet (A) sträcker fram sina händer. En av det andra partiet (B) träder fram till
A och slår tre slag på de framsträckta händerna. Den som får det
tredje slaget, försöker gripa den som slagit. Om det lyckas, blir (b)
fången och skall ställa sig bakom den som fångat honom, men lyckas b hinna tillbaka till egen sida utan att ha blivit gripen, blir den,
som fått det tredje slaget b:s fånge och ställer sig bakom b på Bpartiets sida. Nu är det B-partiets tur att sträcka fram händerna och
leken fortsättes. Om någon, som har en fånge bakom sig blir gripen,
följer fången med till egen sida och blir fri. Lekes, till endera sidan
är slut (PY: 397 s. 41). — Troligtvis en skollek (uppt. Stejskal).
Dynleken.
Två rader stolar uppställda emot varandra med några meters mellanrum. På stolarna sitta parvis flicka och pojke. Två dynor användas. Vid en given signal kastar vardera raden sin dyna till mot-
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Partikrig. Till vänster B-partiet med en fånge (gosse) bakom, till höger
A-partiet med en fånge (flicka) bakom (PY).

satta sidan åt följande man och sedan vidare i sicksack. Om det
finnes lika många pojkar som flickor, kasta alltid flickor till flickor
och pojkar till pojkar. Vanligtvis kastas dynorna tre varv. Det laget
segrar, vars dyna först kommer i mål (ST: 397 s. 154).
F. Kurragömmalekar.
Räkningar.
1. a. Ejt1 ) kolikon, två kolikon osv. ända t.o.m. 12 1. 15 (LI: 99
s. 45); ända t.o.m. 15 1. 20 kolikon. Till sist spottar man och säger:
»Dain ä ute!» (PÅ: 99 s. 57); ända t.o.m. 20 (ST: 100 s. 93; LT: 100
s. 72; BO: 99 s. 39); obestämt antal; sist ropar man: »Dagin ut!» (MÖ:
Bk. 1943 s. 59).
En kolikont, två kolikont osv. — t.o.m. 12 (ST) ST: 100 s. 93;
SI: Bk. 1923 s. 90).
Ejt kolikonk, två kolikonk osv. t.o.m. 20 (LT: 100 s. 72).
1)

Ejn 1. ejt (PÄ), en (BO).
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2. Koli ejt, koli två (osv. t.o.m. koli femton), hålla dagen ut
(LT: 100 s. 72).
3 a. Dura dura göma
katt'n sitär o s'dmar (NA: 27 s. 31; 36 s. 279).
b. Döra döra jama,
katt'n sat o s'öma (KO: Vm Bidrag I s. 17).
4 a. Gura gura gömma,
bockin ä int hemma,
han ä i bastun o badar sina tassar (BO: 85 s. 52; SI: 85 s. 42).
Gora gora gömma,
bockin ä int hemma,
han ä i baston o
tvättar sina skitiga labbar (1. sina taskor = små tassar). Ä
de dager? (Hä: 117 s. 196).
Gara gora gömma
bockin ä int hemma,
bockin ä i baston o
badart) sina tassar (ES: 117 s. 177; KY: 117 s. 180; SJ: 117 s.
186).
Gora gora gömma
mor sat o sömma
o to eld på pipon2 ) sin (ES: 117 s. 177; SJ: 117 s. 186).
5 a. Kora kora j'fimo
ja ä ingin hUno,
ja ska i ji3mo (ST 397 s. 14).
b. Kori kori jömma,
mor sat o sömma,
röykt på sin pipo, o när
pipon va slut,
va dain ut,
han som ä bak o fram får inga bo (PÅ: 99 s. 56).
Tvättar. KY SJ.
SJ: eldn i pipan.
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Kora, kora jömma,
bockin ä int hemma,
han ä i bastun,
tvättar sina taskor.
När klockan ä sju, so ä
dain ut (PÄ: 99 s. 57).
Kora kora jömma,
mor sat o sömma o to
eldn po pipon sin (MÖ: 99 s. 49).
Kora, kora jöma,
mor satt och sUrna,
far satt och lappa en gammal sko (VÖ: 302 s. 62).
Kora kora digma,
mör sat o sUma,
får lappa gambäl hanskanl) sin (KB: 10 s. 465; 38 s. 92).
g
stinta2) stampa salti,
drengen mala malti,
o får lappa gambel vantan sin (KB).
Kora kora diörna,
mor satt o sgma (GB: 541 s. 350; TJ: 541 s. 360); kan fortsättas
sålunda:
me svart lappa o vit trå (GB: 540 s. 238; NV: 513 s. 212;
540 s. 222)
eller:
mitt om sonndän
svart lappe o vit trå (NV: 540 s. 222)
eller:
en gambelan tasko i basto (GB: 540 s. 235)
eller:
elde po pipo o
peukalo på (GB: 540 s. 238).
Kora kora &Urna
mor sat o sama,
far satt o lappa (GB: 540 s. 239);
Vantan (KB 38).
Tös, flicka.
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kan fortsättas sålunda:
mitt po söndasförmiddån (GB: 540 s. 234).
j. Kora kora dzBma
mor sat o sUma,
får lappa skoa sin,
mor torka särtsi sin (GB: 540 s. 239)
eller:
far sat o lappa
gambel skoa sin (GB: 540 s. 240)
eller:
far sat o lappa en
gambelan rätoan sko (KB: 540 s. 248)
eller:
far sat o lappa en
gambälan sko (LA: 513 s. 210; 541 s. 347; TJ: 541 s. 362; GB
NV: 540 s. 231; GB: 541 s. 334); kan fortsättas sålunda:
me pipa' i monn (LA: 541 s. 348)
eller:
elde p() pipo
tilme opå (NV: 540 s. 230)
eller:
me elde i pipo o
tame opå (NV: 513 s. 212)
eller:
me pipon i monne
elden opå (ÖJ: 541 s. 336)
eller:
pipo i monne o
ttime opå,
röjtsi sto po bå sido veiji (GB: 541 s. 334)
eller:
vitan tråsända o svartan lapp (GB: 540 s. 233)
eller:
far sat o lappa (GB: 540 s. 239).
6 a. Kali kali göma
mor såt o söma:
pipan i munnen
tummen uppå.
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Vill ni int va jömd,
får ni va glömd (MA PL: 511 s. 3).
Kali kali gömma
mor satt o sömma
me pipon i munnen
o hattarna på (KIV: 83 s. 119).
Kali kali rama,
mor sat o sUrna,
far sat o lappa in gambelan sko,
pipan i munnen o tömmarna på (PL: lmf.; Nordlander s. 119 b),
7. Koli, koli jöma,
moor såt i sdma,
får såt o toppa me
pipon i monnin
tumin opå (KH: 422 s. 100).
8 a. Kora, kora (1. koni koni) kaka, i
moron ska vi baka,
kor o (1. korina) koråns,
tjör bocken i svans,
när klockan ä sju,
så ä dain ut (1. slut) (ST: 100 s. 93).
Kora kora kaka, i
moron ska vi baka,
kora kora kaka, i
moron ska vi baka,
nu ä dain ut, o
han som ä fram o bak
får inga bo (PÅ: 99 s. 56).
Kora, kora kaka, i
moron ska vi baka, i
övermoron smaka (PÄ: 99 s. 56).
Kora, kora kaka, i
moron ska vi baka åt
hästana kaka (LI: 99 s. 45).
Kora,l) koral) kaka, i
1) Eller kori karl (Mö).
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moron ska vi baka i
övermoron bryggal) (LI: 99 s. 45; MÖ: 99 s. 49).
Kora, kora kaka, i
moron ska vi baka
surbrö o grannbrö,
den som ä bak o fram får inga bo (PÅ: 99 s. 56).
Kora, kora kaka i
moron ska vi baka
surbrö o jästbrö (PÅ 99 s. 56).
Kora, kora kaka, i
moron ska vi baka
fori o foråns,
ta bocken i svans,
nu ä dain ut (PÅ: 99 s. 56).
Kora, kora käka i
morgon ska vi bäka
koråns o koråns,
tå bockin i svans (PÅ: 99 s. 56).
J• Kora, kora kaka, i
moron ska vi baka, korins, koråns, ta bocken i svans, i
moron klockan sju ä
ljusa dagen ut (LI: 99 s. 45).
k. Kura, kura, kaka,
i moron ska vi baka,
kuri och kurans, tag
bocken i svans, när
klockan är sju, så är
dagern ut, dagern ut (Lovisa-tr. lmf.; Nordlander s. 119 a;
Nyl. V s. 235).
9 a. Kori, kori kaka, i
moron ska vi baka, korine koråns tjör
bocken i svans,
När klockan ä sju,
är dagen ut (ST: 397 s. 234).
1) Grädda (MÖ), alternativt (LI).
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Kori, kori käka, i
moron ska vi bäka.Koreni korånn, slå bocken i famm,
när klockon ä sju ä dain slut (PÅ: 99 s. 56).
Kori, koni kaka, i
moron ska vi baka, i
övermoron brygga, kor-ina korånsa o bockar o kransar (LT: 100 s. 72).
Koni, kori kaka,
ingin ska i mett bo smaka, kor-era korånsar bocken har svansar,
klockan ä sju o dain ä ut (LT: 100 s. 72).
Köri kori käka
i moron ska vi bäka (MÖ: BK. 1943 s. 59).
Kori, kori käka
i moron ska vi bäka,
i övermoron gredda,
stomi stadi stedda (MÖ: Bk. 1943 s. 59).
10 a. Koribö strippa, koribUi strippa,
ingin ska i mett bg slippa (MÖ: Bk. 1943 s. 59; Wm Bidrag
I s. 54).
b. Koribo trippa, koribo trippa,
ingin ska i met bo, korina korånsa, när klockan ä sju, ä
dain slut (PY: 100 s. 85).
korina koråns ta
kalven i svans (PY: 100 s. 85).
Korabol) trippa, korabo trippa,
ingin ska i mett (= mitt) bo slippa (ST: 100 s. 93; LT: 100
s. 72; MÖ: 99 s. 49).
Koribo trippa,
ingin ska i mitt bo slippa (PÅ: 99 s. 57).
1) Koribo (LT MÖ), alternativt (ST).
17 — V. E. V. Wessman.
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Kora, kora strippa
ingin ska i mett bo
slippa, korgira koråns ta bocken i
svans, när klockon ä
sju, så ä dain slut (ST: 100 s. 93).
Kori bori strippa (1. Kora bora trippa).
indjin ska i mett bo
slippa, korgira koråns tjör bottjin i
svans, när klockon ä
sju så ä dain slut (ST 100 s. 93).
Kora kora trippa,
ingin ska i mett bb slippa (LT: Ensk. meddel. 1955).
Korri på trippa, korri på trippa,
(1. koli på trippo, koli på trippo)
ingin ska i mett bo slippa (BO: 99 s. 38).
Kurra le, kurra la,
får ja leta i da (VA: 359 s. 35).
Drå drå dzäsli,
basa basa bindona,
ja ska stäng en okärgål,
som ska vara åv fån o stål,
himmelsEgg, vatotb.'t,
spjäldi föri me pinn opå,
he ska hald so läng ja sover in lihlan stond (TJ: 531 s. 536).
Denna ramsa hör egentligen till en annan lek.
Vid kurragömmalek ute på marken lägger sig den som skall söka
med ansiktet mot marken och läser:
Stick stack!
Jäll) en gål,
Ja ska la en gål,
som ska va av järn o stål,
så int vargan får ta min får
na mäjr i år (NÄ: Bm. III s. 86).
i) Gärda.
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Pappa Gran for ti stan,
köpte snus, fick en lus,
kokte soppa på en loppa.
Det var pappas bästa soppa (MA, Vias: 511 s. 6).
Denna ramsa förekommer eljes allmänt som lekräkning.
Pli pla, pli pla
kopartonnon i plassin (PL, Amossa: 511 s. 3).
22 a. Nola nola jörna,
Katt'n sat o söma (KO: Wm Bidrag I s. 68).
Nåle, nåle fo'mas,
katten sitter o sUrnar.
Han som int vill va jUnader,
har får vara glUmder,
till missommasdag,
nu kommer jag (HO: 414 s. 154).
Nole nole jöma
kattan sat o söma (TÖ: 116 s. 110).
Nåla, nåla bock
huvä ner o fdtren opp
som en bisskopp.
Då han tror, att alla äro gömda, ropar han:
Han som int vill val) formdär,
so får inn va g113mdär1 ) (Bö: Nordberg s. 129).
Den som »nålar», medan de andra gömma sig, läser:
.... (Fragment) . .
hittade han en nevertut
kastade bondens ladaknut,
ladan till att brinna,
bonden till att springa. —
Vaggvisa, sjunges! (Bö: Hb. 1916 s. 118).
En två bad mä gå,
tri fira bad mä bida,
fem sex plocka jäss,
1)

vara; förgiörndär (Bö: Hb. 1913 s. 111).
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sju åtta kom till måtta,
nijje tijje slipa liar,
elva tolv slå näson i golv,
tretton fjorton plocka jortron,
femton sexton vattna hästar,
sjutton aderton jeck på gaton,
nitton tjuge slå bonndin i huvvä (BÖ: Nordlander s. 118 b).
Denna allmänt spridda ramsa användes eljes som lekräkning eller
som talrim.
Kali kali kontar i bo,
slakta i ko, koe va fejt,
slakta i jejt, jejte va sur,
slakta i tjur, tjuri va grön,
slakta i hön, höno va salt,
slakta i galt, tärme va e allt (MA, Övermalax: 511 s. 3).
Kora kora kanntiboo,
min moor slakta in koo,
kooin va fejt, slakta on in jejt,
jejtin hade järi (= juver), slakta on tjurin,
tjurin hade pungar, slakta on gåsongar,
gåsongan va grön, slakta on in höna,
hönan va halt, slakta on in galt,
o täme va e allt (MU: 28 s. 503).
Dessa två senaste ramsor anträffas eljes som skämtsamt rim.
Nisse, Nisse, gode man,
många konster kunde han,
hugga ved, skära träd,
det var Nisses konster det (BO: 99 s. 38).

A. En söker, de andra gömma sig.
1. Kurra gömma.
Leken kallas bl. a.:
Duragöm (NA), dorajömma (KI), dörajömo (KO), Dåra gömma
(LE),
Gurra: gura (BO SI), gora (mNy1), gorra (ES KY).
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Gurra gömma: gura göma 1. gömma (vBO SI), gora gömma (TU
HÄ ES KY SJ).
Gömleken: jömmiejtjin (ST).

Gömmasleken: djömaslejtjin (LT).
Gömmas och skåda bort: ji3mas o sköd, bott (NÄ ÖV).
Gömma öga: jömm öga (ST), jam öga (NÄ).
Hålla (LT) .
Hålla låven (LT),
Håll öga: halld uega (PY), hålda öga (MÖ), hålla öga (vNyl).
Kaligömma: kalijöma (PL KN BE).
Kuligömma: kolijöma (KH).
Kura: kora (MÖ PA MU).
Kurabo: korab6 (ST).
Kurebo: korib75 (LT PÄ).
Kurabotrippa: korabotrippa (ST).
Kurebotrippa: koribötrippa (ST PY MÖ).
Kurrebo: korribå (PÄ BO).
Kura gömma: koradgimo (PY ST), kora-jömma (ST PÄ MÖ),
koraj-6mo (ST), koradidmo (LA ÖJ KE TJ), -dzUmo (GB NV),
diöma (KB).

Kure gömma: korijömma (PÄ).
Kura kaka: korakäka (ST PÄ LI MÖ).
Kure kaka: korikäka (PY LT PÄ).
Kurre kaka: korrikäka (LT PÄ).
Kori kori käka (PY ST).
Kura kura strippa: kora kora strippa (ST) .
Kura strippa: korastrippa (ST).
Kurra bo (SU).
Kurra gömma: kurra-jömrna (VA EC).
Kurrugömma: korofdma (MM).
Nålabock (BÖ).
Nåla:nolo (HO), nöla (BÖ).
Nåla gömma: nolafama (KO).
Nåle gömmas: nolifdmas (HO IÖ).
Skåda bort: skåd bott (sÖb möb).
Spotta i knut: spott i knut (PÖ RE).
Spott kurragömma (SU).
Treppelek: trepilejk (PY).
a. Genom räkning utses den som skall söka (se s. 748 ff).
Denne ställer sig med händerna för ögonen vid en byggnadsvägg, en
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byggnadsknut eller t.o.m. ett träd eller en stor sten — inne i stugan
mot en vägg, i en vrå eller (NA) vid »urnstrappona», ugnstrapporna.
Detta blir »målet» (Nyl) eller »boet» (Nyl BÖ PÖ) i leken. För att
de andra skola hinna gömma sig, räknar han t. ex. till hundra (IA NÄ
NV m.m.) eller femtio (BR) eller läser en ramsa (se s. 251 ff.).
Man säger då, att han durar (NA). dorar (KI), gurar (BO SI),
gonar (mNyl) , garrar (ES KY), kurar (öNyl) , korar (öNyl mNyl
MU nöb), gömmer öga (ST HO), håller loven (LT), håller öga (PY
MÖ vNy1), kolar (KH), nolar (KO HO), nolar (BÖ), skodar bott
(sÖb mÖb), ä po döre (NV), och han kallas bock (Nyl BÖ), bottskodarin. (sÖb mÖb), durar (NA), dorare (KI) , gurare (BO SI),
gorare (mNyl) , korare (mNyl) , korar (nÖb), nolabock (BÖ), noligobb 1. noljar (HO). Stället där han står, kallas durarstell (NA), dorarstell (KI), guranstell (BO SI), goranstell (mNyl) . — Då han
antager, att alla äro gömda, kan han ropa: »Är det färdigt?» (Nyl),
»E de dager?» (HÄ), »E e dager?» (NA) eller spottar han och säger:
»Dain e ute!» (PÄ) eller också kan en av de gömda ropa: »Dager!» (SI).
Därpå börjar han söka de gömda, och då han ser någon, skyndar
han till målet boet och spottar: »Tvuj för (Kalle) ! » (Nyl NA BÖ
VA NÄ mÖb MM KB NV), »Pto för te!» (NV). De gömda söka
också hinna till målet före sökaren och spotta för sig: »Tvuj för me
(mej) ! » (Nyl. NA VA NÄ KN mÖb MM KB), »tu för mej!» (IA),
- » (MM), »pto för me!» (NV).
»spott i bo för mg!» (BÖ), »tå för m&
Den gömda kan också kasta sin mössa eller något annat på »durarn»,
innan denne hinner spotta (NA). — Om den sökande inte finner de
gömda, kan han ropa: »Kock in gang, elo so slutar ja lejk!» och då ropar någon av dem: »Kock! ». Den andra går då efter ljudet, men om
han inte ändå hittar, kan han ropa: »Kock in gang tel!» (KH). Den
första som blivit spottad för, får nästa gång söka (PY: 100 s. 85; ST:
100 s. 93; LT: 100 s. 72; PÄ: 99 s. 56; LI: 99 s. 45; MÖ: 99 s. 49; BO: 85
s. 52; 99 s. 38; SI: 85 s. 42; TU: 85 s. 54; HÄ: 117 s. 190; ES: 117 s. 170;
KY: 117 s. 178; SJ: 117 s. 182; NA 27 s. 31; 36 s. 279; KO HO:
Ensk. meddel.; BÖ: Nordberg s. 128; VA: 359 s. 35; NÄ: 403 ss. 197,
200; NÄ: 302 s. 72; NÄ ÖV: 510 s. 12; PÖ: 520 s. 92; KN: 83 s. 119;
RE: 62 s. 24; 364 s. 96; MM: 537 ss. 540, 545; KB: 10 s. 465; NV: 407
s. 126; 513 s. 264).
b. Lekplatsen utgöres vanligen av en gårdsplan med många uthusbyggnader eller av en skogsdunge med täta busksnår (Allm.
och RE: 62 s. 24).
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Leken kan också lekas inom hus av små barn, och då har
man icke något mål och spottar icke för sig (Allm.).
Den som »håller öga» räknar till ett visst tal eller läser ett
antal gånger (t. ex. fem):
Kora kora dfcimo,
ja e ingin
ja ska i dfdmo.
Då den sökande får syn på någon, ropar han dennes namn och
springer till »boet» (en vägg, en större sten eller en rund ring på
marken) samt spottar i boet. Om den upptäckta hinner förr till boet
och spottar för sig samt ropar »tu fri», blir han fri ur leken eller får
åyno gömma sig. Om alla hinna spotta för sig, får den förra koraren
kora ånyo. — Den sista, som är gömd och inte blir funnen, tillropas:
»Kom fram får du frivilligt bo!» och leken börjas på nytt. (ST: 397
s. 14).

Den som kurrar räknar t. ex. till hundra. När han ser någon,
springer han till kurrarstället och spottar för den han sett. De gömda
kunna rädda sig genom att springa fram och spotta för sig »tu för
mej!». Den först funna får nästa gång söka de andra. — Kan också
lekas utan att man spottar för den funna och utan att man får
rädda sig genom att spotta för sig själv (IA: 404 s. 96).
Den som korar räknar till ett visst tal, t. ex. 100, medan de
andra gömma sig. Då han ser någon springer han till »boet» och
ropar namnet (IA) , spottar »pto för (t. ex.) Kalle!» (JA) , eller om
boet är vid en byggnadsknut, slår han med handen i knutbrädet
och ropar namnet (JA) (IA JA: Ensk. meddel. 1955).
En »gömmer ögona» och räknar t. ex. till femtio. Då han ser någon, springer han till boet och ropar den funnes namn. Den först
funna får leta i följande lek. Man kan rädda sig, om man hinner
springa till boet och ropa: »Ett tu tre» samt sitt namn (BR: 399 a s.
103; LE: 399 b s. 120; EC: 399 b s. 116). — Man behöver inte ropa något, bara spotta och säga namnet (SU: 399 b s. 117). — Kan även lekas
så, att den som gömt ögona, sedan han räknat, ropar: »Dager!» innan
han går för att leta, och då han funnit någon, springer han till boet och

ropar: »Käppen för (t. ex.) Ville!» Annars likasom föreg. (BR: 399
a s. 103).
Alla gömma sig, en söker. Då han hittar en, ropar han alla
fram, och den som blir fasttagen, får sedan söka, medan de andra
äro gömda (SU: 399 b s. 118).
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Nålegömma: nolejBma.
Först bestämmer man vem som först skall »nola» genom att kasta
lott, draga långsticka eller räkning. Nålaren lägger sig sedan i »boet»
och gömmer ögona, medan de andra gömma sig. Medan han nolar,,
läser han:
»Nole nole jo'ma,
kattan såt o sUma.»
Då alla gömt sig, ropar någon: »Tå dågär!» och så går »nålaren»
och letar, sägande:
»Tår ja me in tjäpp,
so stickär ja in rätt. »
Han har ingen käpp, bara liksom skryter. Då han ser någon,
skyndar han till boet och spottar. De gömda få också springa till
boet och spotta »tå för m4!» Den första, som nålaren sett får följande tur leta, om alla hinna spotta för sig, får nålaren nåla en
gång till (IÖ: 116 a s. 109).
Förrän »kurraren» går att söka, spottar han i knuten och ropar: »Spty dager i kokhuset, den som inte vill va gömd, så får han va
ogömd!» (VA: 359 s. 35).
Den som skall kurra väljes genom räkning. Han ställer sig i en
knut med ansiktet mot väggen och läser tjugu gånger eller mera:
Kura, kura göma,
mor satt o söma
o to eldin po pipor). sin».
Spottar för den han ser, envar försöker spotta för sig. Den som
kurraren först spottat för, skall kurra nästa gång (mÖb: Folksk.
Kal. 1888 s. 138).
1. En står med ansiktet mot väggen och sjunger en sång för att
inte höra, när de andra gömmer sig. När han sedan söker de andra,
får han akta sig för att gå för långt från sin knut, ty om nämligen alla
hinna till platsen förrän han, får han igen kurra och börja söka, ända tills han finner någon (VÖ: 302 s. 75).
Kurraren räknar till ett överenskommet tal eller läser en
ramsa (lekräkningar s. 748 f.) innan han går för att söka. Han spottar för den han ser, men om denne hinner taga i en spik eller något
annat järn, är han räddad. Den första, som han spottat för, får söka
följande gång (SM: Ensk. meddel. 1956).
En står och väntar, tills de andra gömt sig, varpå han ropar:
»Nu komber ja!» varpå de andra svara:
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»Kora kora rama,
moor sat o söma
me pipm i monnin
o tumin opå».
Då går han och söker i ljudets riktning, tills han funnit alla. Den
först funna, får söka nästa gång (MM: 537 s. 547).
Kurra (kora) tie.
En ring på marken, »boet». Genom räkning utses en till ko
rare. Denne räknar högt och långsamt till tio, under tiden gömma sig de andra. Sedan tittar kurraren upp, och om han då ser
någon, får den sedda komma tillbaka till boet och kurraren räknar än en gång långsamt till tio. Om alla äro gömda efter detta,
räknar kurraren hastigt till tjugu och går sedan för att leta efter de
andra. Då han ser någon, springer han till boet och ropar: »Boet för
(t. ex.) Gunnar!» De gömda få också springa till boet och ropa: »Boet
för mig!» Den först funna blir kurrare nästa gång (NV: 407 s. 136).
Plirom plarom.
En utses till »plarare», ställer sig i en knut och rabblar oavbrutet
»plirom plarom, plirom plarom». För övrigt = kurragömma (ÖV:
83 s. 119).
2. Spotta på stålet 1. spottleken.
Alla deltagare spotta på marken. Den som spottar sist blir kurrare
och ställer sig vid en sten, stolpe 1. dyl. och räknar t. ex. till hundra.
De andra gömma sig och kurraren söker. Då han finner någon, skola
de två springa i kapp till målet och »spotta på stålet». Om kurraren
hinner först, är den andra »fasttagen», i motsatt fall »fri». När alla
äro funna eller kommit fram, börjar man på nytt. Den först fasttagne blir kurrare (NV: 407 s. 140).
Spott i stål.
Om en som gömt sig hinner fram och spottar före »koraren», så
får han »ståle», och kurraren måste »kora» en gång till (NV: 513
s. 265).
Tuå min ut.
a. En »skådar bort», medan de andra gömma sig. Innan han går
för att söka dem, spottar han i målet och ropar: »Tuå min ut!» Då han
ser någon, springer han till målet och ropar: »Tuå, fö ja ha sitt an!»
Den upptäckta skall tillsammans med den första söka de andra. Om
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den funna hinner före till målet och spotta samt ropa för sig, får
han på nytt gömma sig. Lekes, tills alla blivit funna (KN: 400 s. 56).
b. Gömma 1. göra minut Oöm 1. jär minut).
En står med händerna för ögonen i »boet», t. ex. en byggnadsvägg,
och räknar t. ex. till 100, och de andra gömma sig. Då han går för
att söka dem, ropar han: »rdm mina, it po bis!» Då han ser någon,
springer han till boet och spottar: »Tpå för (Kalle)!». Den gömde
kan smyga sig till boet och ropar då: »Tpå för m4!». Den som först
hittas får följande gång söka (BE: Ensk. meddel. 1956).
5. Vägg-gömma.
Genom räkning bestämmes en att ställa sig med ansiktet vänt mot
en vägg. De övriga ställa sig i rad bredvid varandra femton till tjugu
meter från väggen på ett streck, ritat på marken. De skola sedan gå
steg för steg framåt, dock så att den som står vid väggen inte märker, att man rör sig, då han (hon) vänder sig om. Den han (hon) ser
röra sig får ställa sig på strecket och börja på nytt. Den som kommer
ända fram till väggen utan att den som hållit öga märker det, får nu
i stället hålla öga och den förra ställa sig i ledet med den andra och
leken börjar från början (PY: 397 s. 117).
Färdanal) bakett.2)
Lekes vid skogsbrynet samt inne i skogen. Förrän leken börjar utses ett bestämt område, utanför vilket man inte får gå. Genom räkning (lekräkning. s. 748) utses en att »hålla öga». Denne räknar
t. ex. till femtio. Under tiden gömma sig de andra i skogen inom det
bestämda området. Sedan skall den som hållit öga söka reda på dem
som gömt sig. Han följer efter färdarna i snön. Om han finner någon,
får denne i stället fortsätta att söka de övriga medan den förre får
gå i gömman. Leken slutas eller börjar ånyo, då alla följt färdarna
bakett (PY: 397 s. 125).
Vagga, vagga döda.
En »storgunga», hosto» 3), »kelakejno» 4 ) med flere sittbräden
(ett kallas millanbrä eller klockarbänken) som med ända till
Färda, pl. färdar, färdana 'spår, fjät'. — Upptecknarens »fädrena» beror
sannolikt på missförstånd.
Bakefter.
Gunga.
Gunga med flere armar och sittbräden, lån från finskan.
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sex armar äro fästa vid gungaxeln. Genom lekräkning utses en att
»hålla öga», liggande på »klockarbänken» med ansiktet nedåt. De
övriga stå på marken, giva fart åt gungan, under det de sjunga: »Vagga, vagga döda, döda ligger i graven (även »Lions» eller »Bions äng»),
stiger upp och kramar». Därefter springa de i gömman. När gungan
har stannat, stiger »den döda» upp och skall gå för att »krama» (d.v.
s. söka) de andra. Den som blir funnen blir »död» och leken börjas
på nytt (ST: 397 s. 101).
8. Put ut.
En utses att kura,, de övriga gömma sig bakom byggningsväggen.
Efter en stund ropar kuraren »put ut!» och söker de gömda, som
skynda att komma ur sikte genom att springa bakom väggarna. Den
som först ses får kura nästa gång (KO: Ensk. meddel. 1954).
9. Trippa.
För att bestämma den som skall söka räknar man:
»Ellen sellen sipoli sa,
sipoili sapoli knorr.»
Ett »mål». Den på vilken »knorr» faller, står i målet med ögonen
täckta och läser:
»Nola nola falna,
katt'n sat o sTima.»
Under tiden gömma sig de andra. Därefter söker »nolarn», och då
han ser någon springer han till målet och ropar: » (Arnes) trippa!»
Om åter den gömda hinner till målet före sökaren, ropar han: »Min
trippa!» Så fortsättes, tills alla äro hittade. Den som först hittades,
får sedan söka (KO: Ensk. meddel. 1954).
Genom räkning utses en att »kurra» (kora; dora) (KI), »dura»
(NA). Denne ställer sig emot en boddörr, räknar högt, t. ex. till femtio. Då »koran» (duran) (Kl NA), nåljaren I. nolegobb (HO), ser någon springer han till dörren och ropar t. ex. »Gunnar, trippa!». Den
som är gömd får också springa till dörren och ropa: »Min trippa!» och
är då fri ur leken. Den första som upptäckts får kurra, då leken börjar
ånyo (KI: 414 s. 94; NA: 414 s. 100; HO: 414 s. 104).
10. Släng in.
En »skådar bort», de andra gömma sig. Efter en stund går »bortskådaren» och söker de gömda. Den han ser för han in i ett hus och
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stänger dörren. Medan han söker kan någon av de andra gömda
smyga sig fram och »frälsa» den eller de instängda. Leken fortsättes, tills alla kommit inom lås. Den som först sågs, blir följande gång uppsökare (PÖ: 520 s. 92).
11. Göm hus.
Lekes som kurra gömma. Den som skall söka håller händerna för
ansiktet och räknar till hundra. Då han ser någon av de gömda,
ropar han högt deras namn, och bägge skynda nu till »boet» för att
med handen slå ett slag i väggen. Hinner uppsökaren, ropar han:
»Slå för (Matt)!» hinner den andra, ropar denne: »Slå för mig!»
och blir då fri. De gömda få också springa till boet och »slå för sig»
när som helst. Den först slagna får söka följande gång (KN: 520
s. 95).
12. Kuroslymrni.
En, »kurosisäntä»,') skall söka de andra, som äro gömda. Den han
hittar stänger han in i ett lider och sätter kolven på dörren. Så går
han för att söka de andra. Under tiden passar någon av de gömda
på och släpper ut de instängda. Den som kumsisäntä nu ser, måste
gå i lidret tillbaka, men de andra få åter gömma sig. Så fortgår leken,
tills alla äro i lidret. Den som först fick stanna i lidret blir kumsisäntä
nästa gång (PÖ: 422 s. 109).
13. Kali, kali gömma.
a. Barnen »sätta på» (bestämma) de hus, där de få gömma sig,
men ej i andra. Det får vara fyra »kuragubbar», men är vanligen
bara en. Han vänder ansiktet mot en knut och läser:
»Kali, kali gömma,
mor satt och sömma,
far satt och lappa
med pipan i munnen
och tummen uppå.»
De andra gömma sig i rior, lador och där det bäst passar. Kuragubben letar. Om han icke hittar någon, ropar han: »Kucken en.
gång!». Då han får höra ett svagt »kucko», springer han till stäl
let för att taga fast någon. Den han fångar, måste då vara kuragubbe.
Om de andra hinna före honom till »idet», knuten, måste han vara
kuragubbe ånyo (KV:. Brage IV s. 230).
1)

Isäntä fi. = husbonde.
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b. Den som »skådar bort» läser:
Kali kali jömma,
mor sat o sömma,
pipon i munnin o tummana uppå
Innan han sedan går för att söka, ropar han: »Keus, nu komber
ja!» Då han ser någon springer han till »boet» (en vägg) och spottar
för den han sett. De gömda söka smyga sig fram til boet, och om
de hinna före den sökande, slå de handen i väggen och rpoa: »Keus!»
Den först upptäckta får söka nästa gång (BE: Ensk. meddel. 1956).
Hydra.
En »skådar bort» de övriga gömma sig. Innan han går för att
söka de andra, ropar han »hydra!» För övrigt likasom »gömma och
skåda bort» (LF: 403 s. 206).
Göken.
En, »göken», skådar bort, de andra gömma sig. Innan göken går
för att söka de andra, ropar han: »Göken är död och begraven!» Om
han ser någon springer han till platsen där han stått och spottar.
De gömda få också springa fram och spotta för sig. Den först funna
blir nästa gång gök (NÄ: 403 s. 202).
Koan går.
En är koa. Medan han står och räknar, gömma sig de andra
bakom huset. Sedan går koan och söker: »Koan är i första knuten,
andra knuten» o.s.v, och då skola de gömda springa undan, för att
inte koan skall se dem. När koan säger: »Koan svänger om», måste
alla börja springa åt motsatt håll, men det kan hända, att någon
springer rakt i famnen på koan. Den koan först ser blir koa nästa
gång (VA: Ensk. meddel. 1954).
Koran (koran) (korarn?).
Genom räkning utses en till koran. De övriga stå vid en husknut, koran springer runt huset, ropande vid första knuten, där alla
stå: »Koran går i första knut!» På samma sätt i andra knuten. Vid
den tredje får han ropa eller vända om. De andra skola noggrant
höra efter samt springa undan. Då koran ser någon, ropar han dennes
namn och denne blir då koran (NV: 407 s. 141).
»Koran» står med huvudet lutat mot stallsväddzi (stallsväggen) för att inte se var de övriga gömma sig kring stugan. Så början
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kurraren springa omkring knutarna och säger alltid till, var han
färdas, så att de som springa undan, kunna veta var han finns. »Koran
går i första knut.» »Koran går i andra knut», o.s.v. »Koran vänder
om.» Den som kurraren först får syn på, blir kurrare följande gång
(NV: 513 s. 258).
18. Slagen.
En skall söka och är i »hydra», de övriga gömma sig. Innan han
går för att söka, ropar han »slagen!», varpå de andra svara: »Tio
tunnor om dagen». Han hör då var de andra befinna sig (MM: 537
s. 545).
19.

Björn (KN VÖ). Björnhider (NÄ KV). Björnider (NÄ). Björn
ut (KN PE). Gömma björn (MM). Springa björn (KV MM).

Vakta hider (mÖb.).
En, »björnen», håller öga och räknar t.ex. till hundra. De andra
gömma sig. Björnen skall sedan söka reda på dem. Om han inte hittar
någon, ropar han: »Kock ejn gang!» — »Kuckuck!» ropa då de gömda. Den som blir funnen, blir sedan björn (KN: 400 s. 51).
En ring på marken eller i snön vid någon dörr eller vägg. Detta
område kallas »tian». En väljes till »björn» och stannar i tian, de
andra gömma sig. Sedan ropar björnen: »Björn ut!» och går för att
söka de andra. Dessa åter försöka komma inom tian, innan de bli
tagna. Alla som bli tagna, bli björnar. Leken fortsättes, tills alla äro
tagna. Den först tagna blir sedan björn, om leken börjas på nytt
(PE: 327 s. 26). — Leken ofullständig så tillvida att intet nämnes,
huru det blir med dem, som lyckas komma inom tian.
En är björn, de övriga gömma sig. Björnen går och letar efter
dem. Om någon hinner in till målet, »hydet», före björnen, är han
räddad. Den först funna blir björn nästa gång (MM: 537 s. 543).
En är »björn» och skall söka efter de övriga, som äro gömda.
Ett mål, som kallas »hedra». De gömda försöka smyga sig till detta
mål och spotta på väggen bredvid med orden: »Ptå fö m"&» Då är
man räddad. Den som blir tagen av björnen, blir björn i hans ställe.
Då björnen slår någon säger han: »björn» (KV: 537 s. 533).
En vrå bestämmes som »bo». Genom räkning (lekräkningar s.
748) bestämmes en att söka. Denne står i boet, gömmer ansiktet
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mot väggen och räknar till ett överenskommet tal, t.ex. sjuttiofem
eller hundra. De andra gömma sig under tiden. Sedan söker han.
För var och en han ser springer han till boet, spottar däri och säger:
»To för han bjönin ja ha sitt!» De som hinna spotta för sig själva under
sökarens frånvaro, få gömma sig under räkningen vid en följande
omgång, medan de, för vilka sökaren spottat, bli björnar och måste
gömma ansiktet, tills den första räknat till det bestämda talet. När
räkningen nu är slut, rusa alla i väg för att söka och göra de andra
till björnar. När alla blivit björnar, kan leken börja på nytt, och då
gömmer den ansiktet i boet och räknar, som sist blev björn (VÖ: 28
s. 498).
Leken går, till som kurragömma med den skillnaden att densom är »björn», skall taga fast dem som gömt sig. Medan de andra
gömma sig, skall björnen stå i »ide». Därpå skall björnen söka och
taga fast dem som gömt sig, innan de hinna till idet och »spotta för
sig». De fasttagna skola hjälpa björnen att söka och taga fast de övriga, som hunnit spotta för sig och fått gömma sig på nytt. Leken är
slut då alla blivit fasttagna. Den som först blivit fasttagen blir björn,
när leken börjar på nytt (VÖ: Bk. 1923 s. 89).
En av de lekande bestämmes genom lekräkning till »hidergubbe». En portgång eller en lada med bred dörr utses till »hider». Hidergubben står i hidret, medan de övriga gömma sig. Sedan lämnar gubben hidret och ropar för att varsko de gömda:
»hider!» De andra passa på att obemärkt smyga sig in och när detta
lyckas, ropa de »hider!» De följas icke åt, utan gå en och en för sig.
Den som blir fångad, innan han hunnit »hidra» för sig, blir hidergubbe jämte den förre, så att hidergubbarnas antal ökas för var
gång, ända tills alla blivit fångade (mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 139).
En, »björnen», »håller öga» och räknar t. ex. till hundra. De
andra gömma sig. På marken en ring, en och en halv meter i diam.,
»björnidret». För den björnen ser kastar han en sten in i ringen, men
denne kan också själv försöka hinna kasta en sten för sig. Den först
funna blir nästa gång björn (NÄ: 403 s. 200).
Björnen skall leta upp de övriga samt tillika vakta sitt hider.
De övriga äro »jägare». En skall narra ut björnen, d.v.s. utses att
ropa »björnhider!» då alla äro färdigt gömda. Då skall björnen rusa
ut ur sitt hider och söka upp jägarna. Eljes lika som föreg. (NÄ:
487 s. 21).
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j. Lek ute på gårdsplanen om vintern vid husknutarna. En bestämmes till »björn» och skall först »skåda bort», d.v.s. titta mot en
vägg eller hålla för ögonen samt räkna till 20 eller 30, varefter han
söker upp die övriga, som under tiden gömt sig. Stundom ropar någon av de gömda »kom! » till tecken på att björnen får börja söka.
Den första björnen ser och hinner »spotta för», blir björn nästa gång.
En gömd kan rädda sig genom att springa till målet före björnen och
»spotta för sig själv» (KN: 487 s. 6).
20. Björnleken: björnlejtjin (ST LT PÄ), björnlejkin (BO).
En ligger med ögonen nedåt och läser:
»Plock, plock brjrnmosa,
brcirn ligger i Lyon.»
Under tiden springa de andra och gömma sig. Sedan går björnen och söker upp dem alla. Den som blir först (1. sist, allt efter överenskommelse) fasttagen, blir sedan björn (ST: 100 s. 94).
En är »björn» och sitter med händerna för ögonen. De andra
sitta runtomkring och plocka gräs, medan de sjunga:

33

Plocka ,plocka

4:

björnoris , 4PYrn ligfer

6

lya»

sin.

När man har plockat en tid »tockar» man till björnen och säger:
»Opp medde, lata björn!» och så springa alla och gömma sig och björnen börjar söka. Den som hinner till »lyan» spottar och säger: »Tfoj,
nu ä ja här fören tu!» Den som inte hinner spotta för sig blir björn
(LT: 100 s. 72).
c. På marken en ring, »sur'n». En »björn» ligger inne i ringen
och läser:
»Tarmana vojta,1 ) tarmana vojta,l)
aldär blir dom torra.»
Under tiden springa de andra till skogs och gömma sig. Sedan
springer björnen och söker, och medan han söker, skola de andra
1) = våta.
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stjäla sig in i ringen. Den som inte hinner in i ringen före björnen,
blir björn i sin tur (BO: 99 s. 39).
21. Hallibä,.
En håller för ögonen och de andra gömma sig. När han väntat en stund, ropar han »hallibä!» och springer och söker de gömda.
När han ser någon, springer han till det ställe, där han satt, och spottar för honom. Den som han först spottade för, blir sedan hallibä. Om
alla hinna spotta för sig, blir han igen hallibä (PY: 100 s. 86).
Genom räkning utses en till »hallibä», d.v.s. »får», de övriga
äro vargar. Hallibä står inom en »pir» (boet), »håller öga» och läser:
»Koribo trippa, ingin ska i mitt 13-5 slippa». Under tiden gömma sig
de andra. Sedan går hallibä ut ur piren för att leta efter de andra,
under hela tiden ropande »hallibä». Vargarna rusa fram för att gripa fåret, men hinner det till piren, är det skyddat och vargarna få
åter gömma sig. Om en varg lyckas fånga fåret, blir han hallibä
och fåret varg och leken börjas på nytt (PY: 397 s. 16).
22. Napotastickon.
Först räknar man vem som skall »hald (hålla) napotastickon». Den
som blir med stickan får sedan stå med händerna för ögonen så länge
tills de andra hinna gömma sig. Därpå sticker han stickan i väggen och går för att söka dem. Under tiden han söker springer någon och försöker bulta tre gånger i väggen så sakta, att den som söker inte hör. Kan han bulta så sakta, får han föra stickan till någon
av de andra gömda, och nu skall åter denne försöka bulta. Om man
inte lyckas bulta så sakta, får man inte gå med stickan till någon
annan. Om den som »haldär (håller) » ser vem det var som bultade,
får den som bultade »hald stickon» (nST: 100 s. 94).
23. Kalik(k)a (SM NÄ ÖV KN BE MM JA).
Kulika gubben (KN).
Kalligakå (NV).
Kallika hå (NV).
Strömt ur bo (NÄ <SV).
a. En »kalikkakäpp»,1) som skall hållas på ett överenskommet
ställe, och en »kalikkagubb», som har att sköta om käppen. Vid le1) Käpp i leken kalikka; härtill verben kalika och kala 'ropa kalika för
någon'.
18 — V. E. V. Wessman.
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kens början tager en av de lekande och kastar käppen så långt som
möjligt. Medan kalikkagubben springer efter käppen och för den
på dess plats, gömma sig de andra. Då käppen är där den skall vara,
ropar kalikkagubben så högt, att alla skola höra det: »Kalikka, kalikka, käppen är hemma!» Därpå går han för att söka de gömda. Så
fort han ser någon skyndar han sig till kalikkastället för att »kala»
för honom. Då gubben är långt borta från målet, försöka de gömda
skynda dit för att kala för sig. Den som kalikkagubben först kalat
för, blir kalikkagubbe nästa gång, men har han inte hunnit kala för
någon, får han vara kalikkagubbe en gång till (SÅ: 327 s. 43).
Genom räkning bestämmes vem som skall »kalika», de andra
skola gömma sig. En käpp kastas långt. Medan den som skall »kalika»
springer efter den, gömma sig de andra. Då han (hon) fått tag i käppen, går han till kalikastället (en brunn, en trappa, en sten o. dyl.),
slår med käppen och säger:
»Kalika, kalika, käppen ä hemma,
pojkana ä borta, men flickona hemma»
eller tvärtom:
»Flickona ä borta, men pojkana ä hemma».
Så går han för att söka de andra. Då han får syn på någon skyndar
han tillbaka för att få tag i käppen, lyckas han, ropar han: »Kalika för
(Mirjam) !» Om åter den gömda får tag i den, ropar han: »Kalika
för mej!». — Medan han söker, kunna också de andra skynda fram,
fatta i käppen och ropa: »Kalika för mej!» Den som först hittas, får
»kalika», då leken börjas från början (KH: 422 s. 106).
Genom räkning utses den som skall »kalika». Han står med
ögonen täckta, ända tills de andra gömt sig bakom byggningsknutarna. Han har en käpp, »kalikan», som han lämnar på »kalikastället». Sedan börjar han söka och säger: »Kalikan går runt». När han är
på kalikastället, säger han: »Kalikan är hemma». När han vandrar
runt och söker, kan han säga: »Kalikan e i första hörnet, andra hörnet» o.s.v. De gömda springa undan för att han icke skall se dem.
Den han ser, tager han, och då får denne icke mera vara med, men
om någon lyckas stjäla kalikan, bli alla fria. Den som först kom fast,
blir följande gång kalika (VA: Ensk. meddel. 1954).
Genom räkning (lekräkningar s. 748) bestämmes vem som
skall bli »kalikagubbe». Den som blir det får en käpp. Sedan kastar
han den och går med förbundna ögon och letar efter den, medan de
andra gömma sig. Då han funnit käppen och skyndat »hem» med den
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ropar han: »Kalikagubben är hemma!» och så börjar han leta efter
de gömda. Finner han någon, springer han till hemmet och ropar:
»Kalika för (namnet)!» De som gömt sig försöka också »kalik» för
sig själva, d.v.s. springa till hemmet före kalikagubben. Den som först
blivit upptäckt, blir sedan kalikagubb (LA: 513 s. 216; PE: Ensk.
meddel.).
En »skådar bott», de andra gömma sig. När alla äro gömda,
kommer den som skådat bott, »kalikagåbbin», fram till »kalikastället»
med en käpp och ropar: »Kalikagåbbin je häjm!» (kalikagubben är
hemma). Sedan går han ut för att söka. Går han så långt bort från
»stället», att man hinner fram och ropar: »Kalika fö me!», är man.
räddad. Får kalikagubben syn på någon, skyndar han sig att »kalika» för denne. Den första som hittats blir kalikagubbe följ. gång
NÄ ÖV: 510 s. 3). — Leken kallas också »Skrömt ur bo» (se nedan).
En skådar »bort», de övriga gömma sig. Innan han går för
att söka ropar han: »Kalik för (namnet) !» Man kan kalika för sig
själv och ropar då: »Kalik fö mia!» (NÄ 403 s. 428).
En står vid en vägg med en käpp och räknar till ett visst tal,
under tiden gömma sig de andra. Därpå slår han med käppen i väggen och ropar: »Kalika, kalika, tjäppin e hejm!» och går för att söka
de andra. Käppen lämnar han på platsen. Om han ser någon, skyndar
han tillbaka, slår käppen i väggen och ropar: »Kalika fö ...!» (namnet). Men hinner någon av de gömda fram till käppen och ropa:
»Kalika fö me!», så är han räddad. Alla uppsökas. Den som först
blivit funnen, får söka nästa gång (MM: 537 s. 546).
En bestämmes att »kalika», de övriga gömma sig. Han kan
stå vid en byggningsvägg eller, om man leker i en skogsdunge, vid
ett träd. Medan han står där, läser han: »Kalika, kalika, gubben är
hemma.» Då han går för att söka de andra, lämnar han käppen på
dess plats. Då han ser någon, springer han till käppen, slår med den
i väggen, mot trädet, och säger: »Kalika för (t. ex.) Kalle» och då
är denne ur leken. Det kan också hända, att en av de gömda hinner
få tag i käppen. Då kagtar han den så långt bort han orkar och ropar: »Kapolnl) e kasta!» (finska pojkar förvränga detta till »kaprAajaska», vilket mera på skämt användes också av svenska pojkar).
Alla som blivit hittade få nu åter gömma sig. Den som först blivit
hittad, skall sedan kalika (JA: Ensk. meddel. 1955).
1)

Käpp, kavle.
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En »skådar bort» vid en byggningsvägg, de övriga gömma sig.
Så slår bortskådarn kalikan (käppen) i väggen och ropar: »Kalika,
kalika, käppen ä ut!» och går och söker. Då han ser någon, springer
han till väggen, slår med kalikan och ropar: »Kalika för (Kalle) !»
Då får man försöka smyga sig till käppen och slå mot väggen samt
ropa: »Alika kalika, käppen ä hemma (SM) kalika, kalika käppen ä
hemma!» (BE) Den som ses först får kalika nästa gång (SM BE: Ensk.
meddel. 1956).
Den som håller ögonen slutna säges »blunda åter». Förrän han
går för att leta efter de andra, ropar han: »Kalikatjeppin je där hejm!»
Han kalikar för den och den, om man själv får tag i käppen, ropar
man: »Kalik för mieg!» (KN: 400 s. 56).
Likasom föreg. med den skillnaden att man icke har någon
käpp och den som blir fasttagen blir »gubbe» och den förre får gå
och gömma sig (KN: 400 s. 56).
1. Barnen gömma sig. En står i »boet» (vid en vägg?) slår i boet
med en käpp och säger: »Kalliga kå, ä gubben hemma i da?». Så
börjar han leta efter de gömda. Om han upptäcker någon, skyndar
han till boet, slår med käppen och säger: »Kalliga ka för te!»1) Om
han hittar dem alla, ropar han: »Kalliga ka för allihopa!» Men om
någon hinner till boet före den som söker, ropar han: »Kalliga ka
för me!»1) (NV: 513 s. 255).
m. Genom räkning utses en till kurrare. Denne ställer sig vid
en grindstolpe eller en sten, räknar till t. ex. femtio med händerna
för ögonen och går sedan och söker de andra, som gömt sig. Då han
ser någon springer han till målet, slår med käppen som ligger där,
några slag mot stolpen eller stenen, ropande: »Kallikakå, tseppi e
hemma i da!». De som blivit funna, ställa sig i närheten av målet.
De gömda få också springa fram till målet och slå för sig själva. Den
först funna blir kurrare följande gång (NV: 407 s. 122).
24 Eget namn i boken (PY SI Sorjos).
Mitt namn i boken (KN).
a. En »skådar bort», de andra gömma sig och sökas sedan upp.
Om den sökande ser någon, springer han till »boet», griper tag i en
käpp, som ligger på marken, slår med den på boet och ropar: »Mitt
1) Dig; mig.
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namn i boutjin, men int (t. ex.) Jouels!» Joel är då fången och skall
stå i boet, men hinner han före till boet och slår med käppen samt
ropar: »Mitt namn i boutjin!» så är han fri och behöver inte mera
gömma sig. Lekes tills alla äro funna (KN: 400 ss. 51, 56).
Genom räkning (lekräkningar s. 748 ff) bestämmes vem som
skall söka. Denna står sedan vid »boken» (en sten 1. dyl.) med händerna för ögonen och räknar så långt man kommit överens och
under tiden gömma sig de andra. När alla äro gömda, går han för att
söka. När han ser någon, t. ex. Margaretha, springer han till »boken»
och ropar: »Margarethas namn i bokin!» De som äro i gömma, försöka smyga sig fram till »boken» och ropa: »Egi namn i bokin!» Den
som först fått sitt namn i boken får sedan söka, när alla äro funna
(SI: Ensk. meddel. 1954).
En »gurar», de övriga gömma sig bakom var sitt träd. Då.
»guraren» ser någon, springer han till »boet» (ett träd), slår handen i trädet och ropar: » (Kalles) namn i bokin!» Medan guraren
söker de andra kan någon smyga sig fram till boet och slå handen i trädet samt ropa: »Egi namn i bokin!» Den först sedda får söka
nästa gång (SI: Ensk. meddel. 1954).
Först räknas vem som skall »kora». Denne läser (vänd mot
väggen):
»Kora, kora jömma, mor satt o sömma
mitt om sondan me glasögon på nesan.»
När alla gömt sig tager kuraren »kartkäppen»1), som är lagd på
ett överenskommet ställe, och slår med den (i väggen), sägande:
»Ejji namn i bUtsi!» och så början han söka. Om någon av de gömda
hinner gå och stjäla »karton»1) och en annan just skulle »sätta sitt
namn i boken», ropar han: »Karton e stulin o alla e frälsta!» Då
springa alla fram, och den som korat får på nytt kora. Om kuraren
finner någon och hinner före denna till käppen och slå med den i
väggen, ropar han » (Kalles) namn i bAsi!» Om den andra hinner
före, ropar han: »Ejji namn i bötsi!» Den som kuraren först får i boken får sedan kura (Kronoborg, Sorjos: 313 s. 44; 302 s. 70).
Först tekar man på en käpp. Den som kommer överst och icke
får tre fingrar om käppen, skall gå eller springa (efter överenskommelse) runt ett hus med käppen i handen och inte »se bak». De andra
gömma sig. Han med käppen lägger den på en sten, som skall före1) Fi. karttu 'påk, kavle, stav'.
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ställa »boken», och går sedan för att leta de gömda. När han ser
någon, springer han till käppen och slår med den ett slag på stenen
samt ropar: » (Kalles) namn i boken!» och Kalle kommer då ur leken
och får vänta till nästa lek. Men om den som varit i gömma hinner
först fram, ropar han: »Eget namn i boken!» och får då gömma sig
på nytt och den som skall söka får springa ett varv runt huset. Den
sista, som upptäckes, får komma »fri fram». Den första som upptäckts, får söka i nästa lek (PY: 397 s. 25). Man kan också ropa:
»Tjepp'n e hejm!» i st f. ». . . . namn i botjin!» (PY: 397 s. 26).
25. Kartto.')
Lekes på samma sätt som »Eget namn i boken». Då den som
sprungit runt huset, kommer fram till stenen (eller en stege), som
föreställer »boet», ropar han: »Kartton»1 ) (eller kapoln)1) e hemma,
men husfolket e borta!» Därefter letande och springande till boet
såsom i föreg., men i denna lek kunna de fångna bli »frälsta» genom
att någon smyger sig fram till boet, griper tag i karttm, slår ett slag
på stenen och ropar: »Kartton e stulen o manskapet räddat!» De
som blivit frälsta gå och gömma sig jämte den som frälst dem och den
som sökt får åter springa ett varv runt huset och fortsätta. Leken
slutas, då alla blivit funna (PY: 397 a s. 26).
26. Skrymta till bo.
Den som »skådat bort» ropar, innan han går för att söka:
»Skrymt ut, alla käringar i en strut!» Eljes likasom »gömma och
skåda bort» (SB: 403 s. 204).
27.

Bannlysningsleken: bannlöysningsläjtjin (NÄ ÖV KN).
Ge en vink 1. Göm och bur (NÄ ÖV).
Ge vink (VA LA).
Ge vinkningar (NV)
Gömma bur (NÄ ÖV).
Viftningar (NÄ).
Vink (SI KO KN KV NÄ).
Vinka, men akta (ST).
Vinkanleken (ES).
Vinkningar (EN SM SB KB).
Vinkningar sändas (GB).

1 Käpp, slagträ.
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Först räknas, vem som skall söka (lekräkningar s. 748). Den
på vilken sista ordet i räkningen faller, skall »sköd bott», d.v.s. hålla
händerna för ögonen och räkna från 1 framåt till ett överenskommet
tal. Under tiden gömma sig de övriga. Därpå söker han (hon) efter
dem; den han (hon) får tag i, blir »bannlyst» och måste ställa sig
inom en på marken ristad ring, men han (hon) kan få »vinkningar»
av kamraterna och får då igen gömma sig. Den som blir hittad tre
gånger, får därefter söka. Ifall sökaren har svårt att hitta någon,
kan han ropa: »Kock än (en) gang, elo slöutar ja läjt» (ropa en gång
eller slutar jag leta) (KN NÄ ÖV: Wm Bidrag II s 8; VA KV: Wm
Bidrag II s. 174 vink). — Omnämnes från ÖV utan beskrivning i
Den Öb. byn s. 455.
Lekes likasom »påvevink» (se nedan 29) med den skillnad
att man ropar »vinka, men akta!» i st. f. »vinkningar». Redan efter en
vinkning får man smyga sig bort ur »suren». När alla blivit funna
är leken slut. Den som varit längsta tiden i suren och inte hunnit
smyga sig bort en enda gång eller det minsta antalet gånger, får leta,
då leken börjas på nytt (ST: 397 s. 16).
De som blivit upptäckta få stå inom en »pir» (ring) på marken
och vänta på tre vinkningar från olika deltagare som äro i gömma.
När de fått det smyga de sig bort ur piren och gömma sig igen (ST:
397 s. 14).
Frivilligt eller genom räkning utses en som skall söka. Ett mål
»sophögen», där uppsökaren står med händerna för ögonen, tills
alla äro gömda. Därefter uppsökas de gömda, och den som hittas
»kommer på sophögen». Uppsökaren ropar: » (Toves) namn på sophögen!» Denna kan sedan ropa »vink!», och då hon fått vink, utan att
sökaren ser det, får hon igen gömma sig. Då alla kommit på sophögen,
skall den som först hamnat där, följande gång söka (SI: Ensk. meddel. 1954).
En söker, de andra gömma sig. Den som hittas föres till målet
(benämningen »sophögen» saknas). Han kan ropa »vinkningar», och
ifall någon av de gömda i hemlighet kan vinka åt honom, får han
igen gömma sig. För övrigt likasom föreg. (EN-stad 1908: Ensk.
meddel.; KO: Ensk. meddel. 1954; SM: Ensk. meddel. 1956).
Gurraren håller huvudet i en mössa eller en duk, då han står
och räknar, t. ex. till hundra. Den som först blir tre gånger hittad
eller tre gånger ertappad, då han efter erhållen vink springer bort
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för att gömma sig, blir följande gång gurrare (ES: 302 s. 64; Bidrag.
II s. 211).
En »skådar bort», de andra gömma sig. När han ser någon,
ropar han dennes namn, och den upptäckta måste då komma fram,
men får ropa: »Får jag vinkningar!» Om han får en vinkning av de
gömda, ropar han: »Tack, tack, tack!» Vid lämpligt tillfälle får han
åter smyga sig bort, och gömma sig. Den först sedda får nästa gång
skåda bort, sedan alla äro tagna (SB: 403 s. 205).
Ett »bo» (t. ex. stege, sten 1. dyl.), vid vilket en räknar t. ex.
till hundra. De andra gömma sig, den som sedan hittas ställer sig i
boet, men får smyga sig därur, om han (hon) får en vink av någon
av de gömda, men om samma person blir tre gånger fast, får han inte
mera gömma sig, utan kommer bort ur spelet. Då alla blivit fast
slutar leken (KN: 400 s. 51).
En »burar» (skådar bott), de andra gömma sig. När den som
burat får syn på någon, måste denne komma fram och ställa sig på en
given plats. Där får han begära »en vink» av en annan och får ånyo
vara med i leken. En vink utlöser en deltagare (NÄ ÖV: 510 s 3;
Wm Ob. II s. 659 a).
Man gör en ring på en gårdsplan eller någon annan lämplig
plats med hus på alla sidor, Två, som blivit utsedda, ställa sig mitt i
»boet» med mössan för ögonen och stå där en stund. Under tiden
gömma sig de andra på ställen, varifrån man kan ge vinkar, när det
behövs. Därpå söka de två upp de gömda. Då de funnit någon, taga
de honom till boet, och den ena av de två stannar kvar som vakt. Om
vakten är ouppmärksam, kan den tagne få en vink och smyga sig ut
ur boet, i vilket fall han igen får gömma sig och ge vinkar. Om vaktaren är dålig kan det hända att leken aldrig blir slut, då de tagna
smyga sig bort varefter man finner dem. Om leken slutas och man
vill fortsätta, få de två, som sist funnits, ställa sig i boet (JÄ: 327 s. 1) .
Ring såsom i föreg. Först räknas (lekräkningar s. 748) av
alla i tur och ordning. Den på vilken sista ordet faller, går ut ur
ringen och gömmer sig. Den sista som återstår får söka de andra. Den
han ser för han in i ringen. För att komma därur, ropar man: »Vinkningar sändas!» Om man får vinkningar och kan smyga sig bort, får
man gömma sig på nytt. Då den sökande inte ser, få alla rymma ur
ringen. Då alla äro i ringen, är leken slut (GB: 327 s. 22) .
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1. Vid en vägg ritas en stor rund ring, kring denna stå sex vakter. Vid väggen stå två och »kora» med ansiktet mot väggen. De
räkna till 100, 150 eller 200, medan de andra (utom vakterna) gömma
sig. Så gå de två och söka de övriga, och om de finna någon, draga de
i väg med honom till ringen. Där ropar han: »Ge en vink!» Då skola
de gömda vinka med handen, så att inte vakterna märka det. Den
fångne ropar »tack, tack» för varje vink. Då han fått tre vinkar,
har han rätt att igen gömma sig, ifall inte vakterna nämna honom vid
namn, medan han ännu är inne i ringen. Då alla äro tagna, byter
man om, så att de som kora samt vakterna gömma sig och de övriga
bli vakter och fasttagare (LA: 513 s. 216).
En stor ring såsom i föreg. Innan leken börjas »senterar»1)
man, vilket tillgår sålunda att man tager en käpp, och i tur och ordning flytta de lekande sedan händerna uppåt. Den som kommer överst
skall sedan gå omkring byggningen, medan de övriga lämna ringen
och gömma sig. Då alla äro gömda, går den ena inom ringen och ropar
»vinkningar! » Alla måste då vinka med en näsduk eller ngt annat,
men visa sig inte själva. Han går sedan och söker upp de gömda, och
om han ser någon, ropar han namnet, och denne måste då gå inom.
ringen. Där kan den sedda ropa »vinkningar», och om han ser någon
vinka, kan han lämna ringen och åter gömma sig, ifall den sökande
inte ser det. Då alla äro samlade inom ringen, är leken slut (KB:
327 s. 27).
Genom räkning utses en till »kurrare». Hen ställer sig i en
ring vid en sten, stolpe 1. dyl. med händerna för ögonen och räknar
t.ex. till hundra. De andra gömma sig. Den kurraren sedan finner,
ropar han vid namn, varefter denne måste ställa sig i ringen. Där får
han ropa »ge vinkningar», och de gömda stiga då försiktigt fram
och vinka med handen. När den tagne ser detta, får han åter springa
och gömma sig, då kurraren icke ser. Den som blivit tre gånger tagen,
blir i sin tur kurrare. Dessförinnan ropas: »Kövillit stöl» (godvilligt
stål), varvid alla få komma fram och leken börjar på nytt (NV: 407
s. 139).
En skådar bort, de andra gömma sig. Den som skall söka ropar:
»Får jag viftningar!» De gömda vifta nu med handen och han (hon)
som söker, skall försöka känna igen handens ägare och ropa namnet.
Om det är rätt, måste den gömda komma fram, annars ej. Alla skola
1) Teka.
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sökas fram. Den först funna, får »skåda bort» nästa gång (NÄ: 403
s. 202) ,
28. Fängelset.
Genom räkning utses en till fångvaktare. Fängelset kan vara vilken plats som helst. De andra gömma sig och fångvaktaren uppsöker
dem. Den han ser för han till fängelset. Den fångne ropar då: »Kom
o fräls!» En av de gömda smyger sig fram, så att inte fångvaktaren
ser, och säger: »Du (ni, om det är flere) får gömma dig (er) », och
ropar sedan: »Jag har frälst!» och då få alla gömma sig. Men ser
fångvaktaren honom, blir också han fånge (SM SB: Ensk. meddel.
1956).
29. Påve (ST ES)
Påvevink (ST).
Genom räkning utses en till »påve». Denne ställer sig vid en
vägg (t. ex.) och läser »ett kolikont, två kolikont» o.s.v. tjugu kolikont.
De andra gömma sig under tiden. Påven söker upp dem, de upptäckta ropas vid namn och skola gå till »suren», t. ex. en bänk, och
få stå där och ropa efter vinkningar, tills de fått tre vinkningar av de
gömda. Då ropa de: »tack, tack, tack» och få smyga sig bort och
gömma sig. Den som först blivit funnen tre gånger blir påve i nästa
omgång, som börjar, då alla blivit funna tre gånger (ST: 397 s. 15).
Genom räkning (se lekräkningar s. 748 ff.) avgöres, vem
som skall bli »påve». De övriga gömma sig envar bakom sin sten,
byggnadsknut eller något annat sådant. Påven får naturligtvis icke
se var de gömma sig. När alla äro gömda, begynna de vinka med
sina näsdukar, och påven skall försöka gissa sig till, vem som är på
varje ställe och ropa deras namn. Ropar han oriktigt, har det ej
någon vidare påföljd, men ropar han riktigt, skall den som blivit
ropad, springa till en s. k. »sur», d.v.s. en rund ring. Från sur'n
får man begiva sig 3 ggr (1. flere efter överenskommelse) i gömma,
ifall nämligen påven icke ser. Då påven fått alla på ett tag inom sur'n,
behöver han inte mera vara påve. Genom räkning bestämmes sedan
åter, vem som skall bli påve (ST: 100 s. 93).
»Påven» »gorar», de andra gömma sig och bli uppsökta och
fasttagna av påven. Om de andra, som äro i gömma, oförmärkt kunna vinka åt den fasttagna, får han igen gömma sig. Den som först
hittas, blir sedan påve. För övrigt likasom »gura gömma» (ES: 117
s. 172) .
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d. Påven i Rom (TU: 302 s. 76; KY: 302 s. 74). — Beskrivning
saknas.
30. Klava klink 1. klava, klava klink.
Lekes i fähuset, då korna äro borta. Genom räkning bestämmes
en till »lwrare». Han ställer sig med ansiktet mot en dörr, räknar till
tio och säger sedan: »Kläva, käva klink klank, nu korober ja.» Samtidigt slår han med en käpp mot dörren. De övriga springa under
tiden i gömman i något av båsen, en i varje bås. Kurraren skall sedan vända om sig och med ögonen slutna kasta käppen längs gången. Om käppen faller vid ett bås, där en är gömd, så blir denne i sin
tur kurrare; i annat fall får densamme bliva ånyo och de övriga gömma sig i andra bås (NV: 407 s. 186).
Barnen sitta i »bås» i fähuset» 1 ) och utanför dörren står en
och ropar: »Klava, klava klink, nu kastar jag! » Han slår därvid
med sin käpp i det som föreställer »dörren» och kastar sedan käppen
utan att se mot något bås. Den som är gömd i båset måste »klava
klink» och de övriga få gömma sig (NV: 513 s. 256).
31. Klappa knut.
En i sällskapet står och klappar i en ladvägg med en käpp t. ex.
tio gånger. De övriga springa runt ladan, men akta sig att bli sedda,
ty den som blir upptäckt, måste klappa nästa gång. Efter det man
klappat måste man ytterligare räkna till tre, innan man får söka de
övriga (KV: 537 s. 530).
32. Käppen är hemma.
En går omkring med en stake i handen och säger: »Tjepp'n ä
hemma.» Under tiden gömma sig de andra. Sedan ropar han »ohoj!»
till tecken på att alla skola vara klara. Där han stod sist vid en vägg
skall han lägga staken, och så går han för att söka. Då han ser någon, springer han till käppen och ropar: » (Kalles) namn i botjin!»
Medan han söker, få också de gömda springa till käppen, slå med
den i väggen och säga: »iVlett namn i 135tjin!» De som han hittar och
»uppskrivit i boken» bli borta från leken, de som själva ha skrivit
sitt namn få fortsätta leken. Den som kommit sist i boken får däri) Det behöver i själva verket icke vara vare sig bås eller fähus, men man
låtsas, att det är så.
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efter gå omkring med staken i handen (LT: 100 s. 73). — Jfr. ovan
s. 276 24, a »Mitt namn i boken».

33. Burken är hemma.
På marken ristas en ring. Inne i ringen en burk. En skall valla
den, frivilligt eller efter räkning (se lekräkningar s. 748 ff.) Alla
andra springa och gömma sig. Burkvallaren skall sedan söka dem.
Ifall han ser t. ex. Kalle, springer han till burken, sätter foten
på den och säger: »Kalles namn i burken!» De som äro gömda söka
smyga fram till burken och sparka ut den ur ringen och springa sedan igen och gömma sig. Vallaren springer då genast och ställer burken i ringen samt ropar: »Burken är hemma!» Den som fick sitt
namn först i burken får sedan söka (SI: Ensk. meddel. 1954).

34. Gubben vänder (SI).
Käppen i knuten (SM SB).
En är »gubbe», frivilligt eller efter räkning (se lekräkningar
s. 748 ff). Han står med en käpp i handen vid en vägg och räknar t. ex. till 20 och slår varje gång med käppen
c
i väggen. Under tiden sticka sig de andra undan
b bakom väggar, t. ex. b och c. Då gubben räknat
d
räcker han ut käppen, och då skola de som stå
vid b och c, genast springa undan och gömma
a
sig bakom en annan vägg, ty nu kommer gubben fram till b. Om
han inte ser någon, fortsättes leken och sålunda kan man springa.
kring hela byggningen. Mitt i allt kan gubben ropa: »Gubben vänder!» och då skola alla springa åt motsatt håll: från d till c, från c till
b o.s.v. och kunna då springa i famnen på sökaren. Då denne åter
ropar: »Gubben vänder!» springer man igen från a till b o.s.v.. Då
gubben ser någon skyndar han till egen knut och ropar vem han
såg. Denne får då icke mera vara med, men de andra fortsätta, tills
alla äro upptäckta. Den första som sågs blir sedan gubbe (SI: Ensk.
meddel. 1954).
En har en käpp, de andra gömma sig bakom byggningsväggarna. När han sticker fram käppen vid en knut, så springa de andra
undan. Den som han först får syn på, skall därpå gå med käppen (SM
SB: Ensk. meddel. 1956).
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35.

Klubban är stulen.
Lekes liksom kartto,l) men i st. f. att springa runt huset står
'den som skall söka emot en vägg och räknar t. ex. till 100. I st. f.
kartto säges »klubba». Vid frälsningen säges: »Klubban är stulen o
folket e fritt». Den som tre gånger blir fasttagen skall söka i följande lek (PY: 397 s. 26).
Den som gömmer ögonen räknar t. ex. till femtio och ropar
sedan: »Färdigt!» När han ser någon, springer han till boet och ropar (t. ex.): »Kalles namn i boken skrivet!». Man kan frälsa de övriga
genom att slå klubban i väggen och ropa: »Klobban ä stulen, alla ä
fria!» (EC: 399 b s. 116).
36. Pinnan är stulen: pinnan e st(j)uli.
Frivilligt eller genpm räkning (lekräkningar s. 748 ff) bestämmes, vem som skall hålla pinnen. Denne håller sedan händerna för ögonen och räknar till tjugu. Under tiden gömma sig de
andra. Så går han (hon) och söker dem, och när han ser någon,
springer han till pinnen, sätter foten på den och ropar: » (Kalles)
namn i pinnan!» Medan han söker kan någon av dem som äro i
gömma springa till pinnan, och om han hinner före den som söker,
sätter han foten på pinnan och ropar »Eget namn i pinnan!» När
den sökande är så långt borta, att han inte ser, kan någon springa
till pinnen och fara av med den samt ropa: »Pinnan e st(j)uli!» och då

få alla igen gömma sig och leken börjar på nytt. Om åter pinnen inte
blivit stulen, får den söka, som först fick sitt namn i pinnen (SI:
Ensk. meddel. 1955). — Jfr ovan s. 276 »Mitt namn i boken».
37. Slagen.
En utses till »Slagen», de andra gömma sig. När Slagen räknat
t. ex. till hundra, ropar han: »Slagen!» och de andra svara: »Tre
tunnor om dagen. »Slagen går sedan för att söka de gömda under
det han upprepar »slagen,, slagen». Hinner någon av de gömda fram
till »boet» och »slå för sig», kan han springa, hinner igen Slagen slå,
blir det den slagnes tur att följande gång bliva uppsökare (PÖ: 520
s. 91). — Jfr ovan s. 270 nr 18.
38. Stygga mamma (småbarnslek).
En är »mamma», de övriga »barn». Mamma skall gå till byn och
säger till barnen, att de under tiden skola vara snälla och lydiga
1)

Se ovan

s.

278.
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och i synnerhet icke springa ut. Men så snart mamma är utom dörren,
börja barnen ha alla möjliga odygder för sig och äro alla ute och
borta, då mamma kommer hem. Då mamma ser, att »de välsignade
ungarna» alla äro utflugna ur boet, blir han arg och går och söker
upp dem. När hon finner dem en och en i sänder, agar hon dem, men
de uppstudsiga ungarna visa inga tecken till ånger utan ropa bara
»stygga mamma, stygga mamma!» När hon fått tag i dem alla, blir
en annan mamma (SI: 85 s. 42; TU: 85 s. 54).
B. En (eller två) i gömma, de övriga söka.
1. Björnleken.
En är »björn» och ligger i gömma. En annan har en hel hop
»ungar» med sig, och de gå ute i skogen och låtsa plocka gräs, under
det de sjunga:

il— 01'
4/örn egrifs
P/ac.ka i ro ic k
Så rusar björnen fram och försöker taga ungarna och den andra
vaktar dem (PÅ: 99 s. 64).
2. Björnlek.
En är »björn» och gömmer sig, medan de övriga, »fåren», »kora»,
d.v.s. stå med ögonen slutna och huvudena tätt intill varandra samt
räkna till ett överenskommet tal, 50 eller 100. Därefter sprida de sig
låtsande plocka bär och sjunga: »Plocka, plocka söta bär, ingen björn
i skogen är.» Björnen försöker fånga så många som möjligt. Då alla
får blivit fångade är leken slut (ST: 397 s. 17).
3. Björnhider bakom in gambäi husknut.
En gömmer sig, de andra äro i ett »bo» (en ring). Efter en stund
gå de ut ur boet med var sin sten i handen och söka den gömda. Får
någon av de sökande syn på den gömda, skyndar han sig att kasta
stenen i ringen, ropande: »Kast för meg!» varefter han får taga upp
stenen tillbaka. Blir han däremot fasttagen av den andra, förrän
han kastat stenen, måste han hjälpa den andra att taga fatt de andra
sökande. Leken fortsättes, tills alla blivit tagna (KN: 520 s. 94).
4. Björnhider.
a. Genom räkning till tjugu utses en till »björn», vilket den tjugunde blir. Björnen gömmer sig bakom en vägg eller sten. De andra
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försöka lura, vart han smyger sig. Efter en stund ropa de från hidret: »Spott ur hidret femton alnar från skitit hider!» och gå för att
leta efter honom. Björnen smyger sig då till hidret för att spotta på ett
' bestämt ställe: en dörr eller något ställe på en vägg. Om några bli
varse honom i tid rusa de till hidret och hinna de förr, måste han
gå ut en gång till. Om björnen hinner före någon till hidret för att
spotta, så får han börja taga fast dem som ej hinna till hidret. Törs
han ej gå ut ur hidret, säga de andra: »Du är bolskil». Då han får
fast någon, ropar han »björn! » Under tiden han jagar efter en, springa
de andra till hidret och spotta. Den eller de, som björnen får fast,
måste följa med honom ut och gömma sig. Leken fortgår, tills björnarna tagit alla. Den först tagna blir björn i följande omgång (KV:
Brage IV s. 230; BJ: Den österb. byn s. 357).
b. Alla deltagare utom två »skåda bort» och räkna till femtio,
varunder de två gömma sig. Därpå ropa de övriga: »Björn, björn
hider!» för att ge tillkänna, att de äro på väg. Den som upptäcker
de två, som gömt sig, smyger sig, för att inte bli tagen av dessa,
till en bestämd sten, där han spottar och nu i sin tur gömmer sig.
Småningom äro så gott som alla gömda, utom de som inte hunnit
spotta, innan någon av de gömda hunnit till stenen för att spotta
(KV: 537 s. 529).
5. Ta ide.
En gömmer sig, ett »bo», i vilket de övriga äro. De i boet ropa efter
en stund: »Ta ide!» och springa ut ur boet och söka »idetagaren».
Få de se honom, springa de till boet och spotta för sig. Om idetaga.
ren hinner fatt någon, blir denna följande gång idetagare, men om
han inte hinner fatt någon, måste han gömma sig en gång till (PÖ:
520 s. 93).
6. Dorva1 ) björn.
a. En är »björn» och gömmer sig. De andra söka honom. Om
någon ser honom, berättar han det inte för de andra utan går och
ställer sig i boet. Björnen får också rusa fram och fånga någon, som
inte hinner till boet. Denne blir då också björn och skall hjälpa den
första. Leken är slut, då alla blivit björnar. Den först fångade blir
björn nästa gång (SU: 399 b s. 118).
1)

Slå till.
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b. Ett »bo» framför ett hus. En är »björn» och gömmer sig. De
andra söka. Björnen skyndar till boet och försöker taga fatt så många
som möjligt, då de andra skola åter till boet. Alla, som han lyckas
taga, bli björnar (SU: 106 s. 168). — Ofullständig.
Hallibii,i)
Man ristar på »backen» en rund ring, en »pir».2) Innan man börjar leka, »slår man särrbe»,3 ) d.v.s. tekar på en käpp sålunda, att de
lekande i tur och ordning fatta med sin hand om käppen. Den som
kommer överst åtm. med tre fingrar blir »hallibä» och skall gömma
sig. De andra stanna i pirn och läsa:
»Hallibä, hallibä,
klockan ä sju,
no ä dagen ut.»
Sedan gå de ut och söka honom, och hallibä skall söka fånga dem.
Alla som hallibä fångar, en, två eller huru många som helst, gå och
gömma sig, tills alla äro fasttagna. Om hallibä ser någon (t. ex. Kalle),
springer han genast till pirn och ropar: »No fuör ja Kalle ti pirn!»
Om hallibä inte hinner till pirn utan blir fasttagen på vägen, får den
som tog honom ropa: »Komin alla framm, no ä halli fast!» och då
få alla komma fram och hallibä får inte föra någon till pirn, innan
han åter gått och gömt sig. Den som först blev fasttagen, sedan alla
äro tagna, blir följande gång hallibä, och så kan man leka huru länge
som helst( PY: 100 s. 86).
Korojöma.
Genom räkning bestämmes, vem som skall gömma sig, varpå de
övriga söka honom. Den som upptäcker honom, spottar i »hidret»,
d.v.s. en plats, som på förhand utsetts, och får sedan gömma sig (MM:
537 s. 536).
Vargleken.
En »pir» två å tre m i genomskärning. Två »vargar», vilka gömma
sig. Därefter gå de andra för att söka reda på vargarna. Sedan de
blivit funna, löpa alla till piren, ropande: »Fri från vargen!» De två
sista bli vargar i nästa lek (ST: 397 s. 17),
Halli fi. = blekgrått, i grått skiftande djur; bä = får i barnspråk.
Piiri fi. = krets, ring.
fi. panna serepii 'kasta lott, »teka».
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10. Skrömt') (skrymt) i bo (SB TK LF NÄ ÖV PL KN)
Skrymter i och ur bo (NÄ ÖV).
Skrömtar ur bo och i bo (Vasa län) •
Ett »bo». En gömmer sig. Sedan gå de övriga hållande varandra i ryggen för att söka honom. Den första »skrömtaren» har en
lång stake i handen och säger: »Skrömt i, skrömt i bo» (KN).
»Skrömt i (ur) bo o ur (i) bo (NÄ ÖV PL). Då han ser den gömde,
ropar han: »Alla mina tjökelungar i bo!» Då skola alla utom skrömtaren springa till boet och spotta. Den gömda försöker fånga någon
av de springande. Lyckas han, skall den fasttagne gömma sig och
den förre bli fri, lyckas han inte, får han gömma sig ånyo (KN: 83
s. 120).
En gömmer sig, de övriga söka sig ett bo. En av dem är »mor»
för hela hopen. »Mor» jte »ungarna» hålla i en gemensam käpp.
Sedan gå de ut och mor ropar: »Skrymter i och ur bo!» Den som
gömt sig kommer nu fram och försöker »kusa» (taga fatt) dem, men
då ropar mor: »Alla mina ungar i boet!» Den som blir »kusad», måste
följa med den som gömmer sig och deltager sedan i dennes arbete.
Leken fortgår tills alla utom mor är kurade (NÄ ÖV: 510 s. 3).
En är »varg», en annan »mora», de övriga »ungar». Moran har
ungarna i ngt hus 1. dyl., medan vargen gömmer sig. Därefter går
hon i spetsen för ungarna och söker vargen, varunder de upprepa:
»Skrömtar, skrömtar ur bo o i bo», tills de märka vargen. Då ropar
moran: »Alla mina ungar i bo!» Den eller de vargen hinner »kusa», 2 )
göra nästa gång gemensam sak med vargen. Så fortsättes, tills alla
blivit tagna (Vasa län: 1 s. 61).
Genom räkning bestämmes vem som skall gömma sig (lekräkningar s. 748). Den som domen faller på, gömmer sig bakom någon knut eller dylikt. En port utses till »bo». De som äro i »boet»
»skåda bort» så länge. Efter en stund gå de för att söka den gömde.
Så snart någon ser honom, skyndar han sig till boet för att spotta.
Den gömde försöker dock att hinna före de sökande till boet. Lyckas
han, ställer han sig i öppningen och ropar: »Skrymt i bo!», varefter
de andra försöka slippa in i boet utan att bliva »brända». Alla som
bli brända måste ut för att gömma sig. Sedan alla blivit brända,
räknar man på nytt, om man vill fortsätta leken (SB TK LF: 76
s. 118).
Tugga knastrande, knastra, prassla.
Taga fatt.
19 — V. E. V. Wessman.
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Plocka röda bär.
Genom räkning, mätning på käpp eller så utses en till »björn».
Denna gömmer sig. De övriga plocka bär och sjunga(?): »Plocka
röa bär, ingen björn i skogen (är) » Då björnen rusar fram, skynda
alla till ett förut bestämt »mål». Om björnen hinner förr till målet
än någon av de plockande, blir denna björn i stället (KY: 302 s. 74).
— Uppteckningen bristfällig.
Plock fämos bär.
En är »fämo» (farmor) och sitter i en »stuvu» (stuga). De andra
gå utanför och läsa eller sjunga:

Plocks , ploc-ka.

l amos 17c-rr

Så rusar fåmo ut och tager dem, som plocka bären hennes. De
som hon fångar bli fämo, och så leker man, tills alla äro fasttagna.
Fämo utses genom överenskommelse eller lekräkning (LT: 100 s. 72).
Vargleken: varglejtjin (PY ST LT PA LI), vargrelein (HA).
Vargliåkin (SJ). Plocka söta bär (SI TU KI).
a. Efter överenskommelse blir en varg och gömmer sig. De andra
gå och söka under det de sjunga.
P

•
Plocio , plocka sä/cs,

in9em vciy1

skor ki
Så rusar vargen plötsligt fram och försöker taga något av barnen. Den som han fångar blir sedan varg (PY: 100 s. 85; 397 s. 17; ST:
397 s. 17). — Melodien fr. PY: 100 s. 85.
Leken kan även lekas inomhus och man sjunger: »Plocka,
plocka röda bär ...» ST: 397 s. 17).
Man räknar först vem som skall bli varg (se nedan s. 748). De
övriga äro inom en ring hålla huvudena ihop, så att de inte se var
vargen gömmer sig, och läsa under tiden:
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»Trippla trappla, varjin ä borta
langt bort i skojin.»
Sedan springa allesammans ut för att söka vargen. Om någon ser
vargen, går han bara allvarsamt in i ringen, för att de andra inte
skola få veta, var vargen är gömd. Vargen rusar fram och söker
fånga så många han kan. De som bli fångade bli vargar, och så fortsätter man tills alla äro vargar (ST: 100 s. 93).
d. Medan vargen gömmer sig, stå de andra med huvudena mot
en vägg och läsa:
»Trippla trappla varjin ä borta
långt bort i skogen.»
Medan de söka sjunga de:

ot,
611

, .N
/Ocka, mocka

j
-/rönt dr

1.

skoyeki är.
Den som är i »stuvun» (platsen där barnen äro samlade) får
vargen icke taga. För övrigt = föreg. (ST: 100 s. 94).
Man räknar, vem som skall bliva varg och gömma sig. De
övriga gå och söka. Den som hittat vargen, får icke säga var han
är. Den som vargen fångar först, blir sedan varg (LT: 100 s. 72).
Man kommer överens om vem som skall bli varg och gömma
sig. De andra gå sedan ut och låtsa plocka bär under det de sjunga
med samma ord och melodi som i a. Bäst det är rusar vargen fram och
rövar bort något av barnen. Vargen gömmer sig på nytt och de övriga plocka bär. Så leker man, tills alla blivit fångade (PÅ.: 99 s. 64)
En är varg, de övriga stå tillsammans med huvudena ihop i
»lyan» för att inte se var vargen gömmer sig. Sedan gå de ut för att
söka och säga:
»Trippla trippla,1) varjin ä bort
långt bortl) i skoin.»
Så springer vargen fram och tager alla, som inte hinna rädda sig
till lyan. För övrigt likasom cl (LI: 99 s. 46).
1) 1. Trippa trippa; opp.
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En »varg», de övriga »får». Fåren stå med ansiktet mot en vägg
och läsa ett antal gånger:
Trippla, trappla, vargarna, långt bort i skogen.»
Fåren bräka, då de söka vargen. Denna rusar fram, och den han
fångar blir likaledes varg. Vid väggen får ingen tagas. Då alla blivit
vargar, är leken slut (ST: 397 s.17).
Barnen som plocka bär, sjunga:

Plocka , plockd såYa 6-är

s ko(:len är .

,411& siu kå,nrio rna

Vargen rusar plötsligt fram och griper någon av barnen och för
det till sitt bo. De övriga skynda »hem». och hemkomna, sjunga de:

Den som blivit tagen av vargen blir i sin tur varg. För övrigt
likasom f. (SI: 85 s. 43; Ensk. meddel. 1955; TU: 85 s. 54; HA: 117 s.
190; SJ: 117 s. 183). — Melodien från Sibbå.
En utses till »varg» och ligger i gömma. De övriga gå omkring och säga:
»Plocka, plocka söta bär,
ingen varg i skogen är.»
Vargen rusar fram o.s.v., de söka rädda sig till sitt bo, ett plank,
en vägg o. dyl. Den fångade föres till vargens bo i skogen och leken
fortsätter, tills alla blivit fasttagna. Den först tagna blir sedan varg
(KI: 414 s. 95).
En utses till »varg» och får gömma sig. De övriga skola sedan
söka vargen. Denne får rusa och försöka fånga de andra. Dessa
springa nu till en rund ring, som ritats på marken, spotta på marken
och äro där fria. Den som blir fasttagen kommer bort ur leken,
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vilken fortsättes, tills alla blivit fasttagna. För att bestämma ny
varg använder man följande räkning:
»Itton, natton, molot on timma, #'
tiliko tepu, jensin Apu,
sin meni koppi, ja sin meni pä».
Den som få sista ordet pä, blir varg (ST: 487 s. 16).
1. Ingen varg i skogen är.
Två utses till »vargar». De övriga ha ett »bo». Därifrån gå de ut
och sjunga. »Plocka, plocka söta bär, ingen varg i skogen är».
Plötsligt rusa vargarna fram och »kulla» (taga fatt) så många de
få tag i, de övriga skynda till boet. Leken fortgår, tills ett bestämt
antal »kullats», eller också utses två nya vargar vid varje ny lekomgång. — Kan också lekas med en varg (NÄ ÖV: 510 s. 4).
m. Vargen.
En, två eller flere utses till »vargar». De övriga ha ett »bo». Vargarna gömma sig. De andra gå fram ur sitt bo och sjunga:
»Plocka, plocka söta ber åt varjin.»
Plötsligt rusa vargarna fram och taga så många de hinna, under
det de andra skynda till sitt bo. För varje gång utses ny varg (PÖ:
520 s. 107).
14. Plocka, plocka gröna gräs.
Genom räkning utses en till »varg», en annan till »modro».
De övriga äro »lamm», »får» eller »ungar». På marken ritas en
ring omkring två till tre meter i diameter. Alla utom vargen sitta
i ringen på huk med händerna för ögonen och vargen går under tiden i gömma. Sedan modern räknat t. ex. till femtio, få lammen begiva sig ut ur boet och plocka gräs. Vargen skall då plötsligt försöka
springa in i boet. Då modern, som hela tiden står vid boet, ser vargen, ropar hon: »Alla mina ungar i boet!» Den som sist kommer till
boet blir varg nästa gång (NV: 407 s. 129).
Med småbarn brukar man leka följande lek: Barnen ligga i
gräset och man går omkring och plockar gräs på dem, i det man
säger: »Plocka, plocka gröna gräs, emanl) varjin sover.» Då låtsas
barnen sova, men plötsligt kommer en, som föreställer »varg», och
äter upp barnen (KV: 537 s. 329).
1)

Medan, under det att.
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15. Vargleken.
En är varg och gömmer sig. De andra äro i boet, komma ut och
ropa: »Ja sko ti stån o tröp me ejt halft kilo kaffe, om int ja sko
möt nain varg! » Vargen rusar då fram, och den som först ser vargen,
ropar: »Alla mina ungar i böe!» Den som först tagits blir varg, då
leken börjar ånyo (KH: 422 s. 109).
16. Vargrumpa: vargromp.
En »varg». De andra utse åt sig ett bo, medan vargen gömmer
sig. Efter en stund gå de ut ur boet och ställa upp sig i en lång ked
med en lång som flygelman. De övriga sätta sina händer på den
framför ståendes axlar eller fatta tag i blusen eller rocken. Sedan
springa de omkring och söka vargen. Plötsligt rusar vargen fram
från sitt gömställe, varunder »vargrompon» skyndar så fort hon förmår till boet. Hinner vargen fatt någon, biter han denna och han måste
då följande gång bliva varg (PÖ: 520 s. 112).
Anmärkning av upptecknaren: De flesta lekar i Korsnäs och Pörtom likna dem som äro upptecknade i Övermark och Närpes.
17. Kali kali mumma.
En är »varg» och gömmer sig. En, »hönsmor», står i boet med sina
»kycklingar». Sedan går hönsmor med sina kycklingar i rad efter
varandra ut ur boet, sjungande:
»Kali kali mumma
mor sig a summal)
pejpen2 ) i munnin
o tummene på. »
Plötsligt rusar vargen fram och försöker fånga någon kyckling.
Hönsmor försöker skydda dem med utbredda armar och ropar: »Alla
mina kycklingar i mål!» Den som blir tagen skall följa med vargen
och hjälpa honom. Då alla kycklingar blivit tagna är leken slut (KN:
400 s. 53).
18. Vargleken: vargiejtjin.
Alla äro inne i ett lider: »i lyon». Sedan räknas vem som skall
bli varg (lekräkningar s. 748). Denna går ut och gömmer sig. De
andra vänta och gå sedan ut för att söka vargen och säga, när de
lämna »lyan»: »Fri för alla vargar bort!» Vargen skall försöka taga
Försumma sig.
Tobakspipa.
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fatt dem. Den som fångas blir också varg och går och gömmer sig
med den första vargen. Så leker man, tills alla ha blivit vargar (Pik:
99 s. 64).
19. Kisse-mjau.
En är »katt», en annan »fågelmor», de övriga »fågelungar». Katten
gömmer sig, under tiden håller fågelmor en duk för ögonen för att icke
se, vart han går, men ungarna få nog se det. När katten gömt sig,
börjar fågelmor söka den. Medan hon söker, ropar hon då och då
»kisse-mjau!» och katten svarar »mjau». När fågelmor hittat katten,
försöker han fånga en av ungarna. När katten lyckats fånga en av
dem, så blir fågelungen katt och katten fågelunge, och leken fortsättes som förut (KB: 327 s. 14).
20. Runka råkabrö.1 )
En gömmer sig, en annan är modern (modron) och har käpp i
handen, de övriga äro pilongar2 ) och befinna sig i »hydre».3) Den
som gömt sig ropar: »Ronka, ranka rokabg!» och börjar jaga de övriga. Då ropar modern: »Alla pilongar i posan!» Ungarna skynda
tillbaka till hydret, men den som blir tagen, måste gömma sig nästa
gång (MM: 537 s. 333).
21. Gris grymtande rövabrö.
En gömmer sig. De andra ställa sig i rad efter varandra hållande
varandra fast i kläderna. Då de antagit, att han gömt sig, börja de
vandra omkring uthusen, ropande i kör:
»Gris grymtande rövabrö,
hundbrö, kattbrö!»
Den gömde skall försöka att i ett obevakat ögonblick komma över
dem och hinna taga fatt så många som möjligt, innan de hinna till
»sun» (boet) (LA: 38 s. 106).
22. Hallibä.
En är varg och gömmer sig, de övriga får och ropa »hallibä!»
Vargen rusar fram för att gripa något av fåren, förrän de hunnit
till piren. Det får som blir gripet, blir varg och får hjälpa till vid
fångandet. Om ett får hinner till boet, kan det rädda ett fångat får
1)

Grovt och dåligt bröd.

) Grodungar.
3)

Jfr hide] 'ide'.
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genom att ropa: »Får (den och den) har jag varit i boet!» Det fångade
blir då åter får. Den första som blivit gripen, blir varg, då leken
börjas på nytt (PY: 397 s. 16).

C. En grupp gömmer sig, en annan söker.
1. Springa troll.
För att skrämma småbarn klädde de större ut sig i alla slags
hemska paltor, lade sig på lur bakom husknutarna, skrämde de små
och sprungo sin väg i mörkret. Mest förekom detta på Klemets- och
Stoemasbackan (MM: 537 s. 540).
2. Björnhideri)
På en vägg eller en dörr begränsas ett område, som kallas »hider».
Några stanna kvar vid hidret, andra gömma sig. Efter en stund börja
de förra leta. När den som söker finner någon, skyndar han till hidret för att spotta, men om den andra är så snabb att han hinner före
till boet och spottar för sig, får han igen gömma sig (KV: 327 s. 7).
3. Stekpannan: stejkpannon.
Lekes på våren i fållan, där det finnes ris. Deltagarna delade
i två »parter». Den ena gömmer små kvistar, envar en kvist, den
andra parten söker upp dem. Medan de söka, gömma sig de förra.
När de andra ha hittat kvistarna, gå de och söka dem som äro i gömma och försöka taga fatt dem. Dem de fånga komma att höra
till »polisens sida». De som hinna till ett ställe, som man kommit
överens om, få åter gömma stickor och gömma sig. Så fortsättes,
tills alla äro tagna (LT: 100 s. 73).
4. Kurri kurri kaka, kori koni käka.
De lekande delas i två lika stora grupper. Den ena står i en vrå
vid en vägg inom ett begränsat område och läser:
Kori kori käka,
i morgon ska vi bäka,
kori'nsj, kora'nsj,
ta bocken i svans.
Under tiden gömmer sig den andra gruppen. Då ramsan är läst,
spottas i ringen och säges: »För dagen!» varefter letandet börjar.
1)

Björnide.
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Då man ser någon, spottar man i ringen för honom. Då alla äro upptäckta, byta grupperna om och leken börjar på nytt (PY: 397
s. 15).
Gömma hus.
Två hopar. Den ena gömmer sig, medan den andra »skådar bort».
Då de gömda blivit funna blir det ombyte (KN: 400 s. 56; liknande
KN: 422 s. 109).
Två trapp.
Två lika stora lag. Det ena gömmer sig, det andra letar, då alla
äro upptäckta, byter man om (NÄ ÖV: Wm Bidrag II s. 168). —
Från ÖV utan beskrivning i »Den Öb. byn» s. 455).
Fyrtrapp: fytrapp.
Deltagarna delade i fyra lika stora grupper, två grupper gömma
sig, och de två övriga leta. När alla äro uppletade, bytas rollerna om.
(NÄ: Wm. Bidrag II s. 30).
Hagen.
Två flockar. Den ena flocken gömmer sig, den andra söker upp,
den, och sedan alla äro funna, gömmer den sig själv för att åter i sin
tur uppsökas av den andra o.s.v. (Vasa län: 1 s. 62).
Lagen — Tre tunnor om dagen.
Obestämt antal deltagare delade i två partier. Det ena »skådar
bort» under tiden det andra gömmer sig. Efter en stund ropar det
parti, som skådat bort: »Lagen!» De som äro i gömma svara: »Tre
tunnor om dagen!» Äro de sökande långt borta, blir svaret högt, men
när de sökande närma sig, blir svaret svagare och kan helt utebli, om.
sökarne äro mycket nära. När första partiet funnit alla de gömda, ombytas rollerna (MA PL: 511 s. 2).
Ett slagen, tre tunnor om dagen (NV).
Ett uti slagen (NV).
Slagen (NÄ ÖV KN PÖ mÖb. JÄ MM).
Åtta, nie, tie tunnor uti slagen (LA).
a. Två partier. Det ena partiet gömmer sig, alla på samma ställe.
En av dem ställer sig dessförinnan vid en knut, så att han synesför det andra partiet, som står omkring femtio meter längre bort,.
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men även ser var eget parti gömt sig. Plötsligt springer han till sitt
eget parti i gömman. Detta är tecken för det andra partiet att springa
efter denne och börja söka efter de gömda. Ifall man inte hittar,
så ropar man: »Ett uti slagen!» varpå de gömda svara: »Tre tunnor
om dagen!» Då det gömda partiet blivit funnet, ombytas rollerna (NV:
407 s. 127).
b. Två partier. Det ena gömmer sig, en av detta parti stannar
kvar, tills de övriga gömt sig, så uppsöker han sina kamrater och
alla de gömda ropa: »Ett uti slagen!» Motparten svarar: »Tri tunnor
om dagen!» och börjar söka. Därpå blir det ombyte (NV: 513 s. 254).
c Två flockar. Den ena gömmer sig, alla på ett ställe, medan den
andra bidar bakom någon vägg, ett plank 1. dyl. Då de som gömt sig
ropa »slagen», svara de andra: »Tie tunnor om dagen» och bege sig 1
väg för att söka. Man plägar ofta byta om gömställe, medan de andra
söka. Då de gömda blivit funna, gå de andra och gömma sig (NÄ
ÖV PÖ: 83 s. 119).
De sökande ropa »slagen!», de gömda »tre tunnor om dagen!».
Då de sökande se någon av det andra partiet, måste de alla komma
fram och det blir ombyte av rollerna (BE: Ensk. meddel. 1956).
Två partier. Det ena gömmer sig, i Han, på lidervindar och i
»svejplador»1) De sökande ropa »slagen» och få som svar: »Tie
tunnor om dagen.» Den som upptäcker någons gömställe får själv
gömma sig (MM: 537 s. 536).
Två flockar, den ena ställer sig bakom en vägg, den andra
gömmer sig. Efter en stund ropa de gömda »slagen», varpå de andra
svara »tie tunnor om dagen» och börja söka. De gömda pläga ombyta gömställe, så bäst man går och söker åt det håll där ljudet hördes,
kan man få höra »slagen» från motsatt håll. De mest otillgängliga
vindar och höskullar, diken, brotrummor o.s.v. uppsökas som gömställen. När de gömda äro funna, får den andra flocken gömma sig
(mÖb. Folkskol. Kal. 1888 s. 138).
Två grupper, lika många i var. Delning efter överenskommelse.
Den ena gruppen står kvar på sitt ställe, tills den andra gömt sig
och ropar alla på en gång »slagen! » Den förra ropar då också »slagen» och börjar söka, allt emellan ropande »slagen» för att få de
gömda att svara och sålunda ledas till deras gömställe. De senare
1 ) Foderlada.
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kunna svara, så länge de sökande äro längre borta, men när de
komma närmare, ropa de sakta eller icke alls. Sedan de gömda hittats,
ombytas rollerna (JÄ: 327 s. 5).
Vid lekens början kan man också bestämma, att man får
flytta sig från gömstället och smyga sig undan. Längs diken, i skydd..
av hus och på stora omvägar försöker man komma i motsatt riktning till det ställe, där man först ropat. Om man lyckats, ropa alla på
en gång »slagen», vanligen med tillägget »tio tunnor om dagen. » Eljes likasom föregående (JÄ: 327 s. 6).
Deltagarna ställa sig i rad och indelas i udda och jämt.. Det
ena partiet söker sig ett gömställe, och då alla gömt sig, ropa de:
»Åtta, nie, tie tunnor uti slagen!» Det andra partiet börjar då söka. Då
de gömda, som alla äro på ett ställe, blivit upptäckta, får motparten
gömma sig (LA: 513: s. 242).
Utan beskrivning.
Ropa slagen (NB If.: Den öb. byn s. 166).
11. Puttiluns: potilons (VÖ).
Ropa slagen: roop slagen (OR).
Två grupper, den ena gömmer sig, den andra söker. Genom räkning (lekräkningar s. 748) bestämmes, vilken grupp som först skall
gömma sig. När gruppen, som gömt sig är färdig, ropar den: »Ett, två
tre slagen! » Den andra gruppen svarar : »Tie tonnor om dagen!» och
börjar söka (VÖ OR: 28 s. 500).
12. Springa pudiluns.
På kvällarna dela ungdomarna upp sig i två partier. Det ena
gömmer sig i andra änden av byn och ropar:
»Ett, tu, tre pudiluns,
klockan är elva slagen!»
Det andra partiet skall då börja söka rätt på kamraterna (OR:
537 s. 527).
13. Antiloper.
Två grupper. Den ena gruppen gömmer sig, den andra söker.
Innan sökandet börjar, ropa de sökande: »Antiloper!», varpå de gömda svara på samma sätt. Man gömmer sig vanligtvis bakom vedstaplar,
i uthus och på liknande ställen. När alla äro funna, gömmer sig den
andra gruppen. Den grupp, som gömt sig det mesta antal gånger, när
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leken slutas, har vunnit (MU: 327 s. 29). — Leken är sannolikt gammal nog, såsom en kvinnlig elev vid folkhögskolan i Kronoby 1921
uppgiver, men benämningen är givetvis ung.
14. Gömma hus (LF).
Hoj (NÄ ÖV).
Långgöminon: langj3mon (SB TK LF NÄ ÖV BE).
a Två partier. Det ena »skådar bort», det andra gömmer sig, alla
på ett ställe, ibland en kvarts, en halv km från de andra som söka.
Dessa gå en stund ut och söka det andra partiet. Om de se en av det
andra partiet, måste alla komma fram och i sin tur skåda bort (SB:
403 s. 204; LF: 403 s. 206).
Två hopar. Äro två gårdar nära varandra, väljer vardera
parten sina hus. Parterna gömma sig och uppsöka ömsom (SB TK
LF: 76 s. 119).
Två hopar. Den ena »skådar bott», den andra springer och
gömmer sig på ett avstånd av 2-3 km. Framkomna till gömstället,
ropa de »hoj!», så att det höres vida omkring. Den andra hopen beger sig ut på spaning. Sökandet kan taga en ganska lång tid (NÄ ÖV:
510 s. 12; BE: Ensk. meddel. 1956).
15. Poksata.
Två partier mot varandra. Lekes runt omkring ett hus. Den
som först får syn på någon av motpartiet, ropar högt: »Poks (och
namnet) !» Om avståndet emellan dem är mindre än tio steg, är denne
skjuten, om ej så blir han själv skjuten och kommer ur spelet. Det
gäller att lura bakom knutarna. Lekes, tills det ena partiet är slut
(PY: 397 s. 16).
16. Hararna, hundarna och bösskarlarna.
Lika många »harar», »hundar» och »bösskarlar». Hararna gå i
skogen på ett bestämt område och gömma sig. Efter en liten stund
gå hundarna ut och söka reda på dem samt skälla, då de hitta någon. Slutligen komma jägarna med käppar i händerna samt sticka
hararna. Leken slutar, då alla harar äro funna. — Stundom lekes så,
att hararna gå upp i träden. De kallas då »gråskinnen»1) (KN: 400
s. 55).
1)

Ekorrar.

1V.
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G. Hopp- och springlekar.
I avdelningen ingår endast »Hoppa hage», som utföres på olika
sätt och anträffas under olika namn i svenskbygderna. De numreras
i det följande, oaktat det i själva verket endast är fråga om en lek.
1. Hoppa bisi.
»Piren» i figuren i nr 6 delad i tu, så att det inalles blir tio rutor. I
piren gör man helsväng i grenställning. Efter det man kastat i alla tio
rutorna, kan man tillfoga nya turer, t. ex. hoppa på ett ben med stenen lagd på foten av det andra utsträckta benet. I tionde rutan får
man vila. Så kan man ha samma tur som föregående, men med slutna ögon. I tionde rutan får man öppna ögonen. Om man »rubbar»
eller trampar på strecket, får man sluta samt vänta på sin tur och
försöka ånyo. Segrare blir den som först hoppat alla turer (PY: 397
s. 108; Wm Bidrag II s. 10).
2. Hoppa ruta eller barbi.
Rutorna sex eller åtta, två och två efter varandra. Man kastar
först stenen i den första rutan och skuffar den med foten hoppande
på ett ben från ruta till ruta varvet runt, sedan i andra rutan o.s.v.,
tills man kastat stenen i alla rutorna. Om man »rubbar», får den
följande börja. Stundom är en ruta betecknad med ett snett streck,
och där får man ha båda fötterna på marken (ST: 397 s. 108).
3. Hoppa trana.
Fem rutor efter varandra och en något större ruta framför den
första. Stenen kastas i första rutan, på ett ben hoppar man in i rutan
och sparkar ut stenen med foten, sedan i andra rutan och ut tillbaka,
o.s.v. på samma sätt i alla rutorna, stenen får inte komma utom
utan framför första rutan eljes får följande börja, likaså om man
»rubbar» (ST: 397 s. 109, Wm Bidrag II s. 164).
4. Mammas ruta.
Fem rader bredvid varandra med fyra rutor i varje rad, ingen
sten. Man hoppar på ett ben från ruta till ruta alla fem raderna. Efter varje ostapplat varv får man välja sig en ruta till viloplats och
utmärker denna med ett snett kors. I denna får man vila vid nästa
varv och de andra måste hoppa över den. En ruta måste vara tom
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mellan viloplatserna. Den som har de flesta viloplatserna blir segrare (PY: 397 s. 109).

5. Hoppa rundring (ST).
Hoppa gryta 1. mors gryta (ST).
Hoppa kyrka 1. kirkkol) (PY).
På marken ritas en figur, jfr. nr 55. Före lekens början be-stämmer man, huru många omgångar man skall hoppa. Varje deltagare har ett eget nummer, dock inte högre än antalet deltagare.
Den första i turen kastar sin sten eller porslinsbit i den första rutan
och hoppar sedan på ett ben i rutan och skuffar stenen med foten
från ruta till ruta till den sista rutan. Där får man byta ben och
återvända samma väg som man kommit, skuffande stenen framför
sig. Om man »rubbar», d.v.s. skuffar eller kastar stenen så, att den
faller på ett streck eller utanför, får den följande börja, stenen lämnar man i den rutan, där man rubbat, och denna måste alla följande
hoppa över, men man skuffar sin sten så hårt att den rullar förbi den
rubbade rutan. När man klarat första rutan, börjar man med den
andra rutan o.s.v. envar i tur och ordning, alla rutorna. Den är hävast som först hoppat de bestämda antalet gånger. För att inte taga
miste på stenar och rutor skriver man sitt nummer i den ruta, där
man rubbat (PY ST: 397 s. 105).
6. Hoppa ruta.
Se vidstående figur. Man kastar stenen,
glas- eller porslinsbiten i den första rutan, hoppar över den till andra rutan, i grenställning i
rutorna tre och fyra, på ett ben i fem, i grenställning i sex och sju, på ett ben i åtta och se
dan i »piren», där man gör helt om och hoppar
samma väg tillbaka. När man kommer till
andra rutan tager man upp stenen från första
rutan och hoppar över densamma ut. Densamma får fortsätta från andra rutan o.s.v., men
alltid hoppa över den ruta, i vilken stenen
ligger. Först då man begått något fel, t. ex.
hoppat orätt eller då stenen icke fallit i rätt
ruta, får den följande fortsätta (ST: 397 s. 106)..
1)

Av fi. kirkko 'kyrka'.
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7. Hoppa hage 1. ruta.
Rutorna sju, ingen pir. Äro rutorna mycket stora, behöver man
icke hoppa över den ruta, i vilken stenen finnes, utan man skall hoppa
på stenen, varefter den tages upp och kastas ut framför den första
rutan, och sedan skall man åter från den första rutan hoppa på stenen, annars gillas det inte och följande får börja (ST: 397 s. 107).
Man lämnar sin bit i den ruta, där man »rubbat», och fortsätter
då ens tur kommer. Man måste hoppa över de rutor, i vilka bitar
finnas. Stenen, biten kastas ut och man måste hoppa på den från
första rutan (ST: 397 s. 108).

8. Hoppa barbi (SI).
Hoppa rista: hopp risto1 ) (BO).
Hoppa trana: hop tråna (LT PÄ).
Deltagare huru många som helst, Ordningen efter överenskommelse, eller ropar man
»första», »andra» o.s.v. På marken uppritas
vidstående figur. Varje deltagare har en flat
sten, kastar den först i rutan 1 a, hoppar på ett
ben
och sparkar ut den med foten, därefter i
4d 417
2 a o.s.v. och för varje gång hoppar han på ett
3a 34
ben till stenen och sparkar ut den från ruta
till ruta. Så kastar han den i »grytan» (LT),
26
»famvsgryton» (SI) c. Där får han sätta ner
andra foten och vila sig, innan han sparkar ut
Ur
stenen genom alla rutorna 4 a-1 a. På samma
sätt hoppar man genom 1 b-4 b och så åter c
och tillbaka genom 4 b-1 b. När man sålunda
hoppat genom alla rutorna, skall man ytterligare hoppa tre gånger i en fortsättning genom hela figuren utan att
vila sig i grytan. Om man stiger på något streck eller stenen faller
i oriktig ruta, då man kastar, eller stenen blir liggande på ett streck
eller om man sätter ned foten, när man inte får göra det, »stapplar»
man och den närmast i turen får fortsätta, tills man igen har tur.
Den som först kommer igenom, har vunnit. (LT: 100 s. 81; PÄ: Ensk.
meddel. 1955; BO: Wm Ob. II s. 100; SI 1880-talet: Ensk.meddel.)..
1) Streck.
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Hoppa ruta: hopp ruto.
Man har en flat sten, ofta en porslinsbit, som
man kastar. Först kastar man i rutan nr 1,
hoppar in i den på ett ben, tager upp stenen
och vidare på ett ben i rutorna 2 och 3, i grenställning i 4 och 5, åter på ett ben i 6, i grenställning i 7 och 8, helomsvängning och tillbaka
på samma sätt. Så kastas i rutan 2 o.s.v. och
förfares lika. När man kastar i rutorna 4 och
5, 7 och 8 hoppar man först på ett ben i den
ruta där stenen ligger och tager upp den och
sedan i grenställning (LT: Ensk. meddel. 1955).

9.

Hoppa rista: hopp risto.')
Man kastar med en »lilu» 2) (porslins- 1. glasbit)
stående vid krysset (se figuren), hoppar på ett ben i
rutan 1. tager upp lilun, vidare på ett ben i nr 2, i
grenställning i 3-4, på ett ben i 5, i grenställning i
6-7, på ett ben i 8, helomsvängning och i grenställning i
6-7 o.s.v. ut. På samma sätt kastas i de övriga rutorna. Om man begår något fel: kastar lilun i oriktig ruta,
stiger på ett streck, sätter ned andra foten, säges man
»bomma» och den följande i ordningen får taga vid
(öBO: Ensk. meddel. 1955).

Hoppa rista: hopp risto.
Man kastar »lilun» i rutan 1, hoppar på ett
ben in i rutan och sparkar ut lilun, hoppande på
ett ben. Så kastas lilun i rutan 2, hoppas på ett ben
och lilun sparkas ut genom rutan 1. o.s.v. de andra
rutorna på samma sätt i den ordning siffrorna ange.
Mellan cirklarna får man stå i grenställning, i den
stora cirkeln, nr 7, får man vila, innan man börjar
sparka lilun tillbaka. Felkast, stigning på streck
eller då man sätter ned den andra foten kallas att
»bomma» (öBO: Ensk. meddel. 1955).
Rispa, ristat eller ritat streck.
Egentl. 'leksak', fi. lelu 'leksak'.

IV
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Hoppa rista: hopp risto.
Man kastar »lilun» i rutan 1, hoppar på
ett ben in i rutan och sparkar ut lilun med
foten, fortfarande på ett ben. På samma sätt
ruta efter ruta, alltid så att man sparkar
ut lilun från den ruta i vilken den befinner
sig. Far lilun på ett streck, stiger man med
foten på ett streck eller sätter ned den andra
foten »bommar» man och får lämna turen
till den följande (öBO: Ensk. meddel. 1955).
Hoppa ruta.
På marken uppritas en figur med rutor.
Antalet efter överenskommelse. Numreringen godtycklig. På ett ben skall man hoppa
från ruta till ruta i nummerföljd och sedan
tillbaka. Ifall man sätter ner andra foten
eller hoppar på ett streck, blir det »stipplo»
och den följande får fortsätta. Den som först
kommer igenom alla rutorna, har vunnit
(SI: Ensk. meddel. 1954).

14. V eckans dagar.
Ordningen bestämmes så att man skyndar att ropa »första»,
»andra», »tredje» o.s.v. eller kortare »eka» (etta), »toka» (tvåa), »teka»
(trea), »fjeka» (fjärde). Man kastar stenen i måndagsrutan, hoppar
Freday
7ors. Söndag da9 dag

Onsdag

i den och sedan vidare till alla rutor. I söndagsrutan får man sätta ner andra foten och hoppar därifrån tillbaka genom veckorutorna i motsatt ordning, tager upp stenen och ut. Lika gör man beträffande tisdags- och onsdagsrutorna, men då

det gäller torsdags- fredags- och lördagsrutorna,
tager man upp stenen genast och hoppar tillbaka
Manmed den. Om stenen icke faller i riktig ruta eller
da
på ett streck eller om man sätter ner foten, »stapplar» man och den följande får börja och man får vänta, tills ens tur
igen kommer. Den ruta, där man stapplat, kallas »stipplo, och i den
får ingen annan hoppa, utan måste hoppa över den. Då man klarat
alla rutorna och kommit från söndag tillbaka till måndag, ställer
71.5dag

20 — V. E. V. Wessman.
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man sig med ryggen mot figuren och kastar stenen över axeln. Om
den faller i en ruta vid första kastet, får man genast börja från
början, i annat fall får följande i ordningen spela. Den ruta, i vilken stenen fallit, blir ens egen och där får man stå på båda fötterna.
Om man lyckas först vid något följande kast får man vänta, tills man
igen får tur och så igen kasta (SI: Ensk. meddel. 1954).

15. Trinto rara.
Den första börjar, kastar stenen i 1, hoppar i 2 och
vidare i 3 och 4. I 5 får man vila (sätta ner bägge fötterna) och så 6, 7. När man kommer till 1, tager man
upp stenen och hoppar ut. Andra gången kastar man i
7, börjar igen i 2, hoppar i 3, 4, vilar i 5, därifrån till
6 och 7, där man tager upp stenen och hoppar genom 1
ut. Tredje gången kastas i 6, varvid man förfar på samma sätt börjande från 2. Fjärde och femte gången kastar man i 5. Första gången
hoppar man 2, 3, 4, 5 (där man vilar), 6, 7, 1, andra gången hoppar
man 1, 7, 6, 5 (där man vilar), 4, 3, 2. Sjätte gången kastar man i
4 och hoppar 1, 7, 6, 5 (där man vilar), 4, 3, 2. Sjunde gången i 3 och
hoppar 1, 7, 6, 5 (vila), 4, 3, 2. Åttonde gången i 2 och hoppar 1, 7,
6, 5 (vila), 4, 3, 2 och ut. Sedan man sålunda hoppat genom alla rutorna, sätter man stenen på högra foten och går försiktigt, börjande
från 1 genom alla rutorna (7, 6, 5, 4, 3, 2). Om stenen faller blir det
»stipplo» och en annan får taga vid. Om den faller i 5, gör det ingenting. Lika med vänstra foten. Sedan sätter man stenen på högra
axeln och går försiktigt med den genom alla rutorna såsom i föreg.
Stipplo som föreg. På samma sätt med stenen på vänstra axeln och
på huvudet. Sedan sluter man ögonen och vandrar försiktigt genom
rutorna 1, 7, 6, i 5 får man öppna ögonen. Så sluter man dem igen
och vandrar genom 4, 3, 2 och ut. Om man stiger på ett streck, säges
»sump», om man stiger riktigt, säges »kaffe» (SI TJ: Ensk. meddel.
1954). - Leken införd till Sibbå, Pajpis av terjärvbo.

4
3 7

'2 1

16. Monly#.0 (monorw) eller barbi.
Ordningen bestämmes såsom i nr 14. Den första börjar, står vid
a och kastar stenen i 1, hoppar antingen med en fot i 1 eller direkt i
grenställning från a, så att vänster fot kommer i 2 och höger i 3, så
på en fot i 4, grenställning i 5 och 6, på en fot i 7, i grenställning i 8
och 9, helomsvängning och i grenställning i 9 och 8 och så ut på
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samma sätt med hopp på en fot och grenställningar
och genom 1 ut. (Härvid är dock att märka, att
på återfärden höger fot kommer på vänster fots
e),. 9 h.
plats och vänster på höger.) Sedan kastar man
7
antingen i 2 V eller 3 H och i grenställning på sam5 JK
6
ma sätt antingen i 5 V eller 6 H och i grenställning
4 f
och vidare såsom först. Stapplande och »stipplo»
såsom i nr 14. Sedan ställer man sig med ryggen
mot 1, kastar stenen över huvudet eller axeln,
för att den skall falla i någon ruta. Då man kastat första gången, få de andra spela emellan, också om man lyckats komma i en ruta. Om man icke lyckats första gången, får man kasta igen, då ens tur kommer, huru många gånger som
helst, ända tills man lyckats. Den ruta man slutligen får stenen i,

»TE t710

Flicka vandrar med stenen på huvudet.
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blir ens »egen», och i den får ingen annan kasta. Om man t.ex. har
rutan 2, får igen annan kasta i den, utan de andra få då hoppa på ett
ben direkt från a till 3 och 4. Sedan sätter man stenen på foten,
axeln och huvudet och vandrar med den såsom i föreg. (SI: Ensk.
meddel. 1954).

17. Hoppa barbi.
a. Deltagare obestämt antal. På marken uppritas vidstående
figur. Ordningen bestämmes så att man skyndar att ropa: » (Ja e)

6v.

5k.

15
71?
Sh. 14h

4v:

första, (ja e) andra, tredje» o.s.v. eller kortare »eka» (etta), »toka» (tvåa), »teka»
3,17.1 (trea), »fjeka» (fjärde). Man står i a och
kastar stenen i rutan 1. Så hoppar man från

2h.

i6

a till rutan 2 och 3 på höger fot, byter fot i 4
och hoppar i 5 och 6, byter fot i 7 och hop-

lo v. liv.

12v d ,1

par i 8 och 9, byter fot i 10 och hoppar i 11
och 12, byter fot i 13 och hoppar i 14, byter

fot och hoppar i 15 och 16, hoppar sedan med högra foten i 1 och
vänstra i 2, tager up stenen i 1 och hoppar på ett ben i a. Sedan
fortsättes på samma sätt i rutorna 2, 3, 4 o.s.v. Om man »stapplar»
(d.v.s. begår något fel, såsom kastar i oriktig ruta, hoppar på oriktig
fot, på ett streck), gör man ett kryss i den ruta, där man har stenen, och då får ingen annan kasta sin sten eller hoppa i den rutan.
Det kan bli svårigheter för de följande, ifall det kommer kryss i två
eller flere rutor efter varandra. När man stapplat, får den följande
börja och man får vänta, tills ens tur igen kommer, då man börjar
där man slutade före stapplandet (SI: Ensk. meddel. 1954).

4v 3
.5h
6

1v
h_

h

nv

1h

9h

7v

8v 1
J

a

b. Man står i a och kastar stenen i
1, hoppar med höger fot i 1, tager upp
stenen och hoppar i 2, övergår i 3
till vänster fot o.s.v. enligt figuren.
Så kastas i rutan 2, i vilken man hoppar med höger fot. När man klarat
alla rutorna, vänder man sig med ryggen mot figuren och kastar stenen över
axeln. Den ruta, i vilken den faller,
blir ens egen ruta, som de andra måste
hoppa över (SI: Ensk. meddel. 1954).
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18. Flygbarbi.
Stenen kastas från krysset till nr 1, man hoppar på
ett ben till 2 — som regel gäller, att man icke får hoppa
till den ruta, där stenen finnes — i grenställning i 4 och
3, på ett ben till 5, i grenställning i 7 och 6, på ett ben
i 8 och 9, i 10 svänger man i luften och hoppar till 9
o.s.v. på samma sätt ut. Därpå i 2, så i 3 och då står
man icke grenställning utan på ett ben i 4, o.s.v. ruta
för ruta (HF SI: Ensk. meddel. 1956)..
19.

Rundbarbi.

Man hoppar från krysset med högra foten i 2 och vänstra i 1, flyttar sedan högra
foten från 2 till 1 och vänstra foten till 2,
så vidare från 2 till 3 på samma sätt och
hela figuren igenom och ut från 8. Därpå
hoppar man på samma sätt genom figuren,
börjande vid 8, så lägger man stenen i nr
1, stiger med ena foten i nr 1 och sparkar
stenen till 2, sätter andra foten i 2 och sparkar stenen till 3 o.s.v. hela figuren runt och sparkar ut stenen från
8. Därpå lägges stenen i 8 och sparkas runt figuren på samma sätt
och ut från 1. Då man gjort detta får man taga åt sig en »egen ruta»,
i vilken ingen annan får hoppa, och börjar från början igen. Så håller man på, tills alla rutorna äro upptagna (SI HF: Ensk. meddel. 1956).
20.

[ 1 21

Hoppa barbi.

4

8

5

7

Se vidstående figur. Stenen kastas i första rutan, så hoppar man
ett varv på ett ben, tager upp stenen på återvägen och hoppar ut.
Man är då i första klassen. På samma sätt kastas stenen i de följande
rutorna, tills man klarat alla åtta klasser. Den nionde klassen hoppar
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man på ett ben med stenen på foten. Man »stapplar», då man kastar
fel eller stiger på strecken, och då får följande i turen hoppa (BR:
399 a. s. 75).
21. Hoppa snäcka.
Se figuren i nr 24. Man hoppar på ett ben utan sten från första rutan till snäckans mitt och tillbaka, varefter man får en »viloruta», som
utmärkes med ett kors, ett streck eller en rund ring i någon ruta. Själv
får man vid nästa varv vila sig i denna ruta, men de andra måste
hoppa över den. Om man »stapplar», d.v,s, stiger på strecket eller
i någons viloruta, får man ingen viloruta. Den segrar som får de
flesta vilorutorna (BR: 399 a s. 77).
22.

Hoppa ruta

nr 20 (FL 399 b s. 87).

23. Hoppa mors gryta.
Se vidstående figur Eljes lika som. nr 20, men man skall alltid
hoppa på ett ben runt elfte ringen (EC:399 b s. 89).

3

Hoppa mors gryta.

Spindeln.

24. Spindeln.
Man börjar med att kasta stenen i 1, hoppar på ett ben till 2, där
man får vila, och så tillbaka på ett ben och stenen tages upp. På
samma sätt alla de följande rutorna, 2, 3, 4, o.s.v. När man gjort allt
detta felfritt, får man sätta sitt bomärke i en ruta. En annan får inte
sätta sitt märke bredvid, men själv får man nog göra det. I detta
spel tänkas tre spelare deltaga: A, bomärke X, B, bomärke Z, C,
bomärke S. Där märket är får man stå och vila, då spelet igen börjar.

IV
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Då man får flere egna rutor efter varandra, får man gå, medan de
andra icke få hoppa i dem och ha mycket besvär att hoppa över dem
(BR: Ensk. meddel. 1954).

25. Hoppa ruta.
a. Stenen kastas i ruta för ruta (se vidstående figur), börjande med nr ett. Man hoppar på
ben i ett, två och fem i grenställning i tre
ett
Gryian
och fyra, sex och sju, tillbaka på samma sätt,
tager upp stenen och kastar ut den framför ru7
tan nr ett. Sist kastar man stenen in i »grytan»,
hoppar in i den samt längs kanten ett varv, tager upp stenen och kastar ut den framför nr
1. Detta kallas »ett år». Sedan hoppar man
ånyo från början så många år, som man kommit överens om, t .ex. fyra, fem, sex, maximum
tio år. I grytan hoppar man lika många varv
som antalet år, t. ex. fem år = fem varv. Om
stenen faller på ett streck eller man hoppar
miste, »tappar» man och den följande får börja. Stenen lämnas där
man »tappat» och ingen får hoppa i den rutan, utan hoppa över den.
Den segrar som först hoppat det bestämda antalet år (KI: 414 s.
58).

n
1

3 4
1

b. Stenen kastas in i rutan nr ett, sparkas
med tåspetsen in i två, sedan i tre och fyra. Då
får man ett »år». När man »tappar», får följande börja. Den segrar, som fått det flesta antalet år (KL 414 s. 59).

3
4 1

26. Rutorna till antalet tolv, numren i
vilken ordning sem helst, t. ex. som i vidstå3
ende figur. Man hoppar utan sten på ett ben
i nummerföljd. Om man »tappar», d.v.s. hop/0
par orätt eller på ett streck, får följande börja och likaså då man hoppat ett varv. Då
6 11
1
man hoppat färdigt med högra foten skall
man hoppa med den vänstra. Den som först hoppat med bägge fötterna är segrare (KL 414 s. 59).

/2

4 2

5

8
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27. Mors gryta.
Se vidstående figur. I nionde rutan eller »grytan»
tager man upp stenen och lägger den på foten samt går
på klacken från ruta till ruta tillbaka. Om stenen faller,
lägger man den på nytt i grytan, och man försöker på
nytt, då ens tur kommer. Man måste stiga över den ruta, i vilken en annans sten ligger. Före lekens början
kommer man överens om huru många gånger man
skall hoppa hela leken, t. ex. tre, fyra eller fem (NA:
414 s. 61).

t

1

4 9 3
6

1
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28. Hoppa ruta.
Man står vid krysset, kastar stenen i 1, sedan
i 2 o.s.v. såsom det framgår av figuren. I 6 får
man sätta ner båda fötterna och vila. Därpå
hoppar man till 7, 8, 9, 10. Därpå fortsätter man
på samma sätt med 2, 3 o.s.v. När man felfritt
fullgjort detta, utan att kasta i fel ruta, trampa
på något streck eller sätta ner foten i otid, tager
man stenen på foten och går i samma ordning
genom rutorna. Därpå hoppar man med ögonen slutna genom alla rutorna, och slutligen
vänder man sig med ryggen mot figuren och
kastar stenen över axeln. Om den faller i en
ruta, får man den till sin »egen», där får man
vila, när man börjar hoppa på nytt, och ingen
annan får den rutan (HO: Ensk. meddel. 1954).

29. Trintibuss (BE). Hoppa ruta (SM).
Man kastar en flat sten eller en slant i varje
ruta, börjande med 1, tager upp stenen och hoppar med den i handen på ett ben i rutorna
1-5, i grenställning i 6-7, 8-9. När man kastar in i ringen, skall stenen falla mitt i ringen.
Om man kastar orätt eller trampar på ett
streck, får man stå och den följande i turen
börja (SB BE: Ensk. meddel. 1956).

IV
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Man börjar antingen i a eller b och kastar stenen i tur och ordning i rutorna. Hoppar
på ett ben i 1-2 (6-5), byter om till andra
fot i 3-4, byter åter om fot i 5-6 (2-1) och
med båda fötterna i ringen, och på samma sätt
tillbaka, då stenen tages upp. Därpå hoppar
man med samma fot tre gånger genom hela figuren, vänder sig med ryggen åt figuren och
kastar stenen över axeln. Om stenen faller i en
ruta blir det ett »hemman», och där får man stå
på bägge fötterna. De andra måste hoppa över
rutan. Den som får mest hemman har vunnit
(SM SB: Ensk. meddel. 1956).
Hoppa i ruta.

Stenen kastas från A till rutan 1. På ett ben hoppar man till 2, 1,
tager upp stenen och hoppar ut. Sedan kastar man stenen in i rutan 2, hoppar i 1, 2, tager upp stenen och tillbaka. Så undan för undan till tionde ringen (»storringen»), nionde ringen är »lillringen».
Om man »stapplar», får följande börja (SB: 403 s. 235).
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32. Hoppa koka.
Efter varje varv man hoppar får man ställa
sig en ruta framåt. Under första varvet får man
gå vanligt ruta för ruta, även i »storgrytan» (S) .
Andra varvet som man börjar från 2, skall man
hoppa på ett ben och i grenställning i rutorna 4-5
och 7-8. Under tredje varvet på båda fötterna i
varje ruta. Fjärde och de följande varven på ett
ben. Stenen skall kastas in och bäras ut på återvägen (LF: 403 s. 237).

33. Hoppa skott.
a. Stenen kastas först i rutan 1, så
hoppar man på ett ben i 6, vidare i 5, 4
o.s.v. I 1 sparkar man ut stenen. Stenen
kastas sedan i rutan 2 och hoppas på
samma sätt i de följande rutorna: stenen
sparkas ut ruta för ruta. Sist kastas stenen in i »solen», halvcirkeln, ,och man
sparkar ut stenen i följande ordning 3,
4, 2, 5, 1, 6. Om man »stapplar», d.v.s.
om stenen faller på något streck eller orätt, får följande i turen hoppa (NÄ: 403 s. 231).

4 3

5

b. Rutorna, huru många som helst, bilda en ring och »solen» innerst. Stenen kastas ruta för ruta i tur och ordning och sparkas ut på samma sätt (NÄ: 403 s. 232).

c. Se vidstående bild. Stenen kastas in ruta efter ruta och sparkas ut på återvägen. I de dubbla
rutorna bredvid varandra i grenställning. I »lillsolen» och »storsolen» hoppar man på ett ben
(NÄ: 403 s. 232).
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Hoppa skott (NÄ), trint (ÖV).
Närstående figur uppritas på marken. en flat
sten kastas i varje ruta i den ordning, som framgår av figuren. Stenen tages för varje gång upp
och hålles i handen tills man kommit tillbaka,
då följande kast göres. Man hoppar på ett ben
i rutorna 1-3 (benen), sedan till grenställning
i rektangeln 4-5 (bröstet), sedan på ett ben i
6 (halsen), så åter i grenställning i 7-8 (armarna). Därefter hoppar man helt höger eller
vänster om och hoppar på samma sätt tillbaka.
Alla turer hoppas lika utom när man kastat
stenen i 9 (solen), då man hela tiden hoppar på
ett ben. Om stenen kommer på ett streck eller
utanför rutan eller om man snuddar vid ett
streck eller stenen, måste man avbryta och en
annan får börja. God hållning bör iakttagas.
Den som först kommer till solen är bästa hopparen (NÄ ÖV: 510 s. 12).
Flagghoppskott.
Rutorna likna flaggor, varav namnet. Stenen kastas och sparkas ut ruta för ruta. I 11
och 12 göres helt om (NÄ: 403 s. 235).

/2

13
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Hoppa skott: hopp skott.
Vidstående figur på gårdsplan, väg 1. dyl.
Först kastas stenen i rutan 1, hoppas på ett
ben i rutorna 1 och 2, så i grenställning i 3
och 4, på ett ben i 5, så i grenställning o.s.v.
I nr 14 vänder man tillbaka och hoppar på
samma sätt, tager upp stenen i nr 1 och hoppar ut. Stenen kastas i den ordning rutorna
äro numrerade och alla turer utföras lika
utom då man kommer till »solen», först
»lilla solen» nr 15: då hoppar han hela tiden
på ett ben både fram och tillbaka. Stenen
kastas sist i »stor solen», och hoppet sker
på samma sätt som vid föregående tur (KN:
520 s. 97).
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37. Stenen kastas i nr 1, hoppet börjar i
6 och sedan vidare i 5, 4, 3, 2 och 1, varifrån
stenen sparkas ut. Följande gång kastas stenen i rutan 2, hoppet sker på samma sätt,
men kommen till 2, sparkar man stenen först
från 2 till 1 och sedan ut. Alla turer hoppas
lika utom »sol-turen»: då hoppar man först
från 6 till 1, sedan 2, 5, 4, 3 och »solen.. I
samma nummerföljd sparkas stenen tillbaka
(KN: 520 s. 98).

5

6
38.

Hoppa ruta. Tinta mura.

vs
3

4

9

p

7

Man skuffar stenen med foten från ruta till ruta, hoppande på
ett ben, i grenställning i rutorna 4-5 och 7-8. Sedan man hoppat ett
varv tager man upp stenen stående på ett ben, sedan på samma sätt
i följande ruta, i 7-8 svänger man helt om. När man kommit till
nionde rutan, hoppar man på ett ben ett varv runt, tager upp stenen
samt hoppar tillbaka ut, varefter man är färdig. Om man hoppar på
ett streck eller kastar stenen på ett streck, får följande i turen hoppa
(KN: 400 s. 32).
39. Momma.
a. För att bestämma ordningen skyndar
man att ropa éka (etta) töka (två), teka
(trea) o.s.v. Man står i a (mQmman) och
kastar stenen i 1, hoppar på högra benet i
1, tager upp stenen och hoppar i 2, på vänstra benet i 3 och 4, på högra i 5 och 6, på
vänstra i 7-8, på högra i 9 och 10, på vänstra
i 11 och 12 och ut i momman. Det blir »stapp•
li», när man gör något fel och då får man
börja.
När man åter kommer i tur, fortsätsluta och den följande
sätter man, där man slutade. När man hoppat genom alla rutorna,

6

4
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ställer man sig med ryggen mot figuren och kastar stenen över axeln.
Den ruta, i vilken stenen faller, blir ens »egen». Där får man vila sig
och ingen annan får den rutan. När man sedan börjar på ny räkning,
säger man »goddag», när man kommer in i en annans ruta och »adjö»,
när man lämnar den (KS: Ensk. meddel. 1945).
b. Ordningen bestämmes såsom i a. Deltagarna äro samlade i momman. Först kastar man stenen i 1, hoppar på ett ben i rutan och ut tillbaka, så i 2, 3, 4 o.s.v., men alltid till 1 och ut. 13 och 6 får man stå på båda
fötterna och vila sig. Ifall man stiger på
strecket eller stenen faller på strecket eller
man går utanför momman, då man själv är
i tur, blir det »stappli» och följande får fortsätta tills man själv åter är i tur, då man
börjar från den ruta, som man inte klarat.
Sedan går man med ögonen slutna sålunda
att högra foten alltid är i 1, 2, 3 och vänstra foten i 6, 5, 4 och sedan
tillbaka baklänges. Om man stiger på ett streck, säges »sump», ifall
man klarar rutan, säges »kaffe». Då detta spel är klart, ritar man
vid sidan en figur L. Så börjar andra turen, »långspark». Man kastar stenen i rutan 2 och då får man inte trycka ned stenen, utan då
man har stenen t. ex. vid vänstra foten, lyfter man hastigt upp foten
och sparkar till stenen med höger foten och blir stående på denna,
I den ruta, där någon spelare har »stappli», får ingen annan komma
i denna tur. — Gående med ögonen slutna, »kaffe» och »sump» såsom
i föreg. tur.
De följande turerna: stenen kastas i tredje rutan,
fjärde, femte, sjätte och fortsättes såsom i
föreg. För varje spel man klarat, drager
man ett streck vid sidan. På figuren finnas
vid sidan tre streck, alltså tre spel klarade. Den som först kommit genom alla spelen har vunnit (KS: Ensk. meddel. 1954).

6
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3 9 :4
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7

c. Före spelets början kommer man överens om man skall använda fig. 1 eller 2. Siffrorna i rutorna ristas på marken. Ordningen
bestämmes såsom i »Flygplanet», (se följ.
nr ) »tappli» utmärkes på samma sätt med
kryss. Stenen kastas i 1, därpå hoppas
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på ett ben i 1, 2, och 3, där stenen tages upp och där man får vila på båda fötterna, vidare på samma ben till 4, 5 och 6,
där man får vila, så på ett ben till 7, 8 och 9,
där man åter får vila, så på ett ben till 10
och in i momman. I omgång två, kastar man
stenen i rutan 2, hoppar på ett ben direkt
till 2, vidare till 3, där man vilar, på ett ben
10
till 4, 5 och 6, o.s.v. såsom i föreg. omgång.
rn 0 rri rri a
följande omgång börjar man i rutan 3 och
hoppar dit från momman med båda fötterna,
därpå på ett ben till 4, 5, 6, osv. Därpå börjar man i rutan 4, dit man likaså hoppar med båda fötterna direkt
från momman, o.s.v. likasom i föreg. Om man tycker, att det är för
långt att hoppa till rutorna 5 och 6, använder man figuren 2, om man
kommit överens därom före spelet. Man ställer sig då strax nedanför rutan 8, resp. 7, och hoppar därifrån med båda fötterna, o.s.v.
såsom i föreg. turer. Därpå fortsätter man i rutorna 7, 8, och 9, till
vilka man hoppar på ett ben, o.s.v. såsom tidigare, och slutligen rutan 10 och in i momman tillbaka. Därpå får man kasta »vilaruta» såsom i »Flygplanet» och fortsätter på samma sätt från nr 1, o.s.v.: men
man får inte hoppa in i andras vilaruta eller där det finnes kryss
för tappli. — Det gäller att få så många vilarutor som möjligt. Den
som fått de flesta är vinnare. (KS: Ensk. meddel. 1955).

21
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40. Flygplanet.
Ordningen bestämmes sålunda att man ropar »första», »andra», »tredje» o.s.v. Den
sista kallas »moll». Man står i momman I
och kastar stenen i rutan 1, hoppar på ett
ben i 1 och 2, i grenställning i 3 och 4, på ett
ben i 5, i grenställning i 6 och 7, på ett
ben i 8 och jämfota i momman II, däref
ter tillbaka på samma sätt och tager upp
stenen i rutan 1 och ut i momman I. Därpå
kastar man stenen i 2, 3 o.s.v. samt även i
momman II och hoppar och tager upp stenen såsom då det gäller första kastet. —
Man får inte rubba fötterna i rutorna, falla
eller stiga fel eller på strecken eller taga

1V
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överbalansen. Om man gör det, blir det »stappli» (av »stappla»)
eller, nu för tiden vanligare, »tappli» (av »tappa» i enlighet med
»stappli»), och den följande i ordningen får börja. Om den första
stapplat i femte omgången, sättes ett litet kryss i rutan 5 och följande hoppare får inte stiga i den rutan, om hon') inte just håller på
med samma omgång. Annars blir det också i detta fall »tappli» och
den följande får börja.
När en deltagare fått alla omgångar hoppade felfritt, får hon
kasta en »vilaruta». Hon ställer sig då i momman I med ryggen åt
figuren och kastar stenen över axeln bakom sig. Om stenen då hamnar
i en ruta, drager hon två streck diagonalt i rutan (se figuren rutan
7) och dessa streck stå kvar under fortsättningen av spelet.
I st. f. att kasta »vilaruta», kan man ha »kaffe och sump». Detta
går så till att man från momman I med ögonen slutna stiger med
båda fötterna i varje ruta men med ena foten i 3 och andra i 4 och
likaså ena foten i 6 och andra i 7. Om man stiger rätt i rutorna, blir
det »kaffe», om man stiger på strecken, blir det »sump». Detta ropas
av de andra, själv ser man ju inte. Om man t. ex. stiger på något
streck vid 5, får man nästa gång ens tur kommer, börja från rutorna
3 och 4. Om man klarat alla rutorna, kommer man slutligen tillbaka
till momman I. — På senare tid har man börjat att både kasta vilaruta och gå kaffe och sump. — Den som fått en vilaruta, är den enda
som får gå i den — och det med båda fötterna, även om vilarutan
är någon av rutorna 3, 4, 6 eller 7.
När man klarat alla omgångar, kastat vilaruta eller gått kaffe
och sump, är första spelet undan. Det andra spelet hoppar man lika
som det första. Man börjar då i rutan 1, om denna inte är någons
vilaruta, i annat fall i första lediga ruta. Om t. ex. först rutan 3 är
ledig, kastar man stenen i denna ruta och måste hoppa på ett ben hela
vägen, men ändock vila i sin egen vilaruta (här rutan 7). Man måste
dock även ta hänsyn till sådana rutor, där någon har »tappli» (t. ex.
5 och 8) och hoppa över dem, därför är det också svårast, när det närmar sig slutet. Man får kasta stenen i egen vilaruta, men inte i andras. När alla rutor äro vilarutor, har den vunnit som har det största
antalet sådana (KS: Ensk. meddel. 1955).
Anm. Rutorna äro icke numrerade då man spelar; numreringen har gjorts av
utgivaren.
1)

Lekes vanligen av flickor.
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Hoppa bete: hopp bita').
Isekes vanligen av flickor. »Bitan» är en
fyrkantig träbit, 6 cm lång på varje kant.
Flickan ställer sig i »grytan» (grytan) och
Gryta
sparkar med foten träbiten in i rutan nr 1.
Därpå hoppar hon på ett ben från ruta till
ruta, tills hon kommit i grytan på nytt. Därpå sparkas biten in i följande ruta, och samma sak upprepas, tills hon sparkat biten genom alla rutorna. Då får hon utmärka en
ruta, vilken som helst, t. ex. 2, med ett kors
till en viloruta. I den rutan stiger hon sedan
med bägge fötterna, men kamraterna måste
hoppa över den. »Stapplar» hon, d.v.s. misslyckas under lekens gång:
sparkar biten för långt, stiger på ett streck, sätter ned foten, får en
annan fortsätta. Den som fått de flesta vilorutorna har vunnit (MM:
41.

6

5 2
3
4

537 s. 287).

3
4
1
Samma regler gälla som för föregående lek (MM: 537 s. 288).

b ry ta
Samma regler gälla som för föregående, men biten kastas,
sparkas inte, och då man hoppat en gång genom figuren, stiger man
i rutan 1 och fortsätter (MM: 537 s. 288).
1) Beta, liten bit, litet stycke.
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Man kastar en sten från lillgrytan in i rutan 1, hoppar på ett ben från ruta till ruta,
och då man hoppat genom alla rutorna, flyttar man in i 1 och börjar från början. För
övrigt gälla samma regler som i nr 42 (MM:
537 s. 289).

45,

/5
3 74

73 190j
/2 11

Hoppa skånk')

Kyrkfönstret.

Se vidstående figur. Stenen kastas i 1 och
man hoppar på ett ben in i samma ruta, tager upp den, kastar ut den och hoppar ut, sedan i rutan 2, på ett ben i 1-2, stenen ut och
på ett ben ut, o.s.v. de följande rutorna ända till 16. »grytan». Den som först kommer
dit utan att ha »stapplat», blir segrare. (EE:
407 s. 86).

46.

Hundkoja.

Se vidstående figur. Stenen kastas in i
nummerföljd, på ett ben hoppar man in,
kastar ut stenen och hoppar ut. I 2 och 3 i
grenställning, helt om med ett hopp och ut.
Sedan man kastat ut stenen ur åttan och
hoppat ut, kastar man den i 9, därifrån direkt
i 10, sedan i 11 o.s.v. Om man kastar miste,
får följande börja (EE: 407 s. 87).
1)

Skank, långt ben; skånka 'hoppa på ett ben'.

21 — V. E. V. Wessman.
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47. Dögobbi.
Se vidstående figur. Stenen eller träklossen kallas »beta»1). Man kastar stenen
in i varje ruta hoppar på ett ben in i rutan,
tager upp stenen och bär ut den. Efter det
man hoppat ett varv för man betan med
foten från ruta till ruta. Sedan gäller det att
bära stenen på ena foten ett helt varv. Den
blir segrare som först kommit genom alla
varven (EE: 407 s. 148).

48. Trinta.
Se vidstående figur. Stenen kastas från
ett streck, tre steg från rutorna. Man hop
par med foten på stenen såväl i rutorna som
i ringarna, efter det man kastat stenen. Mellan 4 och 5, 6 och 7 i grenställning mellan
strecken, på ett ben i ringarna 5, 6 och 7.
Från 8 till 9 samt 10 till 11 hoppar man på
ett ben; avståndet endast ett steg, mellan 9
och 10 får man hoppa på »risto» 2), om man
gör det mellan 4 och 5, stapplar man (EE:
407 s. 88).

49. Trinta mora (TJ).
Trinta i ring: trint i rindze (NV).
Se vidstående figur. Man hoppar utan
sten från 1 till ringens mitt och lika tillbaka.
Då får man rita ett märke (t. ex. första bokstaven av förnamnet) i någon ruta. I denna
får man stå med båda fötterna, men de andra måste hoppa över den. När man inte mera kan hoppa, d.v.s. då
de flesta rutorna äro förtecknade, så slutar leken. Den vinner, som
har de flesta rutorna förtecknade. Om man stapplar, d.v.s. trampar
på något streck, får den följande börja (TJ: 407 s. 86; NV: 407 s. 83).
Beta, liten bit, litet stycke (bröd, väg o.s.v.)
Ritat 1. ristat streck.
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Trinta i ring (NY).

50. Trintatnwnmo.
Man kastar stenen i 1, hoppar på ett ben
i den och de följande rutorna, hela tiden
sparkande stenen framför sig. I 5 stiger
man på bägge fötterna, hoppar till 6, där på
bägge fötterna och så på ett ben till 10,
stenen sparkas ut och själv hoppar man ut.
4 7
Om man stiger på stenen eller på en »ris3 8
to»1), är det »stapel»2) och man måste sluta.
Då man hoppat genom hela trintamommo,
9
hoppar och sparkar man stenen i följande
1 10
ordning: 1, 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 2, 10 och därefter 10, 2, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 9, 1. Allra sist hoppar
man utan sten och med slutna ögon i vanlig
ordningsföljd, men försöker undvika att stiga
på något streck. Då man hoppat igenom hela mommo, får man rita
kors i en ruta för att därigenom försvåra spelet för motparten. —
Man kan också leka med en boll sålunda, att man för varje ruta
har bollen att studsa upp och tager lyra (NV: 513 s. 279).
Streck.
Det man stapplar; fel som begås i spel
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51. Trinta.
Figuren kallas »trinta». En flat sten eller
en bit av en söndrig gryta kastas. På ett
ben i 1, 2, 3, i grenställning i 4-5, på ett
ben i 6, i grenställning i 7-8, helomsvängning och tillbaka på samma sätt. Sedan i 2,
3 osv. Sista varvet, då man kastar stenen in i
9, hoppar man på ett ben hela trintan igenom, i 9 kastar man ut stenen så nära trintan som möjligt, trintar tillbaka och hoppar
från 1 med foten på stenen. Stiger man på
ett streck eller på stenen, så är det »bäkle»1 )
och en annan får fortsätta (LA: 513 s. 248).

3

54
3

52. Stenen kastas i 1, man hoppar
på ett ben till 6, tillbaka till 2, sräcker sig där efter stenen, kastar ut
den, hoppar till 1, och därifrån ut
på stenen. Följande rutor på samma
sätt. Då man hoppat genom alla turerna, får man rita ett kors i en ruta,
och då blir motspelaren tvungen att

hoppa över den rutan, men själv får man
stiga ned på bägge förtterna. Om man stiger på stenen, medan den ligger i en ruta,
måste man sluta och en följande får f ortsätta (NV: 513 s. 278).
53. Man kastar stenen i 1, hoppar på ett
ben ända till mommo» 2) (fjärde cirkeln) , där
man stiger på bägge fötterna, vänder och
hoppar tillbaka till 1, stiger där på stenen,
kastar ut den och hoppar själv ut.. På samma
sätt i de följande cirklarna (NV: 513 s. 279).
1
2

Bäckel n. 'snavande, stupande'.
) Mormor.

)
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54. Trinta.
Brevkuvert: Brejkovär och Stöveltrintamommo. Beskrivning saknas (NV: 513 s.
280).

1
Trint mommo.
Trint möra.
Se vidstående figur. Man börjar i rutan 1 och »pikar»1) stenen från ruta till ruta, hela tiden hoppande på
ett ben, i grenställning i 4-5. Sedan man hoppat ett
varv, kastas stenen i rutan 2, o.s.v. i alla rutorna. Sedan kommer »korstrinta», då man pikar stenen från 1
till 7, 3, 5, 4, 6, 2, 8. Sedan börjar man från 8 och hoppar lika. Där på lägger man stenen på ena foten och går
steg för steg genom alla rutorna utan att stiga på något
streck. Under hela leken får man inte stiga eller kasta
stenen på något streck, ty då »stapplar» man (NV: 407
s. 75).
Trint i strompo.
En strumpa ritas på vägen och delas i rutor. Först kastas stenen i 1,
på ett ben hoppar man till 5, som kallas mommo, där man får stå på båda benen. Tillbaka hoppar man på
ett ben till den ruta, där »trintanstejne» ligger. Där får man stå på
båda benen, tager upp stenen och
kastar ut den. Efter hand kastar man
stenen till 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 och
hoppar på samma sätt. Därpå går
man med stenen på foten ruta för ruta från 1 till 5 och tillbaka.
Foten hålles något upplyftad och man går på hälen. — Man hoppar
på ett ben och håller stenen på ena handens ryggsida. — Man trintar
med stenen på bara huvudet eller på mössan. — Stenen lägges först
på ena axeln med armen utåt varefter man trintar, sedan lika på
andra axeln. — Man trintar framåtböjd med stenen på ryggen. —
1)

Picka, sparka med foten.
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Man går bakåtböjd med stenen på bröstet. — Trinta i kors: i grenställning i 1, i korsställning i 2 med vänster eller höger fot framför,
turvis var ruta på detta sätt utan sten. — Tripostase:1) man hoppar
på ena foten och stöder sig något mot den andra fotens tåspets; utan
sten. — Man trintar två gånger fram och tillbaka utan sten med ögonen slutna. — När man gjort allt detta, får man rista ett kors i någon
ruta. Sedan börjar man från början alldeles lika, med den skillnad
att man får stå på båda fötterna i den ruta, som man ristat kors i.
Man håller på tills strumpan är full av kors. Ifall man stiger på en
»risto» 2 ) eller stenen faller på den, »stapplar» man och den följande
får fortsätta (NV: 407 s. 80).
57. Bollhoppskott.
Rutorna likna bollar. Man kaestar en sten i första bollen hoppan, hoppar på ett ben in i första bollen, i
grenställning i mellanrummen mellan bollarna. När
man kommit till mellanrummet mellan sjunde bollen och
»solen» svänger man i grenställning helt om och sedan på samma sätt tillbaka och stenen tages upp vid
återkomsten. När man kastat stenen in i solen och tagit upp den, hoppar man på ett ben i alla mellanrum och
alla bollar. Därefter får man välja sig en ruta, vilken
som helst, i vilken man får stå på två ben. Därefter hoppar man igen igenom alla turerna. Om man »stapplar»,
får följande i ordningen hoppa. Spelet är slut, då alla
bollarna äro tagna. Den som fått de flesta bollarna har
segrat. (NÄ: 403 s. 234).
58. Gumma.
Den första börjar, står vid a, kastar stenen i 1
och
hoppar på ett ben i 2 och 3, sedan i grenställIlats
ning i »armarna» med vänster fot i 4 och höger
5, på en fot i »halsen» n:o 6 och sedan i grenställA rna ning i »huvudet» med vänster fot i 7 och höger i
8, därpå helomsvängning och höger fot i 7 och
Kropp vänster i 8 (man kan också genast från 6 göra
helsvängning, därpå tillbaka 6, 5 och 4 (grenställning), 3, 2, tager upp stenen, då man står i 2, och
Huvud

4 rm

Trippandet.
Streck, ristat 1. ritat.
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hoppar över 1 ut. Sedan kastar man i 2, hoppar på ett ben i 1,
därpå i 3 osv. Under hela spelet har man att iakttaga, att man aldrig
får hoppa i den ruta, i vilken stenen ligger (SI: Ensk. meddel; spelet
inlärts av en dansk från Fyen år 1952, men lekes numera av barnen
i Pajpis by).
59.

b

Åtta mans leken.
I snön ritas en stor åtta. Åtta deltagare
få vara med, fyra i första ringen och fyra
i andra. Den första deltagaren springer
från II B till I A. Sedan springer den
första på I-sidan från C till D. Därefter
åter en från II B till I A och en från I C
till II D, och så vidare. Man springer ända
tills någon springer orätt, då leken slutar (BB, 487 s. 3).

H. Bollspel.
Förfärdiga bollar.
Förr hade man endast hemgjorda läderbollar. Man tog ett par
korkar och en liten sten, lindade omkring dessa blår och sist garn
till ett hårt nystan och lät slutligen skomakaren sy läder omkring.
En sådan boll studsade föga, men var hård, så att det kändes, då
man blev träffad av den; »det fläskade» (HF). Gummi- och kautschukbollar voro sällsynta ännu omkring 1900 och i vissa bollspel
användes alltid läderbollar. Det var flickorna som först började använda köpta gummibollar i sina boll-lekar (PÄ BO SI HÄ HF: Ensk.
meddel.).
I äldre tider förfärdigade man sin boll själv av sihår (SI) eller
hopknycklade tyglappar, inom vilka kunde vara en liten sten och
ett par korkar därjämte (BE). Omkring byltet syddes en stark tyglapp eller läder, så att bollen blev något så när klotformig (SI) eller
lindade man garn omkring och ytterst virkade man garn omkring
(BE). (SI BE: Ensk. meddel.)
Fordom hörde det till saken att kvinnorna under vinterkvällarna bl. a. skulle sömma en boll. Tre stycken flaskkorkar lades mot
varandra, två sida vid sida, en ovanpå dessa. Med fiskar- eller segel-
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garn snördes de fast tillsammans. En fjärde kork klövs på längden,
och de båda lades mot de sammansnörda korkarnas ändar, eller förenades med dem på något sätt; huvudsaken var att de bundos ihop
så stadigt, att de inte kunde förskjutas i förhållande till varandra
ens vid hårda slag med bollkäppen. Omkring korkarna lindades så
snören eller garn av vad slag som helst, tills bollen fått önskad storlek. Sedan den blivit möjligast klotrund, lindades någon ljusfärgad
garnsort några varv omkring densamma sålunda, att bollen blev
indelad i åtta trekantiga figurer. Över denna lindning, som utvisade
figurernas gränser, gjordes sömmar med vitt ullgarn och därpå översyddes de olika trekanterna omväxlande med t. ex. grönt och rött
garn. Ibland virkades bollen eller ock bekläddes den med läderbitar
(KN: Folkl. o. etn. st. V s. 185).
1. Studsa.
Tävlingslek mellan flere deltagare. Man kastar först bollen lätt
mot golvet eller släta marken. Då den studsar opp till midjans höjd,.
slår man till den med flata handen, så att den åter studsar mot marken. Detta fortgår så länge och så snabbt som möjligt. Om det är
skickliga deltagare, kan man tävla om vem som först hinner t. ex.
till ett hundra (FY: 397 s. 68).
Detta golvspel kan försvåras genom att man slår med knytnävarna (ST: 397 s. 68).
Man lägger bollen på marken (golvet) och slår på den med
handen, så att den studsar upp, och fortsätter därmed huru länge
som helst eller tills man missar, varvid bollen studsar allt högre och
högre (SI: Ensk. meddel. 1954).
2. Kasta lyra.
Ett obestämt antal deltagare, oftast flickor, stå uppställda i en
större ring med större eller mindre avstånd från varandra, beroende,
på skickligheten. Därefter kastar man bollen från den ena till närmast följande. Allt efter som skickligheten ökas, kastas bollen högre
och avstånden ökas (ST: 397 s. 50; SI: Ensk. meddel.).
Deltagarna stå i ring på ett avstånd från varandra av fem meter eller mera, beroende på skickligheten (KI), av fyra till fem
meter (EE). En börjar kasta lyra åt den närmaste, denna åt den
följande o. s. v., alltid åt samma håll. Den som inte får lyra kommer
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ur spelet (Kl EE), blir »bränd» eller »död» (EE). Den segrar som
sist blir kvar (KL 414 s. 107; EE: 407 s. 170).
Två stå mitt emot varandra, tre i triangel, fyra i fyrkant o. s. v.
och kasta bollen till varandra. Avstånden ökas ju skickligare man
blir (EC: 399 b s. 123).
De lekande äro två, stå på ett visst avstånd från varandra och
»hissa» lyra åt varandra ett överenskommet antal gånger. Tappar
någon av dem bollen, måste han börja om från början. Den som uppnått det bestämda antalet lyror, äger rätt att »polta» den andra.
Denne får inte röra sig från sin plats, men väl böja eller vrida kroppen för att undvika bollen. Den som poltat sin kamrat ett givet antal
gånger, har vunnit (RE: 62 s. 29).
3. Kasta 1. hurra boll (NÄ).
Motboll (PY).
Ett jämnt antal deltagare i två partier äro uppställda i ring.
Man kastar med två bollar till varannan, det ena partiet åt ett håll,
det andra i motsatt riktning. Bollen skall passera eget parti ett visst
antal gånger, t. ex. 16. Det parti vinner, vars boll först hunnit tillbaka till utgångspunkten. Alla klappa i händerna och hurra, om
bollarna råka träffa varandra (PY: 397 s. 50). — Leken börjas. Bollen kastas till varannan och i motsatt riktning.
Deltagarna, jämnt antal, stå i ring med en eller flere meters
avstånd mellan deltagarna, vilka äro delade i två partier så, att
varannan hör till samma parti. Varje parti har sin boll, som kastas
till dem som höra till samma parti, men åt motsatt håll. Deltagarna
stå på sin plats och skola taga lyra. Den som »stapplar», d. v. s. inte
får lyra, blir utesluten. Leken fortsättes, tills ena laget endast har
en deltagare och sålunda förlorat. Det hela skall gå så snabbt som
möjligt (NÄ: 403 s. 219).
4. Kattboll.
En av deltagarna blir »katt», ställer sig tre till fem meter framför
de andra med ryggen åt dem. Dessa behöva inte stå i någon bestämd
ordning. Katten kastar bollen över sitt huvud bakåt, och de andra
försöka taga lyra. Den som lyckas få lyra, blir katt och den förra
katten får ställa sig bland de andra. Lyckas ingen få lyra, kastas
bollen till katten, som fortsätter att vara katt. Platsen där katten
står är ofta betecknad med en brädbit 1. dyl. (PY: 397 s. 52).

330

Lekar med idrottslig karaktär.

Kap.

5. Slå lyror.
En slår bollen, man kan också ha uppgivare. De övriga försöka taga lyra. Den som får det överenskomna antalet lyror, får i
sin tur slå (SI HF: Ensk. meddel.; LA NV: 513 s. 226).
Först »sältrar»1) man på en »kårto» 2) om vem som skall slå
ut bollen. Den som kommer överst med sin hand får slå först. Sedan
bestämmer man antalet lyror, t. ex. fem. Man ställer sig vid ett
streck och slår till bollen med karton. De övriga stå spridda på
planen samt skola taga lyra. Den som först får fem lyror får byta
plats med den som slagit och de övriga få börja taga lyror från början (NV: 407 s. 59).
Väggboll.
Deltagarna vanligen fyra. På en käpp mäter man, vem som skall
bli »uppgivare». Det blir den som får sin hand överst. Den andra
slår, den tredje är första lyrtagare, den fjärde andra lyrtagare. Den
som får lyra får i sin tur slå3) (Kronoborg, Sorjos: 313 s. 45).
6. Slå längst.
Även i form av tävlan. Man slår med knytnäven. Bollen gjord
av läder och invändigt fylld med tyg eller annat (ST: 397 s. 69).
7. Huvud boll.
Bollen slås med huvudet mot en vägg, så att den utan att falla
till marken studsar mellan huvudet och väggen. Även i detta fall
kan man tävla om vem som är skickligast (ST: 397 s. 69).
8. Fiska eller »bitja».
Minst tre deltagare. Två ställa sig 8 å 10 m från varandra. Mitt
emellan dem en tredje eller huru många som helst. De två kasta
i tur och ordning en boll, med vilken de försöka »kodda» den eller
dem, som »stå i mitten». Dessa väja undan. Den som blir koddad,
får kasta och den andra fiska. — Ingår som tur i »Fyra slag». Som
skild huvudsakligast i syfte att uppöva sin färdighet i fiskning vid
andra bollspel (HF: 1890-talet, Wm Ob, I s. 49 b).
Teka på sällträ.
Sällträ.
Varför detta spel kallas »väggboll» är oförklarat.
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9. Boll i kötten: bold i tjettan (LI).
Bränd hage (NY)
Bränna hage (EE).
Bränna lind (JA.).
Fisiring (KV).
Kasta i ring (KN).
Kodda (SI).
Pola ring (Ny).
Ring PA).
Ringboll (ST KV).
Ringpira (ST).
Trindringen: trindrindjin (SB).
Genom räkning utses en till »pira». Denne står utanför en
ring, inom vilken de övriga stå. Ringens storlek är beroende av antalet lekande, minst tre meter i diameter. Piran skall kodda dem
i ringen. Om han lyckas och bollen stannar inom ringen, får den
koddade taga bollen och kodda piran. Lyckas han får han fortfarande vara inom ringen, eljes måste han ut ur ringen och hjälpa
piran. Den som sist blir inne, blir »frivillig pira», d. v. s. pira i följande lek (ST: 397 s. 54).
Piran står med bollen i handen
utanför ringen, som är uppritad med kalk, samt försöker kodda
någon innanför.
Lekes på samma sätt som »Ringpira», men den som blir koddad tager bollen, ställer sig vid ringkanten och ropar: »stå!» varvid
piran och de övriga utanför ringen måste stanna och han (hon) får
kodda någon av dem. Om det tar, så är han »frälst» och får stanna
inom ringen, annars måste han gå utom ringen och hjälpa piran.
Den som först blivit koddad blir pira i nästa (FY: 397 s. 55).
Lekes även så, att den som blivit koddad blir p
- ira och den
förra piran kommer in i ringen. Lekes så länge tills alla varit minst
en gång pira (ST: 397 s. 55).
Lekes på samma sätt som »Ringboll». Bollen måste vid koddandet stanna innanför ringen. Med bröstet, armar och knän, dock
inte med händer och fötter, försöker man få bollen ut ur ringen
(FY: 397 s. 55).
Man ritar en ring, »lya» på »jorden». En är utanför, alla andra
inne i lyan. Den som är utanför skall försöka träffa någon av dem
som äro innanför med bollen. Lyckas han träffa, skall den träffade
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kasta bollen tillbaka och försöka träffa den som är utanför. Om han
inte träffar, får han gå ut och den andra i stället komma in i lyan
(LI: 99 s. 46).
f. Den första att kodda kan utses genom räkning (lekräkningar
s. 748) men vanligen genom överenskommelse, ofta anmäler man sig
frivilligt, ty man har hellre hand om bollen och koddar än man vill
bli koddad. På marken uppritas en ring, inom
vilken alla samla sig utom en som står med
bollen utanför ringen vid A. Denna försöker
kodda dem som äro i ringen. Dessa väja undan
för bollen på alla möjliga sätt: hoppa åt sidan,
hoppa upp, breda ut benen, böja sig o. s. v. Den
som blir träffad, får gå ut och hjälpa den första
o. s. v. tills alla blivit träffade. Den som blir
sist i ringen, får vara koddare, då leken begynner ånyo (SI: Ensk.
meddel. 1955).

A

genom räkning utses den som skall ha bollen, ringen från en
till fem meter. Om bollen stannar inom ringen, tager den träffade
bollen och kastar den på den som är »ute» och nu får springa undan.
Om det nu träffar får den som kastat stanna inom ringen. I annat
fall måste han ut och hjälpa den som är ute. Dessa få komma ända
till ringkanten. Då alla kommit ut, blir först koddade ute i nästa spel
(PA: 414 s. 111).
En större ring, storleken beroende på antalet deltagare. En
står utanför ringen, de andra inom densamma. Den som står utanför skall med en boll »bränna» någon inne i ringen. Om det träffar,
får denne bränna tillbaka, och om det lyckas, får han stanna kvar
i ringen, i annat fall byta de plats. Bollen måste dock stanna inom
ringen, då någon där blivit bränd (SB: 403 s. 227).
Den som blivit bränd får gå ut och hjälpa till att bränna. Den
först brända blir utanför ringen i nästa spel (KN: 400 s. 42).
Då alla blivit träffade börjar leken ånyo och den först polade
stannar på yttre sidan av ringen (NV: 513 s. 255).
En ring på marken, fyra till sex meter i diameter. Genom räkning bestämmes en till »pålare (polar) » De övriga stå i ringen, pålaren utanför och försöker kasta bollen på någon av dem. Om det
träffar, tager den träffade bollen och försöker påla pålaren. Om
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det lyckas, får han (hon) stanna i ringen, annars måste han gå ut
och tillsamman med pålaren påla de andra. Om någon blir trött,
får han »spott åv se», d.v.s. spotta på marken, sätta sig på sidan
och vila ett tag. Då endast några få äro kvar i ringen, bruka de
utanför stående gömma bollen i kläderna för att narra dem som äro
i ringen, så att de inte veta vem som har bollen. Detta kallas
»clzejtisbe» eller »bollo»,1) ty man liknar ett getingsbo, då man
går framåtlutad låtsande hålla i bollen. Den första som pålas, blir
nästa gång pålare (NV: 407 s. 159).
1. Liksom föreg. En del leka så att bollen bör stanna innanför ringen, innan någon anses träffad. Om bollen rullar ut, räknas kastet
inte (KV: 537 s. 552).
Alla som bli träffade måste gå ut ur ringen, om de inte
lyckas träffa den som är utanför. Bollen måste stanna innanför ringen (JA: 327 s. 35).
Se »påla ring». Den som blir bränd i ringen, tager bollen och
ropar: »Boll, stå!» Den som står utanför, får då inte röra sig. Om
han i sin tur blir bränd, får den som är i ringen stanna där. Den som
sist blir inne, blir i nästa spel ute (EE: 407 s. 169).
10. Bollek.
Deltagare huru många som helst. En kastboll av läder stoppad
med tagel, på marken käppar, bildande en rektangelformig ruta,
ungefär 180 cm bred, längden beroende av antalet deltagare. Genom räkning utses en att kasta bollen på de andra, som befinna
sig i rutan. Kastaren ställer sig på visst avstånd från rutan och försöker kasta in bollen så, att den först träffar någon och sedan faller
till marken inom rutan. Den som träffas av bollen får skuffa ut
den men icke sedan den fallit till marken (BÖ: Nordberg s. 130).
11. Bollskola (Fl HA).
Bollspel (Fl HA).
Hiss (LA).
Kasta boll mot vägg (SI).
Kasta väggboll (PY SI EN NÄ BE).
Lyrboll (MM).
Mästarboll (PY).
Getingsbo.
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Ta mästerboll (OR).
Ta skomakarlyrorna (NV).
Ta skomakarstuntorna (NV).
Lekes av småflickor.
a. Bollen kastas mot en vägg, avståndet från väggen beroende
på skickligheten. Alla övningar göras först med höger hand, sedan
med vänster hand, sist med båda händerna. Varje övning göres tre
gånger å rad. Om man gör fel, får man sluta och en annan börja i
sin tur. Den förre får börja från det ställe, där han misslyckades,
när han åter är i turen. Övningarna börja med de enklaste. Vanliga,
övningar äro t. ex. taga lyra med från-, mot-, korsgrepp, med knytnävarna, nysta eller propellerrörelse, innan man tager lyra, snurra
ett varv runt och taga lyra, klappa händerna fram, bak och fram
samt sedan taga lyra, stå med ryggen mot väggen och taga lyra
(PY: 397 s. 69).
b. Man övar sig i färdigheten att hantera bollen, t. ex. kasta lyror
turvis med höger och vänster hand, kasta bakåt över axeln och
taga lyra, kasta under knäet och taga lyra o.s.v. Mestadels efter
fantasien. Övas i ensamhet, men även flere tillsammans (PY: 397
s. 69).
c.
Bollen kastas mot väggen och tages emot med båda händerna;
Kastas under högra benet;
Kastas under vänstra benet;
Under armen med högra handen;
Svängning runt, när man kastar;
Kastas bakom ryggen mot väggen;
Man sätter sig ner och kastar bollen under båda benen;
Står med ryggen mot väggen och kastar bollen över axeln.
— Om man »stapplar»,1) får man sluta och de följande i ordningen
fortsätta tills man åter kommer i tur (SI: Ensk. meddel. 1954).
d. Följande turer:
Bollen mot väggen, tages emot med båda händerna;
»
» högra handen;
» vänstra handen;
» , man klappar i händerna, innan man tager emot bollen: a) med båda händerna, b) med högra handen, c)
med vänstra handen;
1) Begår fel.
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Bollen mot väggen, man virvlar med händerna, innan man
tager emot bollen: a) med båda händerna, b) med högra handen, c)
med vänstra handen;
Bollen mot väggen, händerna föras bakom ryggen, innan man
tager emot bollen: a) med båda händerna, b) med högra handen, c)
med vänstra handen;
Bollen mot väggen, man svänger runt, innan man tager emot
bollen: a) med båda händerna, b) med högra handen, c) med
vänstra handen;
Man kastar bollen bakom ryggen mot väggen: a) först från
höger till vänster med högra handen, b) från vänster till höger
med vänstra handen och tager emot bollen såsom i föreg.;
Man kastar bollen a) under högra benet, b) under vänstra
benet mot väggen och tager emot den såsom i föreg. (JA: ensk.
meddel. 1955).
e.
Ettona: med handen vänd emot sig kastar man bollen upp
mot en vägg och tager lyra på vanligt sätt, då den studsar tillbaka;
Tvåona: med handen vänd ifrån sig kastar man bollen mot
väggen och tager lyra, då bollen studsar tillbaka;
Treona: med handen vänd emot sig såsom vid 1 kastar man
först upp bollen och giver den sedan ett lätt slag med handen, så att
den flyger mot väggen, och tager slutligen lyra, då den studsar tillbaka;
Fyrona: med handen vänd ifrån sig kastar man först upp bollen och giver den sedan ett slag, så att den far mot väggen, och
tager därpå lyra, då den studsar tillbaka;
Klappona: man klappar ihop händerna, innan man tager emot
bollen, då den studsar från väggen;
Virvlorna: man »virvlar» omkring med händerna, innan man
tager emot bollen;
Bak-o-framklappona: man klappar ihop händerna, först en
gång bakom ryggen och så en gång framför magen, innan man tager emot bollen;
Flatona: man mottager bollen mellan sina flata händer;
Knytona: med händerna knutna tager man mot bollen;
Turen glömd;
Klykona: man tager emot bollen med i kors lagda händer;
Väggona: med ryggen vänd åt väggen kastar man bollen över
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huvudet i väggen bakom sig och tager emot den, då den studsar
tillbaka;
Dansona: man svänger sig omkring, innan man tager emot
bollen;
Under benet: man kastar bollen med högra handen under
vänstra benet mot väggen och tager emot den, då den studsar från
väggen;
Under benet: med vänstra handen kastar man bollen under
det upplyfta högra benet och tager bollen (EN stad: Wm Oh. 1 ss.
152 b, 475 b, 440 b, 196 a, 364 a, 294 b, 29 b, 171 b, 386 a, 373 a,
120 a; Oh. II s. 555 a).
Bollen kastas mot en vägg på olika sätt och fångas på olika
sätt, t. ex. med knutna nävar, med korslagda händer o.s.v. (Fl: 399 b
s. 122).
Alla olika sätten tagas tre gånger. — Ingen vidare beskrivning (HA: 399 b s. 125).
Alla turerna tagas tre gånger. Om man stapplar, får följande
taga vid och man väntar på sin tur, då man börjar, där man stapplat. (HA: 399 b s. 125).
1.

Lyra tages med båda handflatorna uppåt;
Lika, men handflatorna framåt mot väggen;
Bollen slås ett slag i luften, sedan slås den mot väggen och
tages därefter emot såsom i 1;
Först likasom i 3, tages emot såsom i 2;
Bollen skall studsa från handen till väggen tre gånger;
Klapp händren: händerna klappas ihop, innan man tager lyra;
Vinglon: man snurrar händerna runt, innan man tager lyra;
Niga: man niger, innan man tager lyra;
Bocka: man bockar, innan man tager lyra;
Både niga och bocka, innan man tager lyra;
Yndji bejn: bollen kastas under benet och lyra tages;
Klapp yndji bejn: först klappar man i händerna ovanom
benet, sedan under benet, sedan åter över benet, tre gånger med
vartdera benet, innan lyra tages;
Klapp bak: först klappar man fram, sedan bak, så åter fram
och lyra tages;
Bak rydjin: med högra handen kastas bollen omkring ryggen
mot väggen;
Likasom föreg., men med vänstra handen;
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16. Rist korset: med ett finger skall man draga ett kors på bröstet, innan man tager lyra;
Slå armarna i kors på bröstet, innan lyra tages;
Händerna läggas på axlarna, innan lyra tages;
Klappa på låren: först klappar man i händerna, så på låren,
därefter i händerna, åter på låren och slutligen lyra;
Knäppa händerna upp och ner: händerna knäppas ihop med
tummarna nedåt, innan lyra tages;
Flathand: man tager lyra med handflatorna;
Knookon:1) man tager lyra med knytnävarna;
Pekfinger: vänstra handens pekfinger stödes mot väggen och
man kastar bollen under vänstra handen;
Lika som föreg., men med högra handen;
Kast yndji rygg: bollen hålles i med båda händerna på ryggen
och kastas över huvudet mot väggen;
Sioö ij me öve (slå i med huvudet) : bollen skall studsa från
väggen emot huvudet, sedan mot väggen och först därefter lyra;
Sparka i med knä: bollen skall studsa emot knäet, mot väggen och lyra;
Gobbin (gubben): man står med ryggen emot väggen, kastar
bollen;
Trellon (trillan) : man snurrar ett varv runt, sedan lyra;
Vriden hand: händerna inåtvridna lagda i kors på varandra,
då man tager lyra. — Uppt. har denna tur i slutet såsom 19 a (NÄ:
403 s. 221).
j.
Etton: bollen kastas med ena handen mot väggen, tages emot
med båda;
Tvåon: bollen mot väggen med ryggsidan av flata handen uppåt
vänd, tages emot med en hand på vanligt sätt;
Trion: bollen på flata handen kastas mot väggen och tages
emot som föreg.;
Fyron: först kastar man litet upp bollen, slår till den med
handen så att den flyger mot väggen och tager emot den med båda
händerna;
Femmon: man klappar ihop händerna, innan man tager emot
bollen;
Sexon: bollen mot väggen på vanligt sätt, tages emot mellan knytnävarna;
1)

Knook, -on 'benknota, knoge' m.m.

22 — V. E. V. Wessman.
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Sjuon: bollen på vanligt sätt mot väggen, tages emot mellan händerna lagda i kors;
Afton: man klappar ihop händerna först fram och sedan bak,
innan man tager emot bollen;
Nion: man står med ryggen åt väggen och huvudet lutat mot
väggen och kastar bollen över huvudet mot väggen och tager emot
den, stående i denna ställning;
Tian: man svänger sig omkring ett varv, innan man tager
emot bollen;
Elvon: man kastar bollen under högra benet;
Tolvon: bollen kastas under vänstra benet.
Tretton: bollen kastas under vänstra armen.
Om man inte lyckas få tag i bollen, måste man börja allt från
början (BE: Ensk. meddel. 1956).
k. Som genomgående regel gäller, att man skall taga lyra sex
gånger med bägge händerna, fyra gånger med högra handen och
två gånger med vänstra, ifall intet särskilt angives för varje tur. —
Turerna äro:
Bollen kastas rakt upp i luften;
Ta mot vedjin: bollen kastas mot väggen;
Bollen slås med handen mot väggen;
Klick klack: bollen slås med uppåtriktad hand mot väggen;
Hovo i blöjton: bollen kastas mot väggen, varvid man står
med ryggen mot väggen och stöder huvudet mot denna;
Klick klack hovo i blöjton: ställning som i föregående tur,
men bollen slås med handen mot väggen;
Joolhoppona (jordhopporna): bollen slås omkring tjugu gånger mot golvet;
Lang joolhoppona (långa jordhopporna): bollen kastas uppåt,
får studsa mot golvet och man tager lyra som vanligt;
Man låter bollen falla mot golvet, slår den därpå uppåt och
tager lyra;
Nappona (napporna): bollen fälles mot golvet, men gripes,
innan den når detta, tjugu gånger med bägge händerna, tio gånger
med högra och sex gånger med vänstra handen;
Bollen kastas under benet mot väggen;
Bollen kastas under armen mot väggen;
Bollen föres runt midjan och kastas mot väggen;
Vinglon (vinglan): Bollen kastas mot väggen, varpå man
dansar ett varv runt och fångar den (OR: 537 s. 550).
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1.
Man kastar bollen mot väggen så att den går i båge nedifrån
uppåt; . . . lyra tages på vanligt sätt;
Bollen kastas mot väggen så att den gör en nedåt böjd båge
mot väggen;
Bollen kastas helt litet upp i luften och slås därefter mot
väggen;
Bollen kastas upp i luften och slås mot väggen . . . ;
Bollen kastas mot väggen, man klappar i händerna och tager
lyra;
. . . . , man klappar i händerna och stiger på knä, då bollen
tages emot;
. . . . , man klappar i händerna som förut och för dem därpå
bakom ryggen;
. . . . man tager lyra med raka handflator;
. . . . man tager lyra med knytnävarna;
. . . . man tager lyra med händerna i kors;
. . . . man tager lyra med knäppta händer: handflatorna vända
uppåt;
. . . . man nystar händerna och tager lyra;
. . . . man lägger händerna i kors över bröstet och tager lyra;
Man slår bollen upprepade gånger mot väggen i båge nedifrån
uppåt;
Man vänder ryggen mot väggen och kastar bollen över huvudet mot väggen;
Man kastar bollen mot väggen, snurrar runt och tager lyra
(LA: 513 s. 218).
m. För att bestämma ordningen skynda sig deltagarna att ropa
första, andra o.s.v. Bollen kastas på olika sätt mot en vägg eller
upp i luften och lyra tages. Följande turer förekomma:
Bollen kastas mot väggen på vanligt sätt;
Ena armen stödes mot väggen och bollen kastas under armen
mot väggen;
Man står med ryggen mot väggen, stöder huvudet mot väggen och kastar bollen över huvudet mot väggen;
Bollen kastas under benet mot väggen;
Bollen kastas under knäet mot väggen;
Man sitter på marken och kastar bollen;
Man ligger och kastar bollen;
Man står och klappar i händerna i det man kastar bollen;
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Man kastar bollen och klappar i händerna bakom ryggen;
Man kastar bollen och klappar i händerna bakom ryggen och
framför bröstet;
»Svår-svår»: man kastar bollen, slår ihop händerna bakom
ryggen, framför bröstet, slår sig på knäna, slår ihop händerna igen,
allt innan man tager lyra;
»Langsurmjöltsi»1) bollen kastas upp i luften och då den »stuntar»2) tager man lyra;
»Stäckosurmjöltsi» 3 : bollen kastas genast i marken, och man
tager lyra, då den stuntar upp;
»Man bakar»: bollen placeras på handryggen, kastas upp i
luften, slås med handflatan mot väggen och man tager lyra;
»Man nappar»: bollen fälles, men gripes uppifrån, innan den
nått marken;
»Amerika-tsistona»: bollen på handryggen, kastas upp i luften, slås därpå mot marken och tages då den stuntar upp;
»Klapot» 4 ): bollen slås flere gånger mot marken.
Ta skomakarstontona spelas så att vid första varvet varje tur
tages tre gånger och lyra tages med båda händerna; vid andra
varvet tages varje tur två gånger och lyra tages med högra handen;
vid tredje varvet tages varje tur en gång och lyra tages med vänstra
handen (NV: 513 s. 259).
Man kastar en, två eller tre bollar mot en vägg inomhus eller
utomhus och tager lyra. Omkring trettio olika turer känner man
till (MM: 537 s. 557).
Man kastar med en boll och en hand mot en vägg så snabbt
som möjligt. Därefter med två bollar och en hand. Blott en boll
får vara i handen. Slutligen med tre bollar: en i handen, en i luften och en mot väggen (NÄ: 403 s. 224).
12. Bollskola. (PY ST SI EN KI NÄ ÖV).
Gryta. (EE).
a. På marken en rektangel indelad i rutor, vilkas antal beror
av antalet deltagare och klasser. Om klasserna t. ex. äro åtta och
deltagarna tre blir rektangeln 3 X 8 m och rutorna tjugufyra av
Lång surmjölk.
Studsar upp.
Kort surmjölk; stäckog 'kort'.
Klappa.
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en kvadratmeters storlek. I varje klass skall det nämligen vara lika
många rutor som elever. Framför rektangeln är en cirkel 1 m i
diameter; avståndet från rektangeln varierar, beroende på skickligheten. En väljes genom räkning till lärarinna och ställer sig i
ringen. De övriga ställa sig i första radens rutor, som föreställa
första klassen, en i var ruta. Lärarinnan kastar nu lyror till eleverna i tur och ordning. Den som kan taga lyra flyttas ett steg
bakåt till närmast högre klass, i motsatt fall stannar man kvar i
klassen, tills man får lyra. Den som först kommer till sista klassen
och där får lyra, blir lärarinna, och den förra börjar i första klassen följd efter hand av de andra, vilka åter börja, då de sluppit
skolan (PY: 397 s. 51).
Lekes även så, att man skall tre gånger gå igenom skolan som
består av nio klasser. Den som först blir färdig, blir lärarinna. Alla
andra börja från början ånyo (ST: 397 s. 52).
En lärarinna, de övriga elever. Lärarinna blir den som först
hinner ropa. Eleverna stå i en lång rad framför lärarinnan på ungefär en halv meters avstånd från varandra. Så många klasser som
man tycker att eleverna kunna taga lyra. Lärarinnan kastar bollen först till en elev, kan denna taga lyra, kastar hon bollen tillbaka
till lärarinnan och flyttas upp till närmast högre klass, medan den
som inte kan taga lyra stannar kvar i klassen. Så går det undan för
undan på samma sätt med alla. Den som kommit till översta klassen och får lyra kommer då till den närmast lägre och så undan
för undan till första klassen. Den som först kommer dit, blir lärarinna (SI EN Ensk. meddel. 1955).
Deltagarna stå i rad på sex å sju meters avstånd från en som
kastar lyror till dem i tur och ordning. Den som får en lyra får taga
ett steg framåt. Den som först kommer till den kastades plats, får
därpå kasta bollen och den andra gå in i raden. Leken fortsättes, tills
alla varit och kastat bollen (NÄ: 403 s. 216).
På marken ristas nio streck. Alla stå först vid första strecket.
För var lyra man tager, stiger man ett streck bakåt. På nionde strecket tager man lyra med en hand. Sedan byter man plats med den
som kastar. För övrigt lik föreg. (NÄ: 403 s. 220).
Barnen delas i grupper om 5-10 i varje och ställa sig på frontled. Den första i varje grupp blir lärarinna och ställer sig 5-10
steg framför skolbarnen. Lärarinnan kastar bollen till den som står
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längst till vänster (höger), och denna kastar bollen tillbaka till lär.
Sedan kastas bollen till den följande osv., tills alla elever haft bollen och kastat den tillbaka. Elev som tappat bollen, flyttas lägst ner,
sist, i klassen. Tappar lär. bollen, måste hon ställa sig sist i ledet
och nr 2 blir lär. Med ovana elever användes ärtpåse och lyra tages
med båda händerna, sedan med höger hand och sist med vänster
hand. Därefter börjar man med boll (NÄ ÖV: 510 s. 9).
Deltagarna stå i rad bredvid varandra och kasta bollen till en
av deltagarna, som står tre till fem meter framför de andra med
ryggen åt kamraterna. Denne skall kasta bollen bakåt över sitt huvud,
varvid de övriga skola försöka taga lyra. Den som lyckats få tre
lyror, får byta plats med den som står fram för de andra. Den är
bäst, som fått de flesta lyrorna (KI: 414 s. 107).

En väljes till »sändare» och står vid ett streck. Framför honom stå de övriga i första radens rutor. Sändaren kastar i tur och
ordning lyror till envar. Den som får lyra, får stiga ett steg bakåt.
Den som först kommer till »grytan» kallas »grytörarn» och får byta
plats med sändaren. Leken börjas på nytt (EE: 407 s. 169).
13. Ett hugg och pola (MM)
Ett hugg och surin (NÄ).
Ett hugg och spring (NÄ ÖV KN RE).
Ett slag och ränna (ST HÄ ES KY SJ).
Klockarboll (PY BO).
Slå boll (LT PÄ LI MÖ BO SI TU).
a. En boll, ett slagträ, två mål (HÄ »möte» n., pl. möter), en
»klockare». Genom räkning eller överenskommelse bestämmes vem
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som skall bli klockare, d.v.s. »ge opp» bollen. Klockaren kastar upp
bollen i luften (»ger opp») så högt, att man bekvämt kan slå den.
tur och ordning försöka de andra slå till bollen, kasta sällträt och
springa till det andra målet och möjligen tillbaka till det första.
Klockaren skyndar efter bollen och försöker träffa med den (SI
kodda, HA bolla) den springande. Lyckas han, blir den träffade
klockare. — Om man »pular» 1 ) två gånger, får man försöka ännu
en tredje gång, men pular man också då, måste man i varje händelse
springa »ut». (SI). De som äro i det andra målet, behöva inte genast
springa »in», utan få vänta, tills någon slår så långt, att man tror
sig hinna in. Leken kan fortsätta huru länge som helst. (FY: 100 s.
88; ST: 100 s. 99; PÄ: 99 s. 58; LI: 99 s. 47; MÖ: 99 s. 41; öBO: 99 s.
39; vBO: 85 s. 52; SI: 85 s. 44; TU: 85 s. 54; HA: 117 s. 193; ES:
117 s. 173; KY: 117 s. 180; SJ: 117 s. 185).
Den som klockaren träffar med bollen blir »krök° dreng åt
klockarn», d. v. s. skall springa efter bollen åt klockaren. Då alla
blivit kroko drängar, är leken slut. För övrigt likasom föreg. (LT:
100 s. 81).
Klockaren utses genom tekning med »söliträ» (sällträ). Det
andra målet kallas »suret». Den som klockaren »snoddar» 2) blir
»utpassare», d.v.s. klockarens medhjälpare. Klockarn får lura den
som skall slå genom att låtsa kasta bollen upp eller genom att
slå den hårt i marken. Om denne inte hinner slå eller bommar, är
hans slag förlorat och han måste genast springa ut till suret. Den
som först blivit utpassare, blir klockare i följande lek. — För övrigt
likasom föreg. (ST: 397 s. 63).
Anm. av upptecknaren, Stejskal: På samma sätt lektes 2- 3- 4- 5- 6- 7-slag
o ränna, med den skillnaden att alla hade lika många slag vilket bestämdes
vid lekens början.

En inre klockare, som ger upp bollen, en yttre som passar på
&Alen, tager lyror och koddar. Envar har ett slag och springer till
det yttre målet efter slaget. Blir man koddad, blir man klockare
ute, den förre klockaren blir klockare inne och denne får slå (BO:
Hembygdsm. 34. s. 70 a).
Genom »mettjande» 3 ) bestämmes, vem som skall bli »oppjevar»
och vem som skall bli »utklockar». Två »surar», mellan vilka är 30
Icke träffa bollen; fuska m.m
Snuddar vid, träffar med bollen.
Tekande; hur går det till?
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å 40 steg. Då man slagit sitt »hugg», springer man till andra »surin»,
där utklockarin är. Såväl oppjevarin som utklockarin kan slippa sin
befattning, om de lyckas bränna en springande mellan de bägge
surarna (SB TK LF: 76 s. 123 b).
Man har två mål: inne- och utemål på ett avstånd av omkr.
20 im från varandra. Deltagarna uppställda på ett flankled i innemålet. En är »klockare», uppgivare av bollen. Var och en har ett
slag, varefter han skall springa till utemålet. Klockaren skyndar efter
bollen och försöker kodda löparen, innan han når målet eller då
han löper tillbaka, under en kamrats slag. Den som klockaren lyckas
kodda, blir »uteman» och hjälper klockaren att kodda. Så länge klockaren är utan hjälp, bör slagman slå bollen rakt upp. Då alla blivit
koddade, börjar leken på nytt med ny klockare (NÄ ÖV: 510
s. 90).
Först »tävlar» man, d. v. s. tekar på en käpp. Den som kommer
överst får slå först, de övriga i följd. Den som kommer underst blir
»utklockare», får stå ute på planen och fånga bollen. Den näst understa blir »oppgevare», ger opp bollen åt den som skall slå. Efter
slaget springer man till målet, trettio till fyrtio m från strecket, och
tillbaka. Om utklockaren eller oppgivaren bränner någon, får den
brände intaga hans plats. Utklockaren kommer likaså in, om han
får en hel lyra eller två halva, d.v.s. om bollen studsar en gång i
marken (KN: 400 s. 40).
Spelplan: oftast en äng, vanligen om våren, innan gräset hunnit spira upp. I ena ändan av spelplanen ett »mål», en större sten
eller tuva, dit man skall springa. Genom »lottdragning» bestämmes,
vem som först skall stå vid målet som »iutsyrar» ('utsyrare') d. v. s.
passa på bollen. Lottningen sker sålunda: första man, vanligen den
äldsta fattar med ena handen sällträt vid nedre änden och håller
det lodrätt, den därnäst i ålder griper om sällträt tätt ovanför den
förstes hand och så vidare, tills alla fattat om sällträt, återstår ännu
något av sällträt, flyttar den äldste åter sin hand o. s. v. Den som
gripit sist om sällträts översta ände, blir utsyrare. Därpå börjar spelet: De övriga ställa sig nu vid ängens motsatta ände på ett avstånd
av omkring 100-150 steg från målet. I godtycklig ordning slå spelarna sedan bollen: spelaren fattar sällträt med vänstra handen, »hissar upp»1 ) bollen med högra handen ungefär en manshöjd samt fattar
1)

Kastar upp.
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sedan sällträt med bägge händerna och ger bollen ett kraftigt slag
snett underifrån, så att den flyger i en stor båge mot målet. Därefter
slänger han sällträt ifrån sig och springer själv mot målet. Ifall utsyraren hinner taga bollen och »polta»1) den springande, får denne
intaga utsyrarens plats, men hinner den springande till målet, står
han där, tills en följande slår, då han försöker hinna tillbaka, men
även då kan han poltas. För att bollen inte onödigt skall slås för långt
åt sidorna bestämmes stundom gränser, över vilka bollen inte får
slås; om den flyger över, ropas »extra!» 2), och slaget måste förnyas.
Stundom väljes en »elvrare» som har att hissa bollen, då kamraten
slår. Den nästföljande i ordningen blir elvrare efter honom o. s. v.
(RE: 62 s. 27).
Två mål: surin nära platsen, där man slår, och det andra tjugu
till trettio meter därifrån utåt planen. Först »tävla» alla, d. v. s. teka
på ett sällträ på vanligt sätt. Den understa »blir ut på», d. v. s. på
planen mellan surin och det yttre målet. Var och en ger själv upp
bollen och slår till den med sällträt samt springer till surin, eller
målet om han hinner, samt tillbaka dit där han slog. Den som är ute
skall bränna med bollen, medan den andra springer, om han lyckas
byta de två plats (NÄ: 403 s. 223).
Två streck på ett visst avstånd från varandra. Vid det ena
strecket stå deltagarna i leken, utom en som står i närheten av
det andra strecket. Deltagarna slå var och en bollen en gång och
springa genast ut till det yttre strecket, där vakten passar på bollen och försöker »pola» 3) d.v.s. träffa den som slagit. Vid det yttre
strecket får man dröja efter behag. Den som blir träffad, byter plats
med den som träffat honom (MM: 537 s. 557).

14. Tvåman ängel.
Två deltagare, två »mär».4) Den ena står vid en mär (ett streck)
och slår bollen samt springer till det andra målet, den andra försöker »pola». Lyckas det, blir det ombyte. Man slår från bägge märgin
(NV: 513 s. 268).
»Bränna» med bollen av fi. polttaa 'bränna'.
Av lat. extra 'utom'.
»Bränna» i bollspel.
Mål, fi. määrä bl.a. »mål».
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15. Triman ängel.
Tre deltagare, vilka sältra. Den översta och den understa
blevo »oppsändare», den mellersta blev »slåare». Oppsändarna stå
på ett avstånd av trettio till fyrtio meter från varandra bakom ett
streck. Slåaren ställer sig först mittemot den ena oppgivaren, slår
ut bollen och springer över till andra sidan samt gör lika här. Om
den andra lyckas taga lyra, så blir han i sin tur slåare och den
förre blir oppgivare. Den oppsändare som lyckas påla slåaren, medan denne springer, bliv även slåare (NV: 407 s. 161).
Den som kommer överst blir »oppsändare» eller »oppdzivar»,
den mellersta »slåar» och den understa »bakklockar». Två »mar»
(streck), vid bägge strecken en sälltro. Slåaren slår, om bakklockaren lyckas få lyra eller kan »pola», kommer han in; på
samma sätt förhåller det sig med oppgivaren. För övrigt är bakklockaren varannan gång oppgivare och tvärtom, ty man slår från
bägge strecken (NV: 513 s. 268).
16. Hundboll. (PY ST)
Två slag och ränna (ST)
Genom räkning utses en till »hund». Denne ställer sig mellan tvenne mål, som äro på ett avstånd av tjugu till trettio meter
från varandra. De övriga stå efter varandra vid det ena målet. Den
första giver själv upp bollen samt slår den med knytnäven utåt
planen och springer därefter ut till det andra målet. Hunden skall
fånga bollen samt »bränna» den springande genom att slå honom,
(henne) ett slag på ryggen. Denne blir då hund och den första hunden får gå in i det första målet samt ställa sig bland de andra, vilka
fortsätta i tur och ordning. De »brända» bli därefter alla hundar
och hjälpa till vid fasttagandet. Om ingen finnes kvar i det första
målet, så får den första brända hunden kasta tre lyror och under
tiden skola de som finnas i det andra målet, springa tillbaka till det
första målet samt fortsätta leken. Då alla blivit hundar, är leken slut
(PY: 397 s. 62).
En »risto» (ett streck) på jorden, kallad »sur'n». När man
»strider» vem som skall bli klockare, kastar man först ut bollen
och sedan kasta alla sina käppar till bollen. Den som kommer längst
från bollen, blir klockare. Man slår med ett sällträ. Den som är
äldst får slå först och får slå tre gånger. Den som klockaren träffar med bollen, blir »hund» (hunn) åt klockaren d. v. s. skall springa
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efter bollen åt klockaren. Då alla blivit träffade är leken slut. För
övrigt likasom föreg. (ST: 100 s. 99).
17. Ett slag o spring strax ut o in (PY)
Jägarboll (PY)
Genom räkning utses en till »jägare». De andra ställa sig på
ett led efter varandra. Jägaren ställer sig mitt emot den första,
kastar upp bollen och den första slår till den med knytnäven eller
handflatan och springer därefter ut till motsatta sidan av det område man utsett före lekens början och utanför vilket man inte
får springa. Jägaren springer efter, tager bollen och försöker kodda den som slagit ut bollen. Om jägaren lyckas, blir den koddade
hans medhjälpare och skall fånga dem som sedan springa ut till motsatta sidan av området, där man är fri. Sedan gäller det att springa
tillbaka till det första målet. Leken är slut, då alla blivit koddade.
den först koddade blir jägare nästa gång (PY: 397 s. 62).
Två mål. »Jägaren» ger upp bollen och koddar den som springer till det andra målet. Om det tager, blir den koddade jägarens
medhjälpare, i annat fall hinner han springa såväl ut till målet som
in, under tiden som jägaren springer efter bollen. Annars likasom
föreg. (PY: 397 s. 63).
18. Skviroboll1 ), stsitobo11.2 )
a. Deltagarna »sälltra » . 3 ) Den översta blir »oppsändare» eller
oppdzivar», den understa »bakklockar» och de övriga, uppifrån nedåt räknat, första o.s.v. »slåaren». Bakklockaren står i närheten av C, de övriga vid A.
Var och en slår endast »ejn hc.)gg» 4) och
springer så till C samt därifrån till B. Om
man »pålas» 5) av bakklockaren, blir man
bakklockare, om man pålas av oppgivaren,
blir man oppgivare. Likaså komma bakklockaren och oppgivaren in, om de få en lyra. Då
alla slåare samlat sig vid B, börja oppgivaren och bakklockaren »fis-

B

C

Skvira 'skvala; kasta sitt vatten med ett skvalande ljud (om kvinnor);
spruta ut med god fart (om stark diarre).
Sketa > stsito 'diarre'
Teka på sällträ genom att flytta händerna nedifrån uppåt.
Ett slag.
Träffas med bollen, »brännas».
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ka»: oppgivaren står vid A och pålar slåarna, som springa längs B,
medan bakklockaren vid C tager mot bollen. Efterhand pålar man
från det ställe, där man hejdat bollen, och håller på, tills det blir tråkigt. Då oppgivaren eller bakklockaren lyckas påla någon heter det,
att han »skvirar», och han får då två hugg (NV: 513 s. 263.
b. Två streck, »mären», på marken på tjugu till trettio meters
avstånd från varandra. Deltagarna sältra. Den översta blir »oppsändare», den understa »bakklockare», de övriga »slåare». Oppsändaren och slåarna stå vid ena märet. Varje slåare har första gången
två slag, med en »karto», sedan endast ett. Efter slaget springer man
till det andra märet. Den som oppsändaren lyckas påla, blir oppsändare. Om åter bakklockaren pålar, kommer den pålade i dennes
ställe. Den som springer får stanna i mitten och »fiska», d. v. s. söka
undvika att bli pålad. Det gäller att vara slåare så länge som möjligt. (NV: 407 s. 166).
19. Klockarboll.
Genom tekning på sällträ utses en till klockare. De andra
ställa sig efter varandra på ett led framför klockaren inom det första
målet. Det andra målet befinner sig trettio å fyrtio meter därifrån.
Var och en har tre slag, men bollen slås nedåt vid alla slagen. Därefter skyndar man till det andra målet, klockaren springer efter bollen och försöker kodda den springande. Om det lyckas, blir denne
»utpassare» och ställer sig mellan målen och hjälper klockaren. Sedan
slår följande i ordningen, men ett av slagen, vanligen det sista, får
nu slås utåt planen. När det finnes två utpassare, få två slag slås
utåt planen, och då utpassarna äro tre eller flere, få alla tre slagen
slås utåt planen. — Klockaren står bredvid en på marken uppritad cirkel av ungefär en meters genomskärning samt »snoddar»
därifrån dem som springa ut till det andra målet eller in till det
första. Den som blir snoddad, blir utpassare. Får någon av utpassarna
lyra, blir den som slagit bollen utpassare. När alla blivit utpassare,
ställa de sig sida vid sida vid det andra målet. Klockaren står vid
det första målet och skall kodda någon. Tre gånger får han kasta
bollen. Den som blir koddad, blir klockare i följande lek, men blir
ingen träffad, får ,den förra klockaren förbli klockare (ST: 397 s. 63).
Kan även lekas så att en blir frivillig klockare och två andra
frivilliga utpassare. Alla ha två slag och få efter slagen gå till »springsuret», ett halvcirkelformigt mål vid sidan av första målet. När en
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blir koddad, får en av de frivilliga utpassarna gå in och slå. De två
följande, som bli koddade, byta även plats med den andra utpassaren
och klockaren. När alla blivit utpassare, få de springa in till första
målet, medan klockaren kastar lyra samt ropar: »Ingen in med
första lyran!» De som inte hunnit in, måste stanna och klockaren
får kodda, om han vill. Han får ytterligare kasta två lyror samt ropa:
»Alla in med andra (tredje) lyran!» Om han får någon koddad, blir
denne klockare i nästa lek, i annat fall får han fortsätta att vara
klockare (ST: 397 s. 64).
20.

Slag och ränna: slagorenna (EN)
Tre slag och ränna (ST).
Varje spelare får slå tre slag. Vid det tredje springer han ut till
målet. För övrigt likasom »Ett slag och ränna» nr 13 a (ST: 100 s. 99;
EN: Wm Ob. II s. 233 a).
21. Klockare och dräng.
Klockaren står inom ett streck på marken och giver upp bollen
åt de övriga, som ha tre slag var och en. Invid strecket är ett första
mål, tjugu till trettio meter därifrån det andra, och det tredje inom
strecket, där de stå som skola slå. »Drängen», klockarens medhjälpare, står mittemellan målen ute på plan, skall fånga bollen och
bränna dem som springa mellan målen. Också klockaren får bränna.
Den som blir bränd byter plats med den som kastat bollen (IA:
404 s. 103).
22.

Klockare.

0

Alla deltagarna teka på vanligt sätt på en »spak» (ett sällträ).
Den som kommer överst blir ensam »ute», alla de andra »inne» och
ställa sig innanför ett streck, där de slå bollen i den följd deras
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händer fattat om spaken. Man ger själv upp bollen och slår till den
med sällträt, endast om spaken är lång, ger en annan upp. Var och
en har tre slag. Då något av slagen träffar,, springer man ut till två
bon på åtta å tio meters avstånd. Den som är »ute» står bakom
boen. Om han får lyra, kommer han in och den andra ut. Detsamma
gäller, om man får tre »bockar», d.v.s. tre gånger efter varandra
icke träffar bollen, eller om man blir »koddad», då man springer
mellan målen. Den som är ute får i dessa fall komma in, de övriga
bliva efter hand ute och hjälpa till att taga lyra, kodda eller giva
upp bollen inne. Då slutligen endast en är inne, tager han bollen
och försöker kodda någon av de andra, som skola springa in. Den
som blir träffad, blir nästa gång ute, men om ingen blir träffad, blir
den ute som koddat (PA: 414 s. 110).
23. Klockarboll.
Två mål, ett där man slår och det andra dit man springer. På
en käpp mätes, vem som först skall slå (den som kommer överst).
En »ger upp» och en annan står på planen och tager lyra. Envar har
tre slag och måste springa med sina egna slag fram och tillbaka mellan målen. Den som ger upp och den som tager lyra »bränner»
(kastar bollen i marken), innan den springande hinner tillbaka till
platsen. Den som blir bränd skall sedan taga lyra och den andra
får slå. (Det kan ofta gå så, att bollen flyger så, att lyra icke kan
tagas, och då har den springande god utsikt att hinna mellan målen.)
(Kronoborg, Sorjos: 313 s. 45).

Tre huggl) och lunta 2 ): tri h9gg o lont (LA).
Tre hugg och spring (SB).
a. Ett streck där man står och slår bollen, tjugu till trettio meter
därifrån ett »märe.3) Först »mäter» 4) man, d. v. s. tekar på en
käpp. Den som första gången kommer överst blir »uppsändare»,
andra gången »klockare». Uppsändaren ger upp bollen åt de andra.
Var och en har tre slag och springer därpå ut till märe. Framför
detta står klockaren, som fångar bollen och »bränner» den som
springer. Också uppsändaren får bränna. Den brända byter plats med
24.

Slag.
Lufsa, småspringa.
»Mål» i lekar
Teka i spel.
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den som bränt honom. Man får bränna tillbaka utom målen (SB:
403 s. 226).
b. Deltagarna äro en »slåare», en »oppdjivare» och en »utklockare». Slåaren har rätt att slå tre slag, men måste då springa till
»märit» och vända samt springa tillbaka. Han får springa efter vilket
som helst av sina tre slag. Vid märi står utklockaren. Om denne
»bränner», blir slåaren utklockare och utklockaren slåare. Om oppdjivarin bränner går det på motsvarande sätt (LA: 513 s. 226).
25. Slå becksnören.
Medelst »mettjande» bestämmes vem som först får slå. De övriga
ställa sig en bit från denne. Då »snörmästaren» slår gäller det för de
andra att få lyra eller åtminstone få tag i bollen, så länge den rör
sig. Detta kallas »becksnör». Den som fått tre lyror eller ock sju
becksnören, blir snörmästare, varefter den förre måste ut (SB TK
121: 76 s. 124).
26.

Boll i parti (TA).
Byta karlar: bijt kara (NV).
Fyra slag (ST HF).
Konungaboll (NV).
Konungsboll (MM EE NV).
Kungsboll (ST BO KV).
Slå boll (KI).

a. Spelplanen omkring femtio meter lång och minst åtta meter
bred. Tre tvärstreck. Innanför det första är man »inne» eller »hemma», det andra mitt över planen är »kungsstrecket» och det tredje
vid bakre änden är »sur» eller mål. Vid sidan av inre målet en
halvcirkel på marken, en »springsur».
Två partier, bäste spelaren i vartdera partiet väljes till »kung»
och kungen väljer sig en klockare. Därefter kastar man slant om
vilket parti skall vara inne och vilket ute. Den ena kungen kastar
upp en slant och den andra ropar högt antingen »krona» (kronan 1.
vapenbilden på ett mynt) eller »klava» (den motsatta sidan). Om
kungen t. ex. ropat »krona» och denna sida blir liggande uppåt, blir
hans parti inne. Det andra partiet fördelar sig jämt ute över spelplanen bakom kungsstrecket, kungen närmast strecket, klockaren är
inne och ger upp bollen åt det andra partiet. Klockaren står bredvid
en på marken ritad cirkel eller rund träskiva sextio å åttio cm
i diameter. Då han ger upp bollen, måste den falla på brädet eller
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inom ringen, annars gillas inte uppgivningen och han får ge upp på
nytt. Kungen har sex slag, klockaren tre och de övriga ett slag.
Den som slagit går till springsuren, ifall slaget inte varit så gott,
att han kan direkt springa till målet. I springsuren får likväl vara
högst två. Kommer en tredje till måste den första »gå i fiskis», d. v. s.
ställa sig mitt emellan kungen och klockaren, ungefär tio meter från
bägge. Dessa skola försöka kodda honom med bollen och om det
lyckas blir det ombyte av sida, men det parti som varit ute skall
skynda sig antingen »in» eller ut till målet, ty det andra partiet
får taga upp bollen och kodda någon, som inte hunnit sätta sig i säkerhet, och om det lyckas, blir det åter ombyte. Detsamma gäller,
om någon, som varit i springsuren, springer till målet och under vägen blir koddad. Vem som helst av dem som äro ute får då kodda.
En av utepartiet kan stå mitt emellan kungen och klockaren och
fånga bollen, men får inte kodda. Kungen och klockaren få skänka
några av sina slag åt någon god spelare inom samma parti. Den som
koddat någon får ett slag till »koddanslaget» (ST: 397 s. 65).
Kungen har tolv slag, klockaren sex, alla de andra, de s. k.
»soldaterna» ha tre slag. Vid det övre strecket finnes ett »insur»,
vid det nedre målet ett »utsur». Om kungen blir bränd, bytes sida.
Om en soldat blir bränd, blir han fången och får ställa sig ute på
planen bland motståndarna. Han kan dock hjälpa sin egen sida genom att taga lyror. Efter tre lyror sker ombyte. Kungsstrecket finnes
icke, ej heller förekommer det fiskning (PY ST: 397 s. 66).
Kallas även »fyra slag». Då har kungen fyra, klockaren två och
de andra ett slag. Annars likasom föreg. (ST: 397 s. 66).
Kungarna utse åt sig i tur och ordning klockare och de övriga
spelarna, de sämsta komma sist i fråga. Vid det övre målet en ring,
»sur'n». Slantning. Man slår i vilken ordning som helst ett slag
och går i sur'n om man inte tror sig hinna ut till målet. I sur'n få
stå huru många som helst. Så slår klockaren sina två slag och kungen sina fyra, och då gäller det för dem som äro ute att springa in
och för dem som äro inne att springa ut. Om alla äro ute, också
kungen, och således ingen kan »frälsa» dem, får kungen »fiska».
Då »går han i mitten», d. v. s. motpartens kung och klockare kasta
turvis bollen mot honom i avsikt att träffa. Under tiden kunna de
andra passa på att springa in, men bäst det är kan dock klockaren
eller den kastande kungen passa på och bränna någon av de andra,
men då kan åter den fiskande kungen söka springa in. På samma
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sätt går det till, då alla råka vara i sur'n. För övrigt likasom föreg.
(ST: 100 s. 99).
e. Två kungar, vilka kasta slant först om vilkendera först får
börja välja, sedan om »in» eller »ut». Om antalet deltagare är ojämnt,
får det parti, som har en mindre, ett slag till, »ett-slaget», vilket av
kungen givetvis tilldelas den som är bäst att slå. Där kungen för
det parti, som är ute, skall stå kan uppdragas ett streck, »kungsstrecket». Klockaren, »innanklockaren» står vid främre gränsen av
inre målet. Vid detta mål finnes »syret» eller »suran». Bakom utekungen stå »bittjarna» (betjänterna) spridda över spelplanen. Klockaren »ger upp». Först slå bittjarna, ett slag envar, därpå klockaren
två och sist kungen fyra. Härtill kan komma »ett-slaget». Sedan man
slagit går man på syret och passar på att springa ut vid ett väldigt slag och in på samma sätt. Till hjälp åt klockaren kan ställas
bakom inre målet en »surkålare» och likaså en på planen mellan inre
målet och kungsstrecket. Då partierna skiftat om från »ut» till »in»,
kan den som koddat, d. v. s. träffat med bollen en av motpartiet.
få ett extra slag »koddslaget». Då någon är på syret, då den sista slagit, blir det »fiskning». Om kungen är tillstädes, är det han som
skall »fiska», annars någon annan, helst den skickligaste. Då alla
äro med i fiskningen, kallas det »fulla fiskningar». I sådant fall får
man ej kodda andra än den som fiskar, »är i mitten» mellan kungen
och klockaren. Icke heller då fiskningarna äro fulla koddar man i
allmänhet »på» någon annan, ty man vill ej riskera att genom en
bom låta bollen fara all världens väg, så att allesamman utan ansträngning komma fram till yttre målet. Under de närmast på en
koddning följande momenten gör spelplanen ett hastigt ombyte av
fysionomi. Det gäller för dem, som »blivit in», att snabbt rädda sig till
någotdera målet och för det andra partiet att så vitt möjligt förekomma detta. Nu går koddningen till friare, ända tills det ena partiet i sin helhet kommit till någotdera målet: kodda får nu vem
som helst var som helst och huru som helst. Under det egentliga
spelet få bittjarna »springa» då de kodda blott på planen bakom
kungen, under det att kungen och klockare kodda blott från sina
bestämda platser. — För övrigt liknande nr 1 (HF: Enl. Hb 1912 ss.
146-149 och egna ant.).
f. Två partier, två kungar, de bästa av spelarna, två klockare,
sedan de övriga, ofta kallade »skitkuskarna». Dessa ställa upp sig
två och två, ungefär jämngoda bredvid varandra. En slant kastas
23 — V. E. V. Wessman.
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upp i luften och en av kungarna ropar »krona» eller »klava». Om
han ropar rätt får han välja en från varje par, naturligtvis de bästa,
och utse åt sig klockare. Det parti han företräder kommer också
först in för att slå. Om han ropar orätt, får den andra kungen dessa
rättigheter. Envar av skitkuskarna har ett slag, och dessa slå först,
klockaren två och kungen sju slag. Ett slag räknas alltid med, oberoende av om det träffar bollen eller inte. Sedan man slagit måste
man alltid springa ut till det yttre målet, fyrtio å femtio meter från
det inre, men in springer man, då det passar bäst. Man måste alltid
se till att det finns slag inne, och man har ingen rätt att slå på nytt,
förrän man sprungit ut och in tillbaka. Om det händer att ingen är
inne för att slå, går klockaren mitt emellan målen, något på sidan,
och kastar där lyra med bollen en eller flere gånger, och då måste
alltid någon springa ut eller in. Vanligtvis sändes den bästa löparen
i väg från utmålet, ty klockaren står alltid beredd att kodda. Om
man i utepartiet är skicklig att taga lyra tre gånger, när bollen slås,
kommer detta parti fritt in. Tolv »bikikokare», d. v. s. då man tager
bollen, då den rullar längs marken, motsvarar en lyra. För övrigt i
huvudsak likasom i HF (BO: Hembygdsm. 34 s. 68-69 a).
Två partier, vartdera med sin »kung» och »klockare». Kungen
»tävlar» först, d. v. s. tekar på ett sällträ, vilken av dem först får
välja sitt parti samt vilket parti först skall vara »inne». Den kung
vinner som kommer överst och kan svänga sällträt tre gånger över
huvudet. Ett mål trettio å femtio meter från det streck, där man
slår. Klockaren, som hör till motsatta partiet, giver upp. Kungen har
fyra slag, de andra tre slag. Då man slagit springer man först till
det mål, som är invid strecket och sedan vid lämpligt tillfälle till det
yttre målet samt tillbaka in. De som äro »ute» försöka bränna. Om
det lyckas, byta partierna sida. Det parti vinner, som varit längsta
tiden inne (IA: 404 s. 103).
Alla samlade i en klunga. Två av dem få välja deltagare. Den
ena kastar ett »träffe» (sällträ) till den andra, som tager emot det
med ena handen (tekning på vanligt sätt). Den som kommer överst
får börja välja. Då alla valts, väljes än en gång. Den som kommer
överst blir »uppe» (oppe) med sitt parti, det andra partiet blir »nere»,
d. v. s. ute på planen. Är antalet deltagare ojämnt, så kommer den
som är överlopps på uppe-sidan. En från nere-sidan väljes nu till
»kung» (d. v. s. klockare), och det är han som »bockar» (ger upp
bollen). Kungen kan också väljas så att någon från uppe-sidan kas-
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tar bollen upp i luften. Den från nedre-sidan som får tag i bollen (lyra) blir kung.
ixxxx
. B Var och en har tre slag. »Bollträffet» (sällA.
/
trät) omkring en halv meter långt. Om ink
f
tet av de tre slagen träffar, kommer man
ur spelet. Då alla kommit ur spelet blir det
1
ombyte av sida. Om ett slag träffar, sprin-11(5
ger man i tur och ordning till »bona», som
kunna variera mellan två och fem och tillbaka »hem». Vid ett gott slag får man »frälsa» genom att försöka springa till alla bon och hem förrän 'kungen
hinner få bollen. Om det lyckas, får den första, som kommit ur spelet, ånyo komma med i spelet. Den sida segrar, som längst varit uppe
(KI: 414 s. 105).
ku n9
®

Deltagare huru många som helst. Först »tegas» 1) man, d. v. s.
en käpp kastas till en av deltagarna, som griper den med ena handen, varefter en annan placerar sin hand på den förras o. s. v. Den
översta svänger käppen tre varv kring kroppen för att visa, att han
håller stadigt i käppen. Denne blir »utklockare», den näst översta
blir »oppgivaren» eller »älvrar» 2 ). Man ritar upp två streck »syren».
Vid det ena står oppgivaren och de övriga
Oppg i vare
deltagarna, utom klockaren, som står vid det
B
andra
syret. Oppgivaren »ger upp» bollen
A.
Syre
och man slår till den med ett slagträ i tur
och ordning samt springer därpå genast till
motsatta syret. Utklockaren försöker »polta» 3 ) en med bollen, då man befinner sig
Syre
mellan
syrena. Om detta lyckas, får han byD
C
ta plats med den träffade. Också oppgivaren
Zl~k lo cka re
försöker polta. Vid det yttre syret får man
stå huru länge som helst och vänta på lägligt tillfälle att springa
»in» (KV: 537 s. 555).
De två bästa väljas till konungar. Dessa »sälltra», 4) vem som
först skall välja en anhängare bland de övriga. Den som kommer
överst med handen får välja först. Därpå sälltra konungarna, vilketTeka vid bollspel
Älvär, älvrar '»ge upp» bollen i bollspel'; älvrar »klockare» i bollspel.
»Bränna» i bollspel
Teka på sällträ vid bollslagning.

356

Lekar med idrottslig karaktär.

Kap.

dera partiet skall vara »inne». Om den som kommit överst med handen inte kan svänga käppen tre gånger kring huvudet samt kasta
den tio meter, blir motpartiet inne. Den av motpartiet, som bäst
kan »påla»,1) blir »oppsändare» eller »oppdzivare». Var och en har
två slag, konungen fyra, och han slår sist. Man slår vid ett streck
»måre».2 ) Om man inte träffar bollen, räknas det ändock som slag;
om man inte slagit långt, bör man vänta vid det första märe och
springa till det andra först då konungen ger sin tillåtelse och ropar: »Nu ska ni laga er tan,3 ) so int e val knafft om hogga!» 4) Men
man springer också utan lov. »Bekasnorr'na», slag mot marken, slår
man för att motpartiet inte skall få lyror, ty ett visst antal lyror ger
motpartiet rätt att gå in. Detsamma gäller, om någon av in-partiet
blir pålad, men pålar denne i sin tur en av motpartiet, innan han
- rona», d.v.s. utpartiet får börja ånyo.
hunnit in, »pålar di ut all 1y
Den som blir pålad anses vara för »dristo» 5 ) och blir stundom bortkörd. Det partiet vinner, som mest får vara inne, och motpartiet, som
naturligtvis gärna vill sluta, hånas, och de som höra till detta kallas
»virkapaskona» 6 ) (NV: 513 s. 261).
k. Två kungar väljas. Dessa sältra. Den som kommer överst får
först börja välja medspelare. Den understa får börja slå. Dessförinnan bestämmas lyrorna, d.v.s. efter huru många lyror det blir
ombyte av sida, t. ex. två lyror. Konungen har t. ex. fyra slag, de
övriga hälften mindre. En av motpartiet är uppsändare. Man slår
med sällträ och springer för bästa slaget trettio till fyrtio meter
längre bort till målet samt sedan tillbaka till »märe», 7) varifrån
man slagit. Om man blir »pålad», medan man springer, blir det ombyte av sida. Man får taga upp bollen och försöka påla någon av de
andra, förrän de hunnit antingen till målet eller märet. Om det
lyckas, blir man fortfarande »inne» och ett nytt spel börjar, d. v. s.
inga lyror från det föregående räknas (NV: 407 s. 162).
1. Före spelets början bestämmer man också hur långt man'skall
spela, förrän det blir ombyte, t. ex. femtio, sjuttiofem eller hundra
Träffa med bollen, »bränna».
Mål.
Dädan, därifrån.
Slagen.
Dristig, djärv.
Okv. i allmänhet för en som i något avseende är dålig.
Mål i spel.
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»snören».1) När bollen rullar utmed marken och man fångar den på
det sättet, får man ett snöre. Ifall bollen studsar en gång mot marken
och man sedan får tag i den, kallas det »backstrnnpa» 2) och motsvarar sex snören. Då man tager »lers», 3) får man tolv snören. Ifall
bollen studsar flere gånger, kallas det »kopelstmipa».4 ) Det parti,
som efter t. ex. fem spel eller omgångar fått högsta antalet snören,
har segrat. Se också föreg. (EE: 407 s. 171).
Två partier med lika antal deltagare. En kung för varje.
På en käpp mätes, vilket parti skall bli »inne», vilket »ute». Vid
det övre målet en »surbytta», till vilken man söker sig, ifall man
icke hinner ut till det nedre målet. Kungen har tre slag och brukar
slå sist för att »frälsa sitt folk». Uppgivaren två slag och de andra ett.
De som inte hinna ut med egna slag, få »surna i surbyttan», tills
de kunna komma därur. De som äro ute, när spelet slutas, bliva
»sommardrängar». (För övrigt sannolikt likasom t. ex. ST HF) (Kronoborg, Sorjos: 313 s. 45; 302 s. 70; bristfällig uppteckning).
Två partier. I varje »tropp» en konung. Det ena partiet vid
ett streck, det andra utanför. Envar slår bollen i tur och ordning,
stående vid strecket, och det andra partiets medlemmar skola taga
lyra. Får man tre lyror, blir det ombyte av sida, men om konungen i utpartiet råkar få en lyra av konungen i det andra partiet,
blir det genast ombyte av sida (MM: 537 s. 558).

27. Strida knung.
Två jämnstarka partier. Det ena partiets deltagare stå alla i var
sin smärre ring, som äro placerade så, att de bilda en större ring, i
vilken det andra partiet står. De som stå i ringarna kasta en boll till
varandra och försöka »bränna» någon av det andra partiet. Om det
träffar, får den brände taga bollen och stanna på platsen, varvid
också alla de andra, som under tiden sprungit bort ur ringarna, måste
stanna. Den som blivit bränd får nu i sin tur bränna någon. Om
det lyckas, får han fortfarande stanna i ringen, i annat fall kommer
han ur spelet. När alla blivit brända bytas rollerna om (SB: 403
s. 227).
Poäng
Jfr. vb. stumpa 'gå med korta men stadiga steg'.
Lyra
Jfr. vb. koppla bl.a. 'rulla'.
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28. Bollen i ringen (SA).
Brännboll (ST PA NÄ).
Fyra mål (ST SI IA SM SB).
Slå boll (LA).
Slå i ring (KN).
Två partier, vart med sin kung, som utses genom tekning på
en käpp. De två översta bli kungar. Den översta får börja välja
sina medhjälpare och därefter turvis. Kungen utser den bästa i
sitt lag till klockare. Sedan teka kungarna vem som skall börja
spelet. Den som kommer överst får vara »inne» och börja. Var och
en har ett slag. När man slagit springer man först till »springsuret», sedan till det andra och tredje målet i bortre änden av spelplanen, två på marken uppritade ringar ungefär tre å fyra meter
i genomskärning, och slutligen till fjärde målet, som är »inne» eller
»hemma», där klockaren står. Om man slår så, att motståndarna
taga lyra, räknas ett fel. Vid tre sammanlagda fel blir det ombyte
av sida. Om någon blir koddad, då han springer mellan målen, räknas också detta som ett fel. Ifall klockaren hinner »bränna», d. v. s.
slå bollen mot brännbrädet, medan någon håller på och springer
mellan målen, var detta likaledes ett fel. De som slagit lyra, blivit
koddade eller brända äro »döda», d. v. s. få icke deltaga i spelet,
förrän deras parti varit »ute» och sedan åter kommit in. Eget partis
medlemmar kunna »frälsa» någon död genom att med eget slag
hinna springa genom alla målen. Ett fel räknas då även bort. Om
sällträt vid slaget snuddar vid bollen, men denna faller ned på marken, kallas det »tossa»; den som slagit måste ändock springa till
det förra målet. Ifall slaget icke träffar bollen, kallas det »bom». Tre
bommar efter varandra räknas som ett fel (ST: 397 s. 67).
Den som blir bränd, koddad eller slår lyra, får gå över på
motståndarens sida, men blir återförenad med sitt eget parti, då
detta kommer ut. Kan även spelas utan sällträ, man slår med handen (ST: 397 s. 68).
Lekes även utan skilda partier. Klockare samt tre »utpassare»
bli fyra »godvilliga». Den som blir bränd byter plats med en frivillig. Var och en har tre slag. Då man bommar säges man »slå
tossor»1) (ST: 397 s. 68).
Två kungar. Efter att på vanligt sätt ha tekat på en käpp väljer varje kung sina deltagare samt ut eller in. Fyra mål åtta å tio
i) Jfr Wm Ob. II s. 440 b.
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meter från varandra. De spelande kasta själv upp bollen och slå
med handen. Kungen har sex, de övriga tre slag. Om man träffar
alla tre eller sex slag blir man bränd och ur spelet (sic! Borde sannolikt vara »om man icke träffar») Ifall någon slår ett bra slag
och hinner springa ett varv runt alla fyra målen, frälsar han en
bränd. Om man slår bollen inom B, mellan A—B, är det en »bock».
Om man får tre bockar blir man bränd. De som äro ute stå bakom
B-strecket. Om de få tre lyror, så byter man sida. Ifall sista slaget
är en bock eller man inte träffar, så är man bränd. Ifall bollen är
inne, medan man springer mellan ett och två eller tre och fyra,
blir man också bränd. Den sida segrar, som varit längsta tiden inne (PA: 414 s. 112).
»Den sista som blir inne, kallas kung». För övrigt likasom
ST 28, a. (SA: 399 b s. 114).

X X X 0
Två jämnstarka partier, det ena »ute», det andra »inne». På
planen fyra mål, ringar, bildande en fyrkant med tio till tjugu
meters mellanrum. Uppgivaren kastar upp bollen för dem som
äro inne. Den första har två slag, de övriga tre. Bollen slås med
sällträ. Om en blir »bränd», vilket sker sålunda att uppgivaren
kastar bollen i »brännrutan», platsen där han står, byta partierna
plats (NÄ: 403 s. 220).

360

Lekar med idrottslig karaktär.

Kap.

Deltagarna ha blott ett slag. Den som brännarea» (= uppgivaren) bränner kommer bort ur leken och får komma med först,
då alla blivit brända. Den sist brände blir brännare i nästa spel.
För övrigt likasom föreg. — Kan också spelas utan delning i partier
(NÄ: 403 s. 220).
På spelplanen fyra mål. (se vidstående figur från Sibbå). Där
man slår finnes ett streck. Först utses två kungar, de bästa att slå.
Så teka de på en käpp, vem som först
,
skall få välja spelare. Tekningen går så till,
' a. .1p. c
Ä
...1 ....
". att de turvis flytta sin hand uppåt på käp4 pen. Den som kommer överst avgår med
Vii re
5 i'cia h
segern. Om man får så fast grepp om käppen med fingrarna, att man kan svänga
1
1 Spe/planen
den tre varv över och omkring huvudet,
så
är det giltigt. Han väljer då först »opp*
givaren», sedan väljer den andra och där,
3 I på väljas de övriga medlemmarna i laget
12 1
turvis. Därefter teka kungarna på samma
sätt vem som skall bli »inne». Det översta
greppet är då åter avgörande. Innan spelet börjar, kommer man
överens om huru många lyror (1, 2 eller 3) samt huru många
»brända» det skall vara för att byta ställning (inne
ute). Det lag,
t. ex. B-laget, som är ute, sprider sig på planen, tager emot bollen
och kastar den till oppgivaren, som hör till B-laget. Då man slår,
står oppgivaren vid a. bollen vid b. och den som slår vid c. De övriga
spelarna vänta på sin tur i rad efter varandra vid d. När man slagit,
springer man, vare sig man träffat bollen eller icke, på så sätt
pilen angiver till första målet. Om man hinner, springer man till
huru många mål som helst, så länge bollen är på yttre sidan. Då
någon annan slår, springer man till nytt eller nya mål, tills man
åter kommit till d och är i tur att slå. Då man befinner sig mellan målen och oppgivaren får bollen i handen, sätter han foten på
ringen och säger »bränd». Om man bestämt, att det icke får vara
flere än t. ex. tre lyror eller tre brända, byta lagen ställning och
det lag, som är inne, kommer ut (SI: Ensk. meddel. 1954; SM SB:
Ensk. meddel. 1956.) — Sannolikt skollek.
För övrigt = föreg., men den som slagit behöver inte springa
bakom oppgivaren utan raka vägen till mål 1, och om han hinner
springa varvet runt genom alla fyra målen med ett slag, kan han
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frälsa en som blivit »bränd» och utom leken. Man »bränner» nu
för tiden såsom i föreg., men förut så att oppgivaren kastade bollen
i marken innanför ringen, slog på den, när den studsade upp, och
sade »bränd». Om B-laget får tre lyror eller tre brända, kommer
det in och A-laget ut (IA: Ensk. meddel. 1955).
j. Likasom bollspelet »Fyra mål». Två partier, det ena står
till vänster om A—B, det andra sprider sig till höger utom den
som ger upp bollen, »oppjivarin».
Man slår vid C och försöker få
A
bollen så långt, att man hinner
springa till så många »bon» som
C
möjligt. Oppjivarin skall försöka
få lyra, då de som äro ute kasta
bollen tillbaka till C efter ett
slag. Om han får lyra medan den
som slagit befinner sig mellan
två bon, blir denne »bränd». Då alla i partiet blivit brända, byter
man om (LA: 513 s. 222).

p

k. Två lika stora partier, det ena ute, det andra inne. De som
äro inne ställa sig bakom ett streck. De som äro ute ställa sig ute
på planen, helst vid de fyra målen. En av utepartiet ställer sig innanför strecket invid en »brännsten» och är »oppgevare» åt dem
som slå. Den som slår springer till målen från det första till det
sista. De som äro ute försöka taga lyra, om de lyckas, kommer den
som slagit bort ur spelet. Detta kallas en »halva». Vid två halvor
byter man sidor. Man kan försöka frälsa eller taga bort en halva
genom att vid eget slag hinna springa ett varv runt alla målen utan
att bollen hinner komma inom strecket dessförinnan (KN: 400 s. 39).
-kun9eo
29.

a

-/aye-A

ktknyen

Kungsboll

Två lag. Deltagare huru många som
helst, men samma antal i bägge lagen. Först
utses en kung för vartdera laget genom överenskommelse. Bägge lagen samlas på vart
sitt område. Bakom a-laget står b-kungen
och bakom b-laget a-kungen, såsom figuren visar. Kungarna teka på en käpp såsom i n:o 7 vem som skall börja. Om t. ex.
b-kungen börjar, försöker han »kodda» dem
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som höra till a-laget. Dessa väja undan, eller också låta de bollen
gå i backen och studsa upp, då de fånga den och kasta den över
till a-kungen. Denne åter skall kasta på b-laget. Om någon t. ex. i
a-laget träffas av bollen, får han ställa sig vid a-kungen och hjälpa
honom att fånga bollen, men får icke kasta den till någon annan
än till sin egen kung. Spelet fortsätter, ända tills alla i det ena laget
kommit ut. Det andra laget får börja vid nästa omgång. Det lag
som sedan har kvar någon eller några spelare har vunnit (SI: Ensk.
meddel. 1954.). — Jfr nedan nr 37 Fälkis.

Frälsarboll.
Lekes mest av flickor. Två jämnstarka partier, det ena inne, det
andra ute. Man slår bollen med handen, ingen har mer än ett slag,
bollen en gummiboll. Man behöver ej springa ut med eget slag, om
man slår dåligt. Den som hinner springa ut och in med eget slag,
frälsar in en som blivit koddad och inte får vara med, förrän någon
frälsat (henne, honom). De som varit borta komma in i tur och
ordning. Då alla äro borta, så att intet slag mera finnes, har partiet
förlorat och det andra partiet kommer in (BO: Hembygdsm. 34
s. 69 a).

Spännsurin.
Två partier, det ena »inne» och slår, det andra »ute»
Lipp9ifrn in,
och tar lyra eller »plöser»
DenJorn tak(koddar) den som slagit
•
*
bollen. Lyckas den som slår
slå bollen så långt, att han
tror sig hinna till mål 2,
springer han. I annat fall
ställer han sig i spännsurin
tills en annan slår så långt,
att han hinner till målet.
Blir ingen »plösad», får heMå/ 3 .
la hans parti gå »ut» och det
andra kommer »in». Före lekens början kan bestämmas huru många lyror, som fordras för att
partierna skola byta plats (NÄ ÖV: 510 s. 11).
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32. Skjuta soldater: skut sölldtita.
Två väljas till »skutare»1) eller »pålare». Dessa sältra. Den som
kommer överst får först välja en soldat, sedan den andre o. s. v.
turvis. Soldaterna ställa upp sig i två rader tjugu till trettio meter
från varandra med sidan utåt mot den andra raden. Avstånden mellan soldaterna i raden bestämmas på förhand, t. ex. två meter. Skutarna stå bakom sina soldater och kasta en boll mot moståndarens
soldater. Den som blir träffad springer över till motsatta sidan och
ställer sig där i raden. Den skutare segrar som får motståndarnas
alla soldater över på sin sida och kastar sista gången. Skutaren får
påla, medan soldaten springer. Om det träffar, måste soldaten komma tillbaka. Soldaterna få inte »r-Aa» 2) annat än »höve».3) Om en
skutare får lyra, får han välja en soldat från andra sidan (NV: 407
s. 165; 513 s. 266).
33. Spänna boll.
Två partier, en uppgivare, de andra av samma parti ute på planen, ett streck, där man står och slår. Var och en har ett slag; om
det inte träffar, stiger man åt sidan från strecket. Om slaget träffar, springer man till målet, tjugu till trettio meter från strecket, och
tillbaka. Om man står mera än ett steg från strecket, får uppgivaren
bränna med bollen. De som stå ute få också bränna. Den som blir
bränd får försöka rädda sig genom att hoppa in från den plats, där
han blivit bränd. Om man lyckas, blir man räddad, i motsatt fall
byta partierna plats (NÄ: 403 s. 223).
34. Hälften ut och hälften in.
Bollek: två partier, det ena »ute», det andra »inne». Den som
blir »plöjst» (NÄ), »bränd» (KN), »polta» (KV), d. v. s. träffad av
bollen, får sluta. Det parti förlorar, vars alla deltagare blivit träffade.
Kan också lekas sålunda, att om någon blir träffad av bollen, få
alla gå »ut» och de andra komma »in» (KN NÄ KV: Bidrag II s. 49).
35. Slå boll, slå bijti.
Två partier, det ena »ut», det andra »in». Envar får slå tre slag
och sedan springa ut till målet, »sticko», men tager inte »seltro» 4).
»Skjutare», skytt
Bl.a. svänga; röra på sig.
Huvudet.
Sällträ.
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i bollen, väntar man, tills den följande slår och springer då ut. Blir
man »bränd», kommer hela partiet ut, och på samma sätt går det,
om de som äro inne slå tre lyror eller tre »extra»1) (LA: 513 s. 225).

•

Hl
Kasta knaki: kast knaki (NV)
Kasta över tak EE)
Två partier som stå på var sin långsida av ett mindre hus,
t. ex. en bastu. På förhand bestämmer man t. ex. tio lyror. Man
kastar turvis en boll över hustaket till det andra partiet, vars deltagare skola taga lyra. Då bollen far över hustaket, ropas »knaki».
Om bollen faller ned på samma sida, varifrån den kastats, ropar
man »olyckshändelse!» Då det ena partiet fått alla sina lyror springer det runt huset för att »påla» 2 de andra. Den som då blir träffad ,kommer över till motspelarnas sida och hjälper till där. Man
får rädda sig genom att springa till väggen, där alla äro fria. Man
byter nu sida och börjar leken på nytt. Den som kastar dåligt över
huset säges vara »roko3) ti kast» (NV: 407 s. 157).
36.

Två partier på var sin sida om ett hus. Så ropar en: »Kast
knaki!» och kastar i detsamma en boll över taket till motpartiets
sida Där bör man passa på att taga lyra. Då det ena partiet fått
tio lyror, springer en från detta obemärkt fram och »pålar» någon
på andra sidan. Den som blivit pålad byter sida. Så fortsätter man,
tills det ena partiet har bara en kvar (NV: 513 s. 265).
Se ovan (NV). Bollen måste taga i taket och rulla ned på
motsatt sida, får icke kastas direkt över. Det parti som fått ett på
förhand bestämt antal lyror, t.ex. tre, skall springa runt huset till
Då bollen slås, så att den flyger åt sidan; lat. extra 'utom'.
»Bränna». d.v.s. träffa med bollen
Dålig.
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andra sidan och kasta bollen från denna sida. Det andra partiet måste
då snabbt skynda sig till motsatt sida och leken börjar på nytt (EE:
407 s. 170).
37. Fälleis.
Deltagarnas antal obegränsat. Två lag, varje lag har en »kung»,
som utses efter överenskommelse. Kungarna utse de andra i tur
och ordning. Lagen ha var sitt om0 B- A unjeki råde. Utanför B-området står A.kungen och utanför A-området Bkungen, såsom i vidstående planritning. Ordningen att spela avgöres så att en från vartdera laget
ställer sig med ryggen mot den
andras rygg. Den ena kastar upp
en boll, och det lag, som lyckas
B omrercief
fånga bollen, kommer »in» och
får börja spelet. Om det är B1
laget, tager B-kungen bollen och
A- kungen kastar den över A-laget till B-laget. A-laget skall försöka fånga
bollen. Om det lyckas, börja de kodda B-laget, i vilket då så många
som möjligt söka sig till kanten av sitt område så långt som möjligt
från A-laget. Om åter B-laget får bollen, försöka de kodda A-laget,
som då i sin tur drager sig så långt det är möjligt från B-laget. Kungarna få icke taga del i koddningen. Om någon i A-laget blir koddad,
går denna ut där A-kungen står, och denne går i stället in. Den
nya kungen (kung 2) får kodda. Alla koddade i A-laget bli sedan
medhjälpare åt A-kungen. Medhjälparna få också kodda. Ofta roa
de sig med att kasta fram och tillbaka mellan sig för att locka B-laget
till oförsiktighet. Det lag, där alla blivit utkoddade, har förlorat
(SI: Ensk. meddel. 1955). — Jfr ovan nr 29 Kungsboll.

- område,

38.

X

Hörnboll (SB TK LF KN BE).
Stå på hörn (LF).
a. På marken ristas upp en fyrkant,
inom vilken deltagarna samlas. Utanför
denna på ett avstånd av några meter står
X
en deltagare med en boll i handen och
försöker med den träffa någon av dem
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innanför fyrkanten. Den som blir träffad tager bollen och försöker
träffa den som kastat och som genast börjar springa undan. Den
andra får dock icke springa utom fyrkanten. Om han lyckas träffa den som kastat, får denne träda inom fyrkanten och den andra
taga hand om bollen. — Man kan också leka så att två deltagare,
A och B, stå utanför fyrkanten. Om A har bollen får han kasta
den eller också låtsa kasta den över till B, för att deltagarna skola draga sig mot den sida som är vänd mot honom, men plötsligt, då alla äro på motsatta sidan kan han kasta bollen över till B,
som då har lättare att träffa någon. Den träffade kan då antingen
försöka träffa A eller B, beroende på vem han ser närmast (BE:
Ensk. meddel. 1956).
Endast två deltagare åt gången. Den ena står innanför rutan,
den andra utanför. Lyckas den som står utanför »hitta in i rutan»,
får han komma in och den andra får gå ut. Om en flicka står inne
i rutan försöker hon med förklät svänga ut bollen. Då ett par spelat
träder ett annat par till, och så fortsättes, tills alla varit med (BE:
Ensk. meddel. 1956).
Två partier, helst fyra mot fyra. Var och en har fyra poäng,
då spelet börjar. Det ena partiet ställer sig i fyrkant, en i vart hörn
med åtta till tio meters mellanrum. Det andra partiet är i mitten. De
som stå i hörnen skola bränna dem som äro inne, och dessa få bränna
tillbaka. Om båda träffa, blir det jämnt, då var och en träffad mister en poäng. Då ens poäng äro slut, får man låna av kamraterna eller
gå bort ur spelet. Lekes tills det ena partiets poängtal är slut (LF:
403 s. 228).
Två jämnstarka partier. Först bestämmes, huru många lyror
man får förlora, innan man är borta ur spelet, t. ex. tre, fyra eller
fem. Därefter bestämmes vilket parti som skall vara ute och vilket
inne. De som äro inne ställa sig inom en större ring på marken, de
som äro ute på var sin sten i var sitt hörn av ringen på jämna avstånd från varandra. Dessa senare kasta en boll till varandra samt
försöka kodda dem som äro innanför ringen. Om det träffar, få
de som äro inne kodda dem som äro ute och vilka få springa undan.
Om det träffar så har den träffade återfått sin lyra, i motsatt fall
förlorar han den. När någon förlorat alla sina lyror, kommer han
ut ur spelet. Lika är det med dem, som äro ute. Om någon koddar
och icke träffar, förlorar han en lyra. Man får likväl låna lyror av

IV

Lekar med idrottslig karaktär.

367

kamraterna och sålunda vara med i spelet. Lekes ända tills ett parti
förlorat alla deltagare (KN: 400 s. 42).
e. En kvadrat med 6 å 7 famnars sida utristas. Genom »mettjande»
bestämmes vilka som få bli »hörnpojkar». Inuti rutan skall det likaså vara fyra, således åtta deltagare. Hörnpojkarna börja leken genom att bygga väggar, vilket tillgår så, att bollen lyras runt kring
rutan från hörn till hörn. Sist göres taket genom att bollen kastas
över rutan till det motsatta hörnet. — Då byggandet är fullbordat,
kastar någon av hörnpojkarna bollen för att träffa en »inneliggare».
Detta hugg kallas »kungshuddje». Om det kastas bom, är kungshugget förlorat. Annars blir den som kastat det »kung» och får åtta
hugg. Om bollen träffar en inneliggare, skynda alla hörnpojkarna
bort från sina hörn och få springa, tills den träffade inneliggaren
fått tag i bollen och ropat: »Boll stå!» — Var och en inneliggare och
hörnpojke (utom kungen, om sådan finnes) har fyra hugg. — Inneliggaren, som nu har bollen, springer till något av hörnen, därifrån
han kastar bollen till någon hörnpojke. Bommar han, förlorar han
ett av sina fyra hugg. Har en inneliggare blivit utan hugg, tages
leken om med samma inneliggare och hörnpojkar. Men om en av
hörnpojkarna bommat bort alla sina hugg, tages leken om så, att
inneliggarna få bli hörnpojkar och dessa bli inneliggare (SB TK
LF: 76 s. 124).
39. Fyrhörn och trehörn.
De spelande vanligen fem till antalet. Genom utlottning på sällträ (tekning på sällträ, se »ett hugg och spring» h) bestämmes, vem
som skall bli »kung». Mitt på lekplatsen uppmätes en kvadratisk
plan med 15-20 stegs sidolinjer. Kvadratens hörn utmärkas medels stenar eller trästycken. Kungen står ini kvadraten, de fyra
övriga på var sitt hörn, varefter man överlägger, huru många
»hugg» var och en skall få, d. v. s. huru många felkast skall tillåtas. Kungen erhåller t. ex. tjugufyra hugg och därutöver ett »kungshugg». De andra fyra erhålla sex hugg var, så att summan av deras
hugg blir lika med kungens, eller tjugufyra. Sedan skall det »timras väggar», så att kungen måtte hålla sig inom skrankorna. Härvid »hissas» (kastas) och tages lyra från hörn till hörn runt omkring kvadraten, åtta till tio gånger1) eller huru många varv »högt»
man önskar väggarnas höjd. Ingen gång får bollen härunder falla
1)

I ett vanligt envåningshus 8 å 10 stockvarv.
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till marken, ty i sådant fall blir »timmerstocken rutten» och måste
repareras genom att flere gånger låta bollen passera samma linje fram
och tillbaka. Då väggarna nu blivit tillräckligt höga, så att kungen
inte kan stiga över dem, vilket han i varje händelse inte får göra,
försöker en av de fyra »polta» kungen. Denne åter försöker med
ett raskt hopp åt sidan eller genom att kasta sig framstupa eller
baklänges undvika att bliva bränd, och då har kastaren förlorat ett
av sina hugg och måste då göra om kastet eller också hissa bollen
till en annan, som kanske har bättre tur att träffa kungen. Sker detta,
så bege sig de övriga på flykten, ty kungen tager då genast upp
bollen och försöker bränna de flyende. Lyckas han inte göra det,
förlorar han först sitt kungshugg och därefter för varje felkast ett
av de andra huggen. Så snart han på så sätt kastat bort alla sina
tjugufyra hugg, har han förlorat. Om någon av de övriga förlorat
sina hugg, måste han begiva sig ur leken. Kungen får då något större spelrum att röra sig inom väggarna. Ännu bättre blir det för
honom, då tvenne hörn bli tomma, men nu få de kvarblivna gå och
»smussla», d. v. s. gå avsides bakom en sten eller ett träd och komma
överens, vem av dem som skall gömma bollen hos sig. Därefter
komma de tillbaka med händerna på ryggen eller i byxfickorna och
börja vandra långsmed väggarna, medan kungen så mycket görligt
är undviker dem. Kommen på ett hörn, paltar den som har bollen,
kungen, när han minst anar det, och så bege de sig igen på flykten
och kungen kastar efter dem. Kasta också de två bort alla sina hugg.
så går kungen segrande ur spelet.
Om de spelande äro flere än fem, får det vara två eller tre kungar.
men i sådant fall »bygges huset större».
Om blott fyra spela, kallas spelet »trehörn» och planen göres
triangelformig (RE: 62 s. 28).
40. Fyra mans hvättjeboll: fra mans kvetiboll (NÄ).
Fyra man ängel (NV).
Fyra mans vitiboll (BE).
Fyrmans hviittjebo/I: fyrmans kvetiboll (KN).
Ilvättja hvass: kvitikvass (SB TK).
Pira boll (PY).
Salt boll (PY).
Slå hvass: slå kvass (KN).
Tremans hvättjeboll: trimans kvetiboll (NÄ).
Vailboil (PY)
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Vittja boll: vitis boll (RE).
Väggboll (PY).
a. Spelarna vanligen sex. Bredvid varandra på ungefär 1 meters avstånd från varandra två gropar och på ett avstånd av några
meter från dem likaledes två gropar bredvid
3
varandra. Vid varje grop står en spelare (1,
'1
2, 4, 5) — med foten i gropen och bakom
•
dessa ännu en (3 och 6). Var och en av
dem vid groparna har en »mela» (slagträ) i handen. Tredje man kastar en boll
över till motparten (6). Denne försöker taga lyra eller också försöka 4 och 5 slå emot
bollen med handen. För varje lyra får man ett (1). Om tredje man
på någondera sidan (alltså 3 eller 6) får det fulla antalet lyror: fem
(eller flere efter överenskommelse) eller tredje man på ena sidan
får två och på den andra tre, komma bägge till någon grop, men
så att de komma att kämpa mot varandra. Om första eller andra
man (d. v. s. 1, 2 eller 4, 5) träffar bollen med sin mela, skola han
och den som står mot honom d. v. s. 1 mot 4 och 2 mot 5 springa mot
varandra och »träffa», d. v. s. slå melarna ihop. Under tiden skyndar tredje man på vardera sidan som har till uppgift att alltid springa
efter bollen, att få bollen i den lediga gropen. Lyckas det, får han
stå vid gropen och den förra ägaren bli tredje man. Ifall bollen blivit
liggande mycket nära en grop, behöver man inte springa ut för
att »träffa», utan får »bli i skuld» till en annan gång, då man vid
träffandet måste slå melarna mot varandra två gånger (PY: 100 s. 88).
b. Sex spelare. Två (A och B) stå på ett avstånd av ungefär tio
m från varandra på ett bräde eller något annat märke på marken.
De fyra andra mellan de två äro försedda med »melon» och stå
parvis mot varandra (C mot D, E mot F) på tre å fyra meters avstånd från varandra och från A och B. De ha ena foten i en liten
grop och hålla melorna upplyftade för att slå bollen, då den kastas
från A till B. Om det tager och bollen rullar åt sidan, skola de »betala», d. v. s. C och D springa mot varandra och slå sina melor ihop,
springa därefter tillbaka och sätta foten i gropen. Detsamma göra
E och F, ifall någon av dem träffar bollen. A och B åter springa
efter bollen och försöka få den i någon grop, medan de andra »betala». Lyckas det, byta de två plats, t. ex. om A fått bollen i D:s
grop, byta A och D plats. Leken fortsättes, tills alla varit såväl vid
groparna som vid brädlapparna (PY: 397 s. 59). — Bild 23.
24 — V. E. V. Wessman.
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A och B sägas vara »ute», de andra »inne». De senare kunna
bliva »i skuld», d. v. s. vid ett dåligt slag, då bollen faller nära A eller B, behöva de inte »betala» utan få göra det en annan gång
vid ett gott slag genom att slå melorna två gånger ihop. Vanligtvis
får man vara i skuld bara en gång (PY: 397 s. 60).
Kan även spelas med fyra deltagare, nämligen två »ute» och
två »inne». Då stå alla uppställda på rät linje med tre å fyra meters
mellanrum, eljes på samma sätt som föreg. (PY: 397 s. 60).
Samma lek som »saltboll» 40 b, men de som äro »inne» hava
sina gropar två till fyra meter från en vägg. Groparna äro i en
linje, parallell med väggen. Ofta uppritas gränser åtta å tio meter
från väggen parallellt med denna samt fem å sju meter åt sidorna
från de två yttersta vinkelrätt mot väggen, bildande ett fyrkantigt
område. Den som är »ute» står på fyra å sex meters avstånd från
väggen och kastar lyror mot denna. De som äro inne slå mot bollen
och »betala» genom att slå sällträna i väggen, men om bollen slås
utom området, har den slående »bränt sig själv» och får till straff
att byta plats med den som står ute (PY:397 s. 60).
Deltagarna två, tre eller fyra. På ungefär två meters avstånd
från en vägg finnas groparna, en mindre än antalet spelare. Den
som är utan grop kastar bollen mot väggen, de andra skola försöka
slå mot honom med sina »melar». Träffa de bollen, slå de mot väggen med »melana». Under tiden springer den som kastat bollen efter
honom och försöker få honom i någon grop. Lyckas han, får den andra
kasta bollen (PY: 100 s. 88).
Deltagarna sex uppställda såsom i »saltboll» (40 b). Alla
äro försedda med käppar. Mitt emellan A och B en större grop,
i vilken A och B försöka få bollen antingen genom att kasta ovanifrån eller genom att rulla bollen längs marken. Lyckas det t. ex.
för A, så byter han plats med C eller D. De som äro »inne», skola
med sällträna slå undan bollen. Lyckas det, så »betala» de genom
att C och F samt D och E byta plats med varandra. A eller B skall
springa efter bollen samt därefter taga någon grop genom att sticka
sällträt i gropen. A eller B får byta plats med den vars grop de tagit
(PY: 397 s. 61).
Spelarna sex, fyra gropar: två på kortare avstånd från varandra i var sin ände av spelplanen, fyra spelare med var sin breda
käpp vid var sin grop, två spelare »ute» för att sända upp bollen.
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För att bestämma vilka skola vara ute »sälterar»19 man, d. v. s.
fattar med sin hand i tur och ordning omkring en käpp. Den som
kommer överst måste vara ute. De som äro ute kasta bollen till
dem som äro inne. Dessa försöka slå till den. Den som träffar bollen
springer mot kamraten, på motsatta sidan av planen, denne möter
honom på halva vägen, och så slå de ihop sina käppar och skynda
tillbaka var till sin grop. De som äro ute försöka fånga bollen och
få den i någon grop. Lyckas de, får den som fått bollen i gropen
komma in och den andra gå ut. Om någon av dem som äro ute får
tre gånger lyra får han likaså komma in (NV: 327 s. 41).
Deltagarna fyra stå i en rad med fyra till åtta meters avstånd
från varandra. De yttersta äro på samma sida och kasta en boll till
varandra. De två mellersta ha var sin två m långa stake och stå vid
var sin grop i marken. Om en av de yttersta får lyra, så byta båda
plats med de mellersta, men lyckas dessa senare slå till bollen så
måste de »kvättja» 2) i mitten, d.v.s. slå sina stakar mot varandra
samt springa tillbaka till sina gropar. De två yttersta skola försöka hinna taga bollen samt hinna lägga den i någondera gropen,
varvid ombyte försiggår (KN: 400 s. 43).
Deltagarna fyra, två ringar eller gropar på marken på tio till
femton meters avstånd från varandra, två å tre meter bakom dessa
ett streck på var sida. Först »tävlar» man, tekar på en käpp: de
två som komma överst få vara inne, d.v.s. i ringarna (groparna),
med käpparna uti. Innan leken börjar, ropa de i ringarna :»Fri opp
gropen o mieg!» (fri upp gropen och mig). De som stå vid strecken kasta lyror till varandra. Den som får tre lyror byter plats med
en vid en ring (grop). Dessa åter skola slå undan bollen och »kveti»,
d. v. s. slå sina käppar mot varandra. Tjugu slag taga bort en lyra.
Allt faller bort, då man byter plats. Om inga lyror finnas, slås köpparna ihop endast en gång (NÄ: 403 s. 186).
Fyra deltagare A, B, C, D uppställda.
det framgår av figuren. Framför AB
AB
CD såsom
och CD en grop. A kastar bollen till D, B
0
och C söka hindra. Om D dock lyckas taga
emot bollen, springa B och C mot varandra och slå sina »facklor»
(slagträn) ihop, och den som står bakom dem skall försöka få bollen
1) Teka vid bollslagning.

) Vässa.
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i gropen. Om man lyckas byta A och B, C och D plats. Om D inte
får lyra, behöva B och C inte göra något (BE: Ensk. meddel. 1956).
1. De spelande äro fyra, var och en försedd med ett mindre sällträ. På ungefär 2, 4 meters avstånd från varandra två gropar. Två
spelare ställa sig med ena foten i ,var sin grop, så att de komma att
stå mittemot varandra. De två andra ställa sig på något längre avstånd från varandra, så att en mellan dem dragen linje korsar en
linje mellan de två föreg., såsom framgår av skissen. C och D skola
kasta ett givet antal lyror till varandra, exemXC
pelvis 3 å 5. A och B skola med sina sällträn
försöka hindra detta. För varje gång en av dem
»bränt» bollen, måste de båda flytta undan sina
0
0
fothälar och hastigt stoppa sällträna i groparna.
A
C och D som hålla sina sällträn under ena armen eller bredvid sig, skynda då att stoppa sällXI)
trät i den grop, som blivit blottad, förrän ägaren
hinner dit med sitt sällträ. Likaså passa C och D på, om hälarna
inte råka täcka groparna. Rollerna ombytas, så snart C och D fått
sitt givna antal lyror eller lyckats få ett sällträ in i någon grop
(RE: 62 s. 29).
m. Fyra deltagare, läderboll, två gropar åtta till sextion meter
eller kortare från varandra, en gårdsplan eller avbetad eller avmejad
linda som bollplan, denna behöver inte vara särskilt stor, ofta inga
gränser utstakade för densamma. Dess storlek kan också bestämmas med hänsyn till om bollen skall slås blott med en hand eller
med båda händerna. Var och en har en bollkäpp, omkring sjuttio
cm lång i tjockändan c. fyra cm i diameter.
Bollspelarna placera sig två vid vardera gropen, efter det man
först avgjort vem som skall vara »inne», vem »ute». Detta kan avgöras på olika sätt, men det vanligaste är att »tävla» (teka på käpp).
Den vars hand blir överst, är inne, om ej annorlunda beslutas. De
som äro inne få slå, de som äro ute »ge upp lyror». Om således A
och D vunnit i »tävlase» och äro inne, stå vid ena gropen A och
B, vid den andra C och D. Den som är inne har gropen till höger och
den som är ute till vänster om sig, då de stå vända mot sina medspelare vid den andra gropen. Om B har bollen »ger han upp en
lyra», d. v. s. kastar bollen till motspelaren (D) vid den andra gropen. Så länge B håller bollen i handen, är A tvungen att hålla sin
käpp nedstucken i gropen, ty annars kunde B snabbt placera bollen
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i gropen och därmed vore B och C genast inne. D behöver däremot
inte vakta sin grop men bör stå redo att slå till bollen, när B kastar den mot honom.
Med bollen i högra handen, som inte får vara lyft utan hänger
vid sidan, svänger B denna först bakåt och sedan framåt med en
hastig knyck och släpper bollen, som i en båge bör flyga genom
luften mot D. Denne skall slå till bollen med käppen, men om han
inte »hittar i» (träffar), isticker han snabbt käppen i gropen. C, som
brukar stå ett stycke bakom D, då denne slår, har till uppgift att
försöka gripa bollen. Om han lyckas taga en lyra, kommer han
jämte B in. I annat fall letar C rätt på bollen, ställer sig på sin plats
vid gropen (D håller hela tiden sin käpp i gropen) och »lyrar» bollen till A, som i sin tur skall slå till den. Har D träffat bollen eller
»snettat»1) vid den, sticker D inte sin käpp i gropen utan springer
blixtsnabbt med käppen i handen till »halva målet», dit A också
sprungit. Över halva målet slå de sina käppar mot varandra med
en hörbar smäll, under det att båda säga »kvass» 2). Härpå rusar
D tillbaka till sin grop för att hinna sticka ned käppen i den, förrän
C hinner placera bollen i densamma. Om bollen vid D:s slag fallit nära
gropen, kan det hända att D kommer för sent, och då äro C och B
inne.
Om D slagit så kraftigt att bollen flugit över halva målet in på
A:s och B:s sida, står »kapase» (tävlan) mellan dessa två. B springer för att hämta bollen och försöker hinna med den till sin grop,
innan A varit på halva målet, slagit sin käpp mot D:s käpp och kommit tillbaka (halva målet får ej överskridas av A eller D). Om D
slagit till bollen så kraftigt att den flugit över A och B ända till
andra ändan av bollplanen, göra sig A och D ingen brådska vid
halva målet, medan B skyndar efter bollen. De slå gång på gång
sina käppar mot varandra och säga gäckande: »Kvass, kvass! nu
slipa vi lian riktit vass!» och ytterligare i sista öganblicket: »Kvass,
kvass!», varefter de återvända till sina gropar när B nalkas med
bollen. Så lyrar B bollen på nytt till D och spelet fortgår, tills
någon av dem som äro ute lyckats få bollen i gropen eller fånga bollen i flykten.
Man kan komma in även på följande sätt: Om bollplanen är begränsad kan bollen vid ett kraftigt slag flyga »extra». Då kasta bollFlyga tätt utmed, snudda vid
Hvass, d. v. s. vass
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slåarna sina käppar ifrån sig, ropa »extra! » och springa efter bollen.
Den som finner bollen har vunnit och kommer jämte sin medspelare in, om han ej varit det förut.
Spelet fortsättes, tills någondera parten önskar sluta. Det anses orätt om den vinnande parten vill sluta, fastän den förlorande
vill fortsätta. Vinnare är den part som de flesta gångerna eller sammanlagt den längsta tiden varit inne (KN: Folkl. o. etn. st. V s. 186).
n. Tre deltagare, två streck på marken med tio till femton meters
mellanrum, mitt emellan en ring på marken, fem m från ringens sida
en liten grop. Bakom bägge strecken står en deltagare och de kasta en boll till varandra. I ringen står den tredje och försöker slå
undan bollen, då den kastas. Om det träffar, springer man (vilka?)
till gropen för att »kveti», d. v. s. klappa en gång emot gropen
eller en sten. Om någon av dem som stå bakom strecken lyckas få
lyra, byter han plats med den som står i ringen. Genom att hinna
slå tjugu slag emot gropen får man bort en lyra, genom tio slag en
halv lyra, d. v. s. då bollen studsat en gång mot marken. Om man
är ul:anför ringen, få de andra »bränna» med bollen och den som
bränner kommer då in i ringen (NÄ: 403 s. 224).
41.

Brännboll (PY).
Bränn(a) boll (ES KY SJ).
Brännpott (ST).
Brännpotto (TU HA), brännpott, -on (NÄ ÖV).
Gropaboll (SB).
Gropboll (PY SB TK LF RE Sorjos).
Groppira (ST).
Hvättja övass: kviti kwass (SB TK).
Jordboll (PY KI).
Kara boll (KV).
Kata boll (NA KO HO).
Kula (ST).
Konungsgrop (JA).
Kungsboll (HA).
Kungsgrop (ST HA).
Kungspira (ST).
Lironboll (PY).
Ox i bås (LT).
Peta boll (KN).
Picka grop (NV).
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Picka grobbo (EE NV).
Pickla grubb: pikel grubb (LA).
Pika boll (KB NV).
Pika grop (EE NV).
Pira (EO).
Pir(a) bolld (PY ST LT PÄ LI MÖ BO SI).
Piranlejkin (BO).
Preka boll (RE).
Påta boll (NÄ).
Påta hora (KN).
Påta hur (KN).
Spela kung (PY).
Valla boll (It).
Vallboll (SU HA).
Vältra hundkackan (SB TK LF).
0

0

0
Ox i bås.

a. Deltagarna huru många som helst. En stor grop, »kungsgropen» (PY ST LT) eller »kungs'n» (LT) eller »kula» (ST) omgiven
av en ring i mitten, runtomkring denna i en ring små gropar (se vidstående figur), en mindre än antalet spelare. Var och en har en stake
i handen. Först »vippar» man, så att man från ett visat håll kastar
stakarna till »kungs'n». Den som blir längst från gropen blir »ut o.
pir», d.v.s. skall peta bollen. Den som »pirar»1) skall försöka peta
bollen upp på någons fötter. Lyckas han, får den andra börja pira.
De som stå vid groparna få också slå bollen långt bort, och den som
pirar får då försöka komma med sin stake i någons grop. Lyckas
han, får den andra börja pira. Hinner han inte, får han springa efter
bollen och kasta honom upp och ropa: »Ofrid i höjden o frid på
jorden!» Därmed menas, att de andra få slå bollen, då han är i luften,
men inte då han är på »backen». Om han får bollen att fara nära
kungsgropen, får han sätta bollen mellan grenen och hoppa ett skutt,
1) Stöta med fingret, sticka; slå, stöta, peta med käpp.
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så mellan knäna och hoppa det andra skuttet och sist mellan fötterna
och hoppa det tredje skuttet. Kommer han då till kungsen, får han
lägga bollen i gropen och sin stake ovanpå mellan fötterna, och så
tager han de andras stakar och kastar dem så långt han är i stånd.
Under tiden de springa efter sina stakar, får han taga en grop åt sig.
— Beskrivningen från Lappträsk (PY: 100 s. 88; ST: 100 s. 99; LT:
100 s. 80).
Gropar såsom i föreg. Den som är utanför försöker slå en boll
in i den stora gropen och de andra försöka slå bort den. Om de inte
få det att taga, får den som är ute, hoppa från det ställe där bollen
stannat, med tre tag till gropen hållande staken på ryggen under
armarna och bollen mellan grenen. Därpå släpper han bollen ner i
gropen och lägger sitt trä över och så tager han de andras käppar och
kastar dem åt alla håll. Medan de springa efter sina stakar, lägger
han sin i en grop. Den som blir utan grop får sedan vara ute. —Beskrivningen från Pernå, Tavisby (PÅ: 99 s. 69; LI: 99 s. 47; MÖ:
99 s. 51; öBO: 99 s. 39).
Den som är ute kallas »piranbisi». Om han vill får han också.
pira bollen i någon mindre grop. Om han lyckas, blir den andra piranbisi. Han kan också kasta bollen upp i vädret åt kungsgropen till och
ropa: »Ofrid i höjden o frid på jorden!», varmed menas, att man
får röra bollen bara då han flyger, men inte då han ligger på »bac
ken». För övrigt likasom föreg.. (PÅ: 99 s. 69).
Gropar såsom i föreg. Den stora gropen kallas »kungsgropen»
(vBO SI ES KY SJ), »kronans grop» (TU). Den som är utan grop
skall försöka pira bollen in i den stora gropen, vilket de andra genom
slag med sina käppar försöka hindra. Den som pirar skall försöka
få sin käpp i någon ledig grop. Lyckas han, får den andra pira (vBO:
85 s. 52; SI: 85 s. 44; TU 85 s. 54; HÅ: 117 s. 193; ES: 117 s. 175;
KY: 117 s. 179 SJ: 117 s. 185).
»Piramästaren» har hand om bollen, som ligger på marken. De
övriga ha var sin grop, i vilken de sticka käpparna. Då piramästaren märker, att någons grop är utan käpp, passar han på att sticka sin käpp däri, varvid den andra blir piramästare, likaså den som
blir träffad av bollen på fötterna. En spelare kan försöka slå bort
bollen från piramästaren och de andra kunna då byta gropar, men
måste passa på, att icke piramästaren får någon grop. För övrigt
likasom t. ex. Sibbå (BO: Hembygdsm. 34 s. 69 b).
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Gropar samt stakar som i föreg. Genom räkning utses en, som
lägger bollen i gropen och sitt sällträ tvärsöver. Sedan samlar han
ihop de andras sällträn, ställer sig vid kungsgropen och kastar på
en gång alla sällträna utåt planen. De andra stå under tiden på vardera sidan om honom ett stycke ifrån. Därefter fattar han sitt sällträ, kastar bollen utåt planen samt skyndar sig att sticka sitt sällträ i en grop. De andra springa och taga sina sällträn, som de känna
igen efter märken, samt springa till groparna. Den som blir utan
grop, blir »pirare». Denne tager bollen, lyfter den tre gånger över
sitt huvud samt fäller den till marken emot kungsgropen. På samma
gång som han gör detta tre gånger å rad, ropar han: »Ofrid i höjden,
frid på jorden, låt bollen ligga där den stuntsar!»1) Därefter börjar
han »pira» 1. »stuva» 2) bollen framåt med käppen. När han kommit tillräckligt nära, får han börja »värpa» 1. droppa». Han placerar då sällträt på ryggen under armarna, håller fast bollen mellan
låren och hoppar ett steg framåt, därefter bollen mellan knäna och
åter ett hopp, till sist bollen mellan vristerna, och vid det sista jämfotahoppet skall bollen hamna i kungsgropen. Han har då vunnit
och får säga: »Fri på bollen.» Därefter lägger han sitt sällträ på
kungsgropen, tager de andras sällträn och kastar ut dem på planen,
varefter leken fortsättes som förut. De andra skola hela tiden försöka slå undan bollen med sina sällträn, men måste samtidigt passa
på att inte piraren lämnar bollen åt sitt öde och sticker sitt sällträ
i någons grop. Den som blir utan grop, blir då pirare. Om bollen faller, då piraren »värper», få de andra slå ut bollen. Om piraren råkar
säga »fri på gropen» i st. f. »fri på bollen», få de andra slå ut bollen och piraten får börja på nytt (PY ST: 397 s. 56). — Bild 20, 21.
Spelas på samma sätt som pira boll. Först tekar man på vanligt sätt på en käpp. Den som inte kan få två fingrar överst om
käppänden blir »vakt». Då vakten kastar de andras sällträn, ropar
han: »Östan, västan, söder om norr!» (ST: 397 s. 58). — Bild 22. Tekning. (PY).
»Lironboll» 3), spelas likasom pira boll med följande avvikelser:
Då piraren kastar bollen ropar han: »Krig i luften, men fred på

Studsa.
Skuffa, skjuta; stöta med något vasst.
Benämningen sammanhänger sannolikt med sv. dial. vb. lira bl.a. 'röra
sig livligt, dock stilla; säges om bollens parabel-rörelse i luften'.
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marken!» »Värpandet» är bortlämnat. I stället får piraren kasta
bollen tre gånger, då han kommit till gränsen av de yttre groparna.
Om han lyckas få bollen in i kungsgropen, får han välja sig en grop
och en annan få gå ut, i annat fall kastas bollen ut och piraren får
börja på nytt (PY: 397 s. 58).
Lironboll lekes även utan kungsgrop. Genom räkning bestämmes den som skall pira. Denne försöker med sitt sällträ skuffa bollen
mot de andras fötter. Om det lyckas, blir den brände pirare och den
andra intager hans plats. Sällträna hållas instuckna i groparna, ty
om piraren får sitt sällträ i någon grop, blir denne pirare. Med sällträna försöker man slå bort bollen (PY: 397 s. 59).
Den stora gropen i mitten kallas »konungsgrop». Ingen ring
omkring denna, men de små groparna i ring runtomkring. För att
bestämma vem som först skall »kata»1 ) räknar man (lekräkningar
s. 748). Var och en ställer sig vid sin grop med käppänden i gropen. »Katarn» försöker kata bollen så att den tar i någon. Om det
lyckas, blir den katare, som blivit »bränd», om han inte genast
hinner slå ett tag till bollen och är förr med sin käpp i gropen än
katarn. Är katarn förr, byta de plats. För att slippa sin syssla kan
katarn också försöka få bollen katad i konungsgropen, vilken de
andra skola valla. Får han bollen däri, får ingen röra om honom
mera. — Somliga fordra ändå, att katarn skall spotta på bollen i konungsgropen, för att han inte skall röras av de andra. — Har katarn
bollen i gropen, lägger han käppen sin på jorden tvärs över bollen,
tager de andras käppar i en bunt, ställer sig på sin käpp, och kastar
dem så långt bort som han orkar. De andra springa efter dem, och
under tiden kastar katarn bollen ur gropen och sticker sin käpp i en
grop. Den som kommer sist och blir utan grop, blir sedan katare. —
Katarn kan också »fri bolin» (göra bollen fri, fria bollen). Bollen
får eljes aldrig tagas i utom då den »frias». Katarn tager bollen och
ropar »Fri min boll!» samt kastar den upp i luften så rakt ovanför
konungsgropen som möjligt. De andra försöka med sina käppar »få
hugg på bollen», förrän han kommer på jorden. Ha de lyckats, får
katarn kasta två gånger till. Får ingen hugg på bollen, så får ingen röra om honom mera och den bollen är då »fri». Somliga bruka
därför ropa: »Ofri i luften, men fri på jorden!». Nu sätter katarn
käppen tvärsöver ryggen under armarna, stiger grensle över bollen
1) 1 olika betydelser, bl. a. 'driva, fösa; med en käpp 1. annat småningom sätta
något i rörelse'.
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och kniper ihop fötterna om bollen. Sedan får han hoppa tre tag
jämfota med bollen mellan fötterna till konungsgropen, till vilken
han skall ha kommit jämnt med tredje hoppet, så att bollen faller
ned i gropen. Släpper han bollen när han hoppar, eller orkar han
icke hoppa till gropen, så är bollen ofri och de andra få slå bort den,
men har katarn lyckligt fått bollen i gropen, får han göra på samma
sätt med de andras käppar som då han annars får bollen i gropen.
Någon annan »tapp» (förlust) eller vinst är det inte i spelet än
att den som mest måste vara katare räknas för »kloddigast»1) och
sämst av alla (NA: 36 s. 224; KO: V11 Ob. s. 426 b).
k. En större grop »kungsgropen» i mitten. En tager först allas
käppar och kastar ut dem utåt planen. Var och en springer och
letar rätt på sin käpp och sticker den in i ett »bo». Den som blir utan
får »kata bollen», d. v. s. försöka skuffa in den i kungsgropen eller
emot någons ben eller i någons grop; han kallas »påtar» och bollen »kataboll». Om bollen träffade någon eller kom i någons grop,
får ägaren av gropen kata bollen. Då den som katar bollen kommer
tillräckligt nära kungsgropen, får han lägga bollen mellan sina vrister samt placera käppen på ryggen under armbågarna. Han får
nu hoppa tre hopp framåt och skall försöka få bollen i kungsgropen. Om det lyckas, får han samla allas käppar, utom sin egen, som
lägges ovanpå kungsgropen, i vilken bollen är. Spelet börjar nu på
nytt (KO: 414 s. 113; V11 Ob. s. 426 b).
1. En större grop, »konungsgropen», omkring denna mindre gropar, en mindre än antalet deltagare. Alla ha först sina käppar instuckna i konungsgropen. En av deltagarna kastar upp bollen, varefter alla skola slå till bollen. Den som sist slår till den, skall »kato
bollen», d.v.s. med sin käpp skuffa den framåt längs marken. För
övrigt likasom »gropboll» i Kimito (se följ.) (HO: 414 s. 114).
m. Varje deltagare gräver en liten grop med sitt »träffe» (sällträ). Den som blir sist färdig, blir »ute», d. v. s. blir utan grop och
skall kasta en boll på någon av de andra. Träffar det, byta de plats,
i motsatt fall får samma spelare fortsätta samt kasta bollen från den
plats där den fallit ned. Spelarna skola stå med träffena i groparna
samt akta sig för bollen. De få också slå undan den och byta plats
med varandra. Den som är ute kan vid lämpligt tillfälle passa på
1) Jfr kludd bl.a. 'dumbom', kluddog adj. bl.a. 'klumpig, tölpig; okunnig,

dum'.
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och sticka sitt träffe i någons grop, då den är tom, och dess förra ägare
kommer då ut (KI: 414 s. 109). — Bild 27 s. 108.
Den som är utan grop skall försöka »bränna» någon med bollen (vant. fötterna) eller få bollen i »konungagropen» eller få sin
käpp i någon annans grop. De andra skola försöka få hans boll så
långt som möjligt från konungagropen. Kommer bollen så långt bort,
att den som vallar inte tycker att det går att med käppen slå den
tillbaka, kastar han den och ropar: »Bollinj lisär (= lyser) över
vatten o länd; fri bollinj!» De andra få nu mota bollen endast så
länge den är i luften. Om detta lyckas, fortgår spelet åter som förut,
men lyckas det inte, måste de andra förhålla sig passiva, ända tills
den som kastat bollen kommer tillbaka och slår den själv. Får han
en gång bollen i kungagropen, få de andra inte hindra honom, då
han försöker att härifrån slå den in i någons grop. Den som mister
gropen, får sedan valla (IÖ: 116 a s. 127).
Varje deltagare utom »vallaren» har en grop. Groparna bilda
en ring kring en större grop, »kungsgropen», till vilken vallaren söker rulla en träboll, ungefär 7 å 8 cm i genomskärning. De övriga
söka hindra detta, med små käppar. Lyckas han häri eller få en
annans grop, slipper han att vara vallare (BÖ: Nordberg s. 130).
Gropen i mitten kallas »gryta», de övriga »bon» eller »gröpper». Eljes lika som »kungsgrop» i ST se ovan s. 377 m.fl. (SU: 399
b s. 115).
q Utan beskrivning (SU: 399 b s. 125).
Vallboll kallas även kungsboll. Utan beskrivning (HA: 399
b s. 125).
Först »mättjas», d.v.s. tekas på vanligt sätt på en käpp. Den
som först blir utan tag i käppen blir »bollförare». Denne försöker få
bollen i »kungsgropen», vilket de övriga försöka hindra, men lyckas
han, får han deras käppar och kastar dem så långt som möjligt och
söker sig en grop, medan de springa efter sina käppar. Den som
kommer sist med sin käpp och blir utan grop, blir därefter bollförare
(SB TK LF: 76 s. 122).
Var och en har en liten grop och en käpp instucken i gropen.
En går omkring och påtar bollen framåt med sin käpp och försöker
få den att träffa någons fötter eller att sticka sin käpp i någons grop.
De andra få slå undan bollen. Bli de brända byta de plats med den
som påtar (SB: 403 s. 226; NÄ: 403 s. 224).
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Små gropar, till antalet en mindre än antalet deltagare, grävas
i marken så att de bilda en stor ring. Deltagarna försedda med käppar, vilka de sticka i groparna. Den som är utan grop skall försöka
slå bollen längs marken in i någons grop eller mot någons ben. Om
det lyckas, byta de två plats. Deltagarna få byta plats med varandra
och slå undan bollen med käpparna men ej vidröra den med händerna eller fötterna. Gör någon detta, kallas han (hon) htiron (KN)
(SB NÄ KN EE NV: Folkl. o. etn. st. V s. 185; V11 Ob. s. 688 a).
Likasom »gropboll» ovan s. 375 med den skillnad att man sedan
bollen blivit slagen ur ringen, skyndar att beröra de andras käppar
med sin egen och därvid säger: »Kvitil) kvass» 2 ) (SB TK: 76 s.
126 a).
x. För varje deltagare en grop ordnade kring en
grop i mitten såsom bilden visar. Deltagarnas an0 tal obestämt. Envar har en käpp, som han kan
känna igen. Vid lekens början kastar en av delt.
o
alla käppar så långt som möjligt. Var och en försöker så fort han kan få reda på sin käpp och
försäkra sig om en grop. Den som blir utan grop,
blir »påtare». Han skall försöka få bollen i mittgropen och de andra skola hindra, men på samma gång vakta sina
egna gropar. Lyckas påtaren få sin käpp i en annans grop, blir den
påtare. Får påtaren bollen i mittgropen, samlas alla käpparna ånyo
och påtaren kastar dem som vid lekens början. Den som då blir
utan grop, blir påtare i sin tur (NÄ ÖV: 510 s. 10).
Små gropar i ring eller fyrkant, en mindre än antalet deltagare. Den som är utan grop skall försöka skuffa bollen i någons
grop eller mot någons ben. Om han lyckas får han gropen. Man får
byta gropar med varandra. Man får med käppen slå undan bollen.
Den som påtar bollen, får inte röra vid den med händerna. Om han
gör det kallas han »hurgn» (KN: 400 s. 40). — Bild 12.
Först »mettjas» vem som skall »vältra hondkackan», d. v. s.
bollen. De andra göra sig med sin käpp var sin grop i öppen ring.
Vältraren kastar bollen upp i luften och säger: »Upp i luften o int
på marken!» Sedan försöker han att med sin käpp driva bollen på
fötterna av någon. De måste hela tiden hålla sin käpp i sin grop
Hvättja = vässa.
Vass.
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och försöka akta sina fötter genom att, stödande sig på käppen, hoppa undan bollen. Om föraren får bollen i någons grop, blir han fri
från vältrarsysslan, vilken övertages av den besegrade (SB TK
LF: 76 s. 1.23 a).
å. Gropar och käppar såsom i föreg. Den som »vältrar hundkackan» d.v.s. påtar bollen, får kasta den upp i luften och ropa: »Frid
i luften och frid på jorden!» Ingen får då slå till bollen vare sig i
luften eller på marken. Men om han ropar: »Ofrid i luften! » får man
slå till bollen, då den är i luften, men inte, då den är på marken;
tvärtom, om han ropar: »Frid i luften men ofrid på jorden!» (SB:
403 s. 226).
ä. Gropar såsom i brännpotta var. x. Först bestämmes vem som
skall slå bollen i mittgropen sålunda, att en tager allas käppar
och slänger dem utåt fältet. Var och en springer sedan efter sin
käpp och skyndar därefter att taga en av groparna. Den som kommer sist blir således utan grop och måste stanna utanför kretsen.
Härifrån försöker han nu med lätta slag driva bollen in i mittgropen, vilket åter de andra försöka hindra genom att driva undan
bollen, så snart den kommer nära hem. »Inprekaren» passar under
hela tiden på att få sin käpp i en för tillfället ledig grop. Den som
nu blir utan grop, får intaga den andres plats. Om inprekaren kommit med sin boll så nära mittgropen, att han hinner springa till och
få den mellan fötterna, innan någon hunnit driva undan den, har
han rätt att fasthållande bollen med fötterna hoppa in densamma i
mittgropen. Då bollen kommit in i mittgropen, har inprekaren vunnit
och spelet börjar ånyo, varvid den som fick in bollen får kasta de
andras käppar, sedan han först lagt sin egen åsido (RE: 62 s. 30).
ö. Gropar såsom i föreg. Kring de mindre groparna en ring. Envar har sin käpp. Vi den stora gropen i mitten står en med käpp
och boll och försöker föra bollen mot någon av de andra. Denne
försöker slå till bollen. Om den som är »inne» hinner sätta sin käpp
i den andras grop, blir denne utan ring och får ställa sig vid mittgropen och i sin tur försöka få sig en ring och en grop (Kronoborg,
Sorjos: 313 s. 45).
aa. Minst fem spelare. Konungagropen i mitten. Bollen kastas
först ganska långt från konungagropen. Sedan kasta alla sina stavar åt bollen till. Den som kommer längst från bollen blir »petare».
Var och en springer till sin grop och ser till att den som petar inte

IV

Lekar med idrottslig karaktär.

383

kommer med sin stav i gropen, elj es måste han bli petare. Petaren
skall försöka få bollen i kungagropen, vilket de andra försöka hindra. Om bollen är långt borta och han kastar, försöka alla slå emot,
men ingen får vidröra bollen, sedan den berört marken, ifall ingen
lyckades slå till den, medan den var i luften. Får petaren bollen i
konungagropen, låter han den ligga där, tills man får se, vem som
skall bli petare i hans ställe. Han tager allas stavar och försöker
kasta dem oförmärkt åt något håll, så att ingen vet, förrän stavarna
äro borta. Nu gäller det för de andra att försöka komma till någon
grop med sin stav. Den som blir utan grop, blir petare (JÄ: 327 s. 19).
ab. Deltagarna fem eller sex, i ring placerade gropar en mindre än
antalet deltagare, i mitten en grop, vid vilken står en särskild vakt.
Varje deltagare har en boll och en käpp, käppen håller man nedstucken i sin grop. Det gäller att försöka kasta bollen i mittgropen,
kasta sin käpp ovanpå samt stiga på käppen. Om detta lyckas, får
man kasta alla de övrigas käppar långt bort. De springa då efter
sina käppar och den långsammaste blir vakt vid mittgropen. Han
skall med sin käpp »kara» 1 ) de övrigas bollar, så att de inte rulla
in i gropen. Samtidigt passar han på om någon tager upp sin käpp
ur sin grop, ty han vill gärna skaffa sig en grop och sticker därför
sin käpp i en ledig grop (KV: 537 s. 553).
ac. Alla deltagarna ha en liten grop (grobb) och en käpp, som de
sticker ned i gropen. En är »slåare» och han har en käpp men är
utan grop. Slåaren försöker nu slå bollen på någon av de övriga,
men dessa försöka hoppa över bollen eller slå till den med käppen. Om någon blir träffad av bollen eller inte hinner sticka ned sin
käpp i gropen, innan slåaren placerat sin käpp i gropen, blir han
slåare (LA: 513 s. 227).

0
0

0
0

0
0

1) 131. a. jaga bort, undan, röja undan.

0
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Picka grop (EE).

ad. En kungsgrop. De övriga groparna en till två meter från
kungsgropen. I början sticka alla sina käppar i kungsgropen. Sedan
lägges bollen ovanpå käppändarna och kastas upp i luften, och så
springa alla och taga sig en grop. Den som blir utan blir »pickare
(pikare) ». Ifall bollen är mer än fem meter från kungsgropen, får
pickaren kasta den mot någon av spelarna. Den som blir träffad, blir
pickare (EE: 407 s. 168).
ae. Förutom smågropar i mitten en konungsgrop. Den första pickaren frivilligt. Han kastar bollen upp i luften och ropar: »Krig i
luften!» De andra få slå till bollen, så länge den är i luften, men
sedan den fallit till marken, får ingen av de andra röra vid den, ty
då blir han pickare. Efter det pickaren berört bollen, får man åter
slå till den. Om pickaren ropar: »krig på land», får man slå bollen,
då den är på marken. Om pickaren får bollen i konungsgropen, så
lägger han sin käpp ovanpå bollen i konungsgropen. Därefter samlar han ihop de andras käppar, ställer sig vid ett på förhand uppritat
streck, varest även alla andra stå, samt kastar käpparna utåt planen.
Därefter tager han sin käpp och sticker den i någon grop. De övriga
springa efter sina käppar och tillbaka till någon grop. Den som blir
utan grop, blir nästa gång pickare (NV: 407 s. 153).
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Picka grop (NY).

af. En bestämmes till »pikare». De övriga ha
var och en en liten grop, i vilken de hålla ena
O ändan av sin »pikantjepp». Pickaren skall med
sin käpp skuffa en boll eller sten längs marken
emot någons ben. De övriga få slå undan bollen
0
men på samma gång skola de akta att inte pickaren sticker sin käpp i någons grop, ty den som mister gropen blir då pickare (NV: 407 s. 153).
42. Ryssägget.
Deltagarna stå i rad på tre å fem meters avstånd från en vägg.
En kastar bollen mot en vägg och ropar namnet på någon. Denne
skall fånga bollen och ropar »hej!» och skall sedan kodda någon.
Lyckas han inte, får han ett »ägg», men lyckas han, skall den koddade
i sin tur kasta bollen mot väggen, o. s. v. Om den uppropade får lyra,
då bollen kastas mot väggen, behöver han inte kodda någon utan
genast ropa ett namn. Den som först får fem ägg, kallas »ryssägget»
(PY: 397 s. 54).
25 — V. E. V. Wessman.
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Kap.

Bollnata (ST PA NÄ ÖV).
Boll stoj (SB NÄ).
Boll stopp (LA).
Boll stå (ST NÄ ÖV MM).
Ringboll (MM).
Stojnata (BO SI).
Väggboll (ST IA JA).
Deltagarna i en halvcirkel emot en vägg. En kastar bollen
mot väggen och ropar namnet på någon. Denne skall fånga bollen
och ropar »stoj » (1. »sta», ST), varpå alla stanna. Därpå försöker
han »kodda» den närmaste. Om det lyckas, kastar den koddade bollen mot väggen o. s. v. Lyckas han inte, så får han springa efter
bollen och försöka kodda, tills han lyckas. Lekes, tills alla minst
en gång blivit koddade (ST: 397 s. 53).
43.

Han skall kodda från det ställe där bollen stannade, om han
inte lyckas taga lyra. För övrigt likasom föreg. (IA JA: Ensk. meddel. 1955).
Deltagarna ha var sitt nummer. En kastar bollen mot väggen
och ropar ett nummer. Den ropade skall fånga bollen och ropa »boll
stoj » varvid alla stanna och han skall »bränna» någon. Om det träffar, får den träffade bränna, i annat fall skall den första kasta bollen mot väggen (NÄ: 403 s. 222).
Varje deltagare har fågelnamn i st. f. nummer. Eljes lika som
föreg. (SB: 403 s. 226).
En kastar en boll upp i luften och ropar någons namn. Denne
skall då taga fatt bollen samt ropa högt: »Boll stå!» varvid alla måste
stanna. Därpå »koddar» han den närmast stående. Denne griper i
sin tur bollen o. s. v. Om avståndet är för långt till den närmaste,
kastar man upp bollen och ropar någons namn. Denne måste då
springa till och taga bollen, o. s. v. Leken fortsättes, tills alla minst
en gång ropat boll stå (ST: 397 s. 50).
Uppställning i ring. I ringen en »mittman», som kastar en boll
högt upp, så att den faller ned inom ringen, och samtidigt ropar en
kamrats namn. Denna skyndar fram och försöker få tag i bollen,
helst lyra, under det de övriga skynda så långt från bollen som möjligt. Så snart hon fått tag i bollen, stannar hon och ropar »stå!»,
varpå alla stanna. »Brännaren» söker nu kodda en av de närmast
stående. Lyckas detta, skall denna skynda efter bollen och ropa »stå!»
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åt de åter flyende, kodda en o. s. v. Så fortgår leken, tills en koddning misslyckats, då åter alla samlas i ring. Den som misslyckats
blir »mittman» (NÄ ÖV: 510 s. 9).
Deltagarna stå inom en stor ring, en står utanför och försöker »polta»1) dem med en boll. Den som blir »råkad» tager bollen
och ropar: »boll stå!», varvid den som står utanför, bör bli stående
på sin plats. Lyckas den som är inne nu i sin tur träffa honom med
bollen, får han stanna inne, men lyckas han inte, måste han gå ut
och hjälpa honom att bränna de övriga. Om han inte lyckas få tag
i bollen, innan den hunnit rulla ut ur ringen, sedan han blivit träffad,
måste han genast gå ut (MM: 537 s. 556).
Genom räkning (lekräkningar s. 748) bestämmes vem som
skall ha bollen. Denne kastar bollen i marken och försöker snabbt få
tag i den, medan de övriga springa sin väg. Då han fångat bollen,
ropar han: »Boll stopp!» varvid alla måste stanna där de äro. Sedan
försöker den som har bollen »bränna» den närmaste och lyckas
det, får denne träda i stället (LA: 513 s. 215).
Deltagarnas antal obegränsat. Redskap en boll. Frivilligt eller
genom räkning bestämmes vem som först skall ha bollen. Denne
försöker »kodda» någon av de andra. Lyckas han, skyndar den koddade att taga bollen och då han fått den ropar han »stoj!» varvid alla
de andra måste stanna i den ställning de hade, då stojropet hördes.
Nu koddas någon annan och sålunda kan leken fortgå huru länge
som helst( BO: 85 s. 52; Hembygdsm. 34 s. 70 a; SI: 85 s. 41).
Genom räkning (lekräkningar s. 748) blir en »nato». Denne
skall med fötterna sparka en liten boll framåt längs marken samt
försöka få den att träffa benen på någon av de andra. Den som blir
träffad blir i sin tur nato. Man får inte skuffa bollen men lägga gräs
framför den, så att den ändrar riktning. Den som varit nato de flesta
gångerna anses vara sämst (PA: 414 s. 111).
En är »nata» och skall med bollen försöka »kodda» någon
av de övriga, vilka sprida sig över fältet och äro rädda att komma
nära natan. Blir ngn träffad, skyndar han efter bollen och koddar i
sin tur en kamrat. Träffar bollen ej, skyndar natan efter bollen och
försöker kodda ånyo. Natan får springa med bollen i handen (NÄ.
ÖV: 510 s. 10).
1) »Bränna» i bollspel.

388

Lekar med idrottslig karaktär.

Kap.

44. Aba Biba (TJ NV).
Abb Bibbo (PY).
Abo Bibg (ST SI HA ES B(5).
Aho Ib (ST).
Kaka dunder (EN).
Stoj (PY).
Redskap: en boll, en vägg. De lekande taga sig namn som
Ab, Ib?, D'rak, Kaka, Fisk, Duva o. s. v. (ST), Abo, Bibo, Kaka,
Dundär och fågelnamn (Si HA ES). En av de lekande tager bollen
och kastar den mot väggen samt ropar ett av namnen. Då denne
hör sitt namn ropas, skyndar han att taga bollen och ropar »stå!»
(ST), »stoj!» (SI HA ES). Då stanna alla i den ställning de då intaga och han försöker »kodda» någon. Lyckas han, får den »koddade»
taga bollen och kasta den mot väggen. — Lyckas den som har bollen icke träffa, den han söker kodda, får han ett streck, likaså, om
han i misstag ropar sitt eget namn. Den som fått de flesta strecken
förlorar (HA) (ST: 100 s. 66; SI: 85 s. 50; HA: 117 s. 193; ES: 117 s.
175). — I SI rimmar man: Abo Bibo Käka, hunn skejt o dt smäka.
Deltagarna få namn som Aba, Biba, Käka, Döra, Elis, Brannam
och sedan allehanda djurnamn. Forts. lika som föreg. Streck för
den som misslyckas nämnes icke (TJ: 422 s. 110).
Deltagarna ha namn i följande ordning: Abo, Bibo, Kaka,
Dunder, Elefant, Fisk, Gös o. s. v. beroende på deltagarnas antal.
En kastar en boll i väggen och ropar en deltagares namn. Denne tager upp bollen och försöker kasta den på den som ropat, innan han
hinner till målet, några meter från väggen (B05: Nordberg s. 130).
Deltagarna ha namn, såsom Abbo, Bibbo, Käka. En kastar bollen upp i luften och ropar ett namn. Denne skyndar att taga bollen
och ropar »stoj», då han fått den. Därefter »koddar» han den närmaste eller, om avståndet är för långt, kastar bollen upp i luften
och ropar ett namn. Denne förfar på samma sätt (PY: 397 s. 50).
Man ritar på marken i en rad bakom ett streck första bokstaven till namnen Aba, Biba„ Dra, Käka, Häste, Före, Svine, Ejrisbrennare, d. v. s. lika många namn som antalet deltagare. Dessa
ställa sig i en rad framför bokstäverna. En, vanligtvis A, har en boll
i handen, ropar ett namn, t. ex. Dora, och kastar bollen på bokstaven D. De andra springa undan, men Dora fångar bollen och ropar
»boll, stoj», varvid alla stanna och Dora försöker »påla» någon. Om
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det träffar, tager denne bollen, ropar och pålar. Om det icke träffar,
får Dora ett streck, •»kleppe»,1 ) ovanom sin bokstav. Alla ställa
sig åter vid strecket och Dora kastar bollen. Om någon fått t. ex.
fem kläppar är han (hon) ur spelet. Den sista som blir kvar är segrare (NV: 407 s. 163). — Bild s. 164.
Deltagarna få namn, sådana som Aba, Biba, Dora, Kaka, Maka,
Hästen, Geten, Fåren, Ejnrisbrännare. Genom räkning (lekräkningar s. 748) bestämmes vem som skall ha bollen. På marken ristas
en ring. Den som har bollen ställer sig inne i ringen, kastar bollen
i marken och ropar (t. ex.) »Dora!». De andra springer i väg, men.
Dora fångar bollen, då den studsar upp och ropar: »Boll stoj!» Därvid stanna alla och Dora försöker »påla» 2) den närmaste. Om det
lyckas, skall denne ställa sig i ringen (NV: 513 s. 252).
Deltagarne ställa upp sig vid en vägg, på vilken skrivits en bokstav för varje person. En tager bollen, kastar den mot väggen och
ropar: »Kaka dunder (t. ex.) A!» De andra springa sin väg, men A
tager bollen och ropar: »Stå!» varpå alla stanna. Därpå »koddar»
han någon av de andra. Denne tager då bollen, kastar den mot väggen o.s.v. från början (EN-stad: Bk.: 1944 s. 40).
45. Boll stå.
Deltagarna stå innanför ett streck vid en vägg. Deras namn
skrivas på väggen och numreras. En kastar bollen mot väggen och
ropar ett nummer. Motsvarande person skall gripa bollen, medan
de övriga springa så långt som möjligt från strecket. Då han ropar:
»Boll stå! » måste de »städi»,3 ) varefter han försöker »polt» 4 ) den
närmaste med bollen. Lyckas det, måste den träffade i sin tur bränna
en kamrat. Misslyckas brännandet, får han en »klibo», d. v. s. ett
streck. Vanligen betyda fem sådana streck, att man uteslutes från
leken. Denna fortsättes, tills endast en deltagare återstår (KV:
537 s. 551).
Deltagarna taga sig namn, t. ex. fågelnamn, vilka skrivas upp
på ett papper, som fästes på en vägg. Ungefär tre meter från väggen ett streck, där alla stå. En kastar en boll mot väggen och ropar
ett namn o. s. v. likasom Abo Bibo. Den som inte träffar med bollen
Bl.a. 'barn', Öb. 'oäkta barn'.
»Bränna», d.v.s. träffa med bollen.
Stanna.
»Bränna».
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får ett streck vid sitt namn. Innan leken slutar, måste alla som fått
streck en i gången ställa sig vid väggen för att lida straff. Alla få
kasta bollen på brottslingen så många gånger som han fått streck
(JÄ: 327 s. 38).
Putte: potte.
Ringar på marken, sextio till åttio cm i diameter, antalet en mindre än antalet deltagare. Den som är utan ring, »potte», står minst
tre steg från varje ring och skall kodda de andra med en boll. De
som stå i ringarna äro försedda med »pottebräden», ungefär en halvmeter långa bräden, med vilka de skola slå undan bollen. Den som det
oaktat blir koddad, får byta plats med den förre koddaren. Under lekens lopp kastas bollen från den plats, dit den slagits. Den är bäst
som behövt springa minst (BR: 399 a s. 108).

Putte (BR).

Kungsleken.
Man har en stor läderboll. Deltagarna välja en »kung», som har
att försvara ett »torn» av tre mot varandra uppställda käppar. Dessa
stå ganska ostadigt och falla vid minsta beröring med bollen. De
spelande ställa sig i ring omkring tornet, och kungen ställer sig vid
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tornet inne i ringen. Då tages bollen fram och alla försöka att med
foten sparka till bollen, dock ej så hårt, att den flyger i luften, utan
med god fart rullar på marken i riktning mot tornet. Kungen skall
nu söka sparka mot bollen, så att den ej träffar tornet, ty rullar
bollen mot tornet, så faller detta. Kan kungen ej försvara tornet, så
blir han avsatt, och den som lyckats sparka bollen så att tornet fallit,
blir i sin tur kung (SI: Bk: 1923 s. 89).
Bollspel utan beskrivning:
Bollen i ringen (SU: 399 b s. 125).
Ejt hugg o spring (NB lf.: Den öb. byn s. 166).
Konungsboll (NB lf.: Den öb. byn s. 166).
Peka boll: päjk boll (KN PL PÖ: Wm Ob. II s. 23 a).
Slå boll (EC: 399 b s. 123).
Slå å sta på fisjan (NB lf.: Den öb. byn s. 166).
Termer hänförande sig till bollspel:
Bollbränna: 'träffa någon med bollen' (NA: Wm Ob. I s. 63 a).
Böllorna: böllona: få se på böllona; je på böllona 'bliva träffad
av bollen; träffa någon med bollen' (HF EN: Wm Ob. I s. 112 b).
Fiseböllor: fisiböllona: få se på, je på = föreg. (HF: Wm Ob.
Is. 163 b).
Jordhoppa: joolhopp 'studsande boll' (PL: Wm Ob. I s. 326 b).
Kröna: 'teka på sällträ före bollspel' (EN: Wm Ob. I s. 419 b).
Lyra: 'ge upp bollen åt den som skall slå' (OR: Wm Bidrag I
s. 61).
Paxas: 'teka i bollspel m.m.' (V11 Ob. s. 688 a).
Peka: pika bolld 'kasta bollen så, att den löper längs marken
(PE PU: Wm Bidrag II s. 106).
Pul n.: 'felkast i bollspel' (Vll Ob. s. 716 b), felslag i bollspel
(Wm Ob. II s. 58 b). Nyl.
Pula: 'kasta fel, slå fel i bollspel' (SI ES vNyl.: Wm Ob. II s. 58 b;
V11 Ob. s. 716 b).
Sältra: 'teka på sällträ före bollslagningen' (PE PU GB NV: V11
Ob. s. 992 b; Wm Bidrag II s. 158).
Säntra = föreg. (NV: Vll Ob. s. 992 b).
Tävla = föreg.
Virsa: 'slå en boll snett, i orätt riktning'. TJ; 'om en boll då den
far snett, då man slår den'. GB (Wm Ob. II s. 541 b; Wm Bidrag
II s. 175).
Älvra: 'ge upp bollen i bollspel' KH (Wm Bidrag I s. 112).
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I. Slaglekar.
1. Slå filp (BO SI TU HÄ EN BR KI KO NV).
Slå fi/pa: fi/pa (BO HA KY SJ), fi/po (PY ST LT PÅ LI MÖ
SI ES DB).
Slå pimp (KO).
Redskap: En tre till fyra kvarter (54 å 60 cm) lång, tämligen
grov käpp, som åtminstone på ena sidan är flat. I ena änden är den
rakt avsågad och kan dessutom vara något grövre mot den änden.
Detta slagträ kallas t. ex. »filpstaka», »filpostaka» (LT), »filptjepp»
(PY ST PÄ LI MÖ BR), »filpkepp» (MÖ BO SI TU HA ES KY),
»filpträ» (BR), »kårto»1) (NV), »pimp» (ST), »mela»2) (PY).
En ungefär kvarterslång (15 cm) kantig träbit kallad »filp» (IA),
»filpo» (PY ST LT PÅ LI MÖ BO SI TU HÄ ES KY SJ).
I »jorden» (d.v.s. marken) kan vara nedslagen en pinne eller käpp
(ST PÄ MÖ BO SI HA ES KY SJ NV) eller en påle (PY LT PÄ LI
BO BR), eller har man en sten i jorden (ST TU) eller en »grenrisstabba» (granrisstabbe)3) på jorden. — Pinnen, käppen, pålen, stenen,
stabben kallas »tjeling» (ST LT PÄ LI), »tjäling» (LT PÄ LI MÖ),
»tjäring» (MÖ BR), »keling» (MÖ BO SI KY), »käring» (MÖ BO
SI TU HÄ ES KY SJ), napa4) (LT).
Kring pinnen, pålen osv. har man en ring omkring tre alnar (180
cm) i diameter (PY ST PÅ LI MÖ BO SI TU HÄ ES KY SJ) eller
framför pinnen en »risto i jorden», d.v.s. ett streck på marken (PÅ).
Ringen, strecket och området, som omslutes, avgränsas kallas »pir» 5 )
n. (PY), »pir» m. (ST LT), surnio) m. best. form (ST PÅ), sure
n. (PÅ).
Deltagarna, två eller flere, kunna vara flickor såväl som gossar.
Huvudgången i spelet är att man håller slagträt i handen med inre
sidan vänd uppåt och placerar »filpan» därpå på olika ställen, kastar
upp den med en hastig höjning av slagträt och slår till på olika sätt.
Filpan kan också placeras på pålen eller på marken, varifrån man
1)

Slagträ = fi. karttu, bl. a. slagträ.
Slagträ, fi. mela 'styrblad, lösåra'.
Granrishuggkubb, på vilken man i äldre tider högg granris till fållan, där
kreaturen voro under sommarnätterna.
fi. napa bl. a. 'axel, spets, nav, pol'.
) fi. piiri 'krets, ring'.
6 ) Mål, rastställe i olika spel. I samma betydelse användes ordet syre. Den
som t.ex. i bollspel stannar länge i syret säger »surna bort».
)
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slår den. Andra, de som äro »ute», försöka slå mot filpan.. Turerna
kunna vara flere eller färre och bära olikt namn.
En pinne i jorden och »pir» omkring. Antalet käppar bestämmes före spelet. En slår ut filpan och alla kasta sina käppar till det
ställe, där filpan blir liggande. Den som kommer närmast filpan får
slå först och sedan alltefter avståndet från filpan. Man slår så, att
filpkäppen får hänga snett nedåt i handen och bakåtriktad, filpan
placeras på handen bakom den över handen skjutande änden av käppen. Filpan kastas upp genom en rörelse med armen och slås med
käppen »avigt vänd» (med frångrepp). Den som »bränner» (d.v.s.
den av dem som mota som träffar filpan)får tio »käppar». Från pinnen till det ställe, där filpan blir liggande mäter man upp med
käppen antalet »käppar», som man får. Den som kommer först till
det överenskomna antalet vinner. Den som blir sist skall hoppa på ett
ben mellan ringen och filpan, som någon slagit ut, och sedan med filpan i handen till ringen (PY, Tuskas, Morgenpört: 100 s. 87).
En käpp i jorden, »tjeling», och en ring omkring. Ordningen
bestämmes som i föreg.
1:sta turen: 24 käppar, filpkäppen hänger snett nedåt och filpan
på handen bakom änden på filpkäppen. Den som »vallar» och »bränner» får fem »käppar»;
2:dra turen: 12 sporrar (sporar), käppen vågrät och filpan på änden. Den som »bränner» får tre sporar. Den som står vid »tjelingin» får inte vakta och får bara en sporre (sp-,,ra) i gången, hur
långt han än slår;
3:dje turen: 6 haverkappar, filpkäppen lodrät och filpan på änden.
Den som bränner får en haverkappa. Vid »tjelingin» får man icke
vakta, och man får bara en »kappa» i gången;
4:de turen: 1 hatt, filpan på »tjelingin» och man slår under med
käppen »so än hatt'n blir väl hög». Hatten behöver man inte valla, och
man får ingenting, om man bränner (ST, Tessjö: 100 s. 66) .
En ring i jorden, »surn», en pinne i ringen. Först kommer man
överens om huru många man skall ha av varje slag (mest 20 eller
50); ordningen som ovan n:o 1.
1:sta turen: Käpparna, slås som ovan. Den som vallar får tio
käppar, om han bränner. Den som är i surn får en käpp, om han
bränner och därutöver antalet käpplängder mellan pinnen och filpan;
2:dra turen: Sporrarna (sporana) slås som ovan. Den som bränner
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får en sporre (spor). Den som är i surn får inte valla och får bara
en sporre i gången;
3:dje turen: Kinkutta (kingkotta): käppen vågrät, filpan på änden av käppen slås under benet. Den som bränner får tre käppar,
om han slår käpparna, eller en sporre, om han håller på med sporrarna. Den som kommer närmast efter den som slår kinkutta, måste hoppa tre gånger mellan filpan och surn på ett ben med käppen bakom
ryggen på de krökta armarna. Om han inte orkar hoppa, så kommer
han inte in i surn, utan den som är näst honom (ST, Kejtala: 100
s. 97).
2 a. Filpkäppen eller »pimpen» omkring en m lång, två å tre cm.
tjock. Filpon tjugu cm lång, en till en och en halv cm tjock. Av filpkäringen femton å tjugu cm ovan jorden. Före spelet »kröningen»,
varvid filpan kastas utåt planen från filpkäringen. Varje deltagare
kastar sedan sin pimp från samma plats åt filpan till. Den som kommer närmast, får slå först.
1:sta turen: Filpan på handloven stödd mot pimpen. Den som motar
och träffar filpan får tio poäng, annars ingenting. Om slaget träffar,
räknas antalet käpplängder från filpkäringen till den plats där filpan
fallit och antalet kommer den till godo, som sist slagit. I fall slaget icke
träffar, får den som står närmast filpan, taga ett steg framåt och
kasta filpan mot filpkäringen. Om den träffar käringen eller faller
inom en gräns av en käpplängd, kommer han »in» som kastat och den
andra får gå »ut». Om den faller utom gränsen, får han som står vid
käringen slå. Denna tur fortsättes, tills man kommit till femtio eller
hundra käpplängder eller poäng.
2:dra turen. Poängtalet bestämmes före spelets början, filpan
lagd tvärsöver fimpen vid änden.
3:dje turen: filpan på mitten av käppen.
4:de turen: filpan vid handen på käppen.
Före spelet bestämmes huru många turer skola spelas och poängtalet, som skall uppnås, innan man får börja en ny tur. Den segrar,
som först spelat alla bestämda turer (ST: 397 s. 82).
b. Kring käringen kan ofta vara ritad en ring, »suren», radien
en käpplängd. Vid första turen skall man få hundra käpplängder, vid
andra turen, »slå haverkappar», femtio, vid tredje, »slå sporrar», med
filpan ovanpå pimpen, tjugufem käppar. Fjärde turen likasom första,
men den som slår måste med tre slag få tolv käppar. Går det under,
får han taga om de tre slagen (ST: 397 s. 83). — Bild 35. Slå sporrar.
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c. Ringen kring käringen kallas »boet». 1 st. f. käppar räknar man
»alnar». Endast i första turen får man »mota» samt räkna alnar.
de övriga turerna räknas blott slagen, en poäng för varje slag (ST:
397 s. 83).
3 a. En påle i jorden kallad napa eller tjäling. Man »vippar» som i
Långfilpa nr 33 b. Antal efter överenskommelse.
1:sta turen: Slå fiipa (klå fi/po): käppen hänger lodrätt i handen
och filpan på handen bakom käppen. Om man »tossar»1) tre gånger
efter varandra, d.v.s. inte kan slå filpan, får man »ejn tosso» för varje
gång och får gå ut. Den som vaktar och slår emot får tio, den som
är vid tjelindjin och slår emot får fem och därutöver får han mäta
avståndet mellan tjelindjin och filpan;
2:dra turen: Slå lingon (blå lingon): käppen vågrätt och filpan på
käppen bredvid handen. Den som är karl att slå emot får tio. Vid
napan får man inte slå emot och får bara ett, huru långt från napan
filpan än är;
3:dje turen: Sporrarna (sporan): käppen vågrätt och filpan på
sista änden av käppen. Den som slår emot får tio. Vid napan får man
inte slå emot och får bara en sporre (spor) i gången. — Den som
blir sist och inte »får sin märo2 ) full» får »tinka»: hoppa på ett ben
mellan tjelindjin och filpan och tre gånger runt kring tjelindjin och
tre gånger kring filpan (LT, Pockar: 100 s. 77).
b. Antalet slag i turerna 20 å 25 efter överenskommelse.
1:sta turen: Sporrarna (sporan): käppen hänger lodrätt i handen,
filpan på handen bakom staken. Den som slår emot får tio eller femton, den som är vid tjelindjin får ett för det att han slår emot utöver det som mätes mellan tjelindjin och filpan;
2:dra turen: Lägg: staken vågrätt i handen och filpan på änden.
För övrigt likasom föreg. tur;
3:dje turen: filpan i ena handen, slås emot med staken i andra handen; den som är inne får inte vakta, men för övrigt likasom föreg.;
4:de turen: handen vriden med baksidan inåt, käppen hängande
lodrätt och filpan på handen bakom staken, för övrigt likasom föreg.
5:te turen: staken vågrätt, filpan mitt på staken, för övrigt likasom föreg.
6:tte turen: staken stående lodrätt uppåt, filpan på änden, för övJfr. vb. tossa 'vårdslöst tillreda, göra ngt på slarv'.
Bestämt mått, bestämd mängd, av fi. meiä,rä 'mål mått'.
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rigt likasom föreg. — Den som blir sist och icke får fulla antalet kallas »fis», och om honom sjunger man:
»Hån som fis'n tjennär e fis'ns vennär,
han som fis'n har e fis'ns far.» (LT, Hindersby: 100 s. 77).
En »grenrisstabba»1) som »tjeling» på jorden, först »vippas»
som i Långfilpa nr 33 b och sedan bestämmes huru många man skall ha
av varje tur.
1:sta turen: Käpparna (tjeppan) likasom 1:sta turen i föreg.,
den som vaktar och slår emot får fem käppar;
2:dra turen: Sporrarna (sporan): filpostakan vågrätt, filpan på änden; om den som vaktar och slår emot icke själv varit inne och slagit, får han fem, i annat fall hälften mindre;
3:dje turen: Saxanvisi: staken vågrätt, filpan bredvid handen på
staken, men för övrigt likasom föreg. turer (LT, Lindkoski: 100
s. 78).
Käppen hänger lodrätt i handen och filpan på handen bakom
käppen, den som vaktar och bränner får tio käppar. Den som är inne
och bränner får mäta avståndet mellan tjelingin och filpan. Den som
kommer först till ett överenskommet antal har vunnit, men om han
går över det antalet, mister han allt som han tidigare har vunnit (LT,
Norrby 100 s. 78).
4 a. En pinne i jorden, »tjeling», tre steg från tjelingin en gräns,
filpkäppen flat. Man »vippar» (bestämmer ordningsföljden) så att en
först slår ut filpan, därefter kasta alla sina käppar från gränsstrecket till filpan, den som kommer närmast slår först och så efter
hand beroende på avståndet till filpan.
1:sta turen: 24 käppar, slås som första turen t. ex. i 3 a och 3 b. på
s. 395. Den som »bränner» får femton käppar. Den som bränt får kasta
in filpan, om ingen bränner, får den kasta in filpan som är närmast
att slå. Den som är vid tjelingin skall slå emot, får han det att ta,
får han så många käppar som käpplängder mellan tjelingin och filpan, lyckas han däremot inte, får han gå ut och den som kastat filpan till tjelingin komma in;
2:dra turen: 12 sporrar (sporar). Första och sista sporren (sig:ran) slås som käpparna, gör man misstag, får man gå ut. De tio övriga slås så att käppen är vågrätt och filpan på käppen uppe vid handen. Den som vallar och bränner får tre sporrar. Den som är inne
1)

Se ovan s. 392.
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får valla bara på första och sista sporren, vallar han på de andra får
han »fara ut». Huru långt man än slår filpan, får man bara en sporre
i gången;
3:dje turen: 3 frislag. Första frislaget slås som käpparna, om det
brännes, måste den som är inne slå alla sporrar på nytt, den som
bränner får ingenting. Det andra frislaget slås som sporrarna, den
som bränner får tre sporrar. Tredje frislaget slås som käpparna, om
det brännes, blir den som är inne utan både käppar och sporrar och
måste slå alltihop på nytt. Den som bränner får ingenting.
4:de turen: 1 klunk (k/onk): käppen vågrätt, filpan på käppänden. Filpan måste fara åtminstone tre famnar högt, far hon längre,
får man slå på nytt. Brännes klunken, får den som slår börja alltihop
på nytt. Om den inte brännes, »får den klunken» som är sist och skall
kasta in filpan. Denne får då »klunka», d.v.s. hoppa på ett ben mellan
käringen och filpan (PÄ, Horslök: 99 s. 64).
b. En pinne i jorden, kallad »gumma». Käpparna och sporrarna
slås som i föreg., men de tre frislagen slås alla lika som käpparna.
Endast första och sista frislaget får man bränna, om man bränner det
andra, mister man allt som man vunnit. Klunken slås så att filpan
lägges på gumman och sedan slår man på henne med käppen. Klunken får man inte bränna (PÄ, Rörstrand: 99 s. 65).
5 a. Antalet bestämmes, innan man börjar spela.
1:sta turen: Käpparna: man har filpan på tjäringin och slår
med käppen på framsidan av filpan. Den som bränner får fem käppar;
2:dra turen: sporrarna (sporana): filpan på tjäringin och man
slår under bakänden på filpan. Sporrarna får man inte valla;
3:dje turen Haverkapparna (hävärkappana): käppen hänger lodrätt i handen, filpan på käppen bakom handen, slås med käppen rakt
fram, den som bränner får fem haverkappar;
4:de turen: Kornkapparna körnkappana): käppen och filpan likasom i föreg., men man slår under filpan, så att hon flyger uppåt. Den
som bränner får fem kornkappar (PÄ, Stortejtom: 99 s. 65).
En påle i jorden, »tjeling», och en ring omkring »suret» (såre).
Tjugufyra käppar, tolv sporrar och sex haverkappar slås som i föreg.,
men de tre kornkapparna slås så, att man håller käppen vågrätt och
filpan på änden av käppen (PÄ, Tjusterby, Isnäs, Fasarby: 99 s. 66).
1:sta turen: 30 käppar: filpan på tjälindjin, med käppen slår
man under filpan. Den som bränner får femton käppar;
2:dra turen: 6 sporrar (sporar): filpan i den ena handen, käppen
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i den andra. Sporrarna får man inte valla, den som slår får 1 sporre
i gången;
3:dje turen: 4 riddare: käppen hängande lodrätt i handen och filpan på handen bakom käppen. Den som bränner får en riddare, den
som slår får 1 riddare i gången;
4:de turen: 1 klockarslag (klockarslag): slås om käpparna, men får
icke vallas. Om man bränner, när man inte skall få, mister man allt
man vunnit förut (PÄ, Tavisby: 99 s. 66; LI: 99 s. 47).
6. En »risto»1) på jorden, »sur». Antalet av varje slag bestämmes
före spelets början.
1:sta turen: Käpparna: filpkäppen hängande lodrätt, filpan på
handen bakom käppen. Den som bränner får fem käppar;
2:dra turen: Sporrarna (sporana): käppen vågrätt, filpan på käppänden. Man får inte valla;
3:dje turen: Haverkapparna: käppen lodrätt uppåt, filpan på
käppänden. Den som bränner får fem haverkappar (PÅ: Räfsby:
99 s. 66).
7 a. En pinne i jorden, »tjäring», och en ring omkring. För att
bestämma ordningen slår man först »utslaget» (iitslagi): man lägger
filpan på käringen och slår med filpkäppen under ena änden på filpan. Därpå kastar var och en sin käpp från käringen mot filpan, den
som kommer närmast, blir den första att slå o.s.v.
1:sta turen: 20 käppar: filpkäppen hängande i handen nedåt och
filpan på handen bakom käppen. Den som bränner får tio käppar;
inkastning av filpan och motslående av den som slår samt mätning
såsom vanligt;
2:dra turen: 10 sporrar (sporar): käppen vågrätt, filpan liggande
på änden. Den som bränner, får fem sporrar, den som är inne får inte
valla och får bara 1 sporre i gången;
3:dje turen: 5 frislag (frislag): käppen vågrätt, filpan mitt på käppen. Den som bränner får tre frislag. Den som står vid käringen
får valla tre frislag och får bara ett frislag i gången;
4:de turen: Kinka (kinka): slås tre gånger av den som först blir
fri, då endast den sista och sämsta är kvar. Man slår filpan med
käppen under benen. Denna tur får inte vallas. Den som blir sist
fri skall då »kinka», hoppa på ett ben med käppen bakom armarna
från käringen till filpan och tillbaka och tre gånger måste han sålunda
hoppa (MÖ, Grevnäs: 99 s. 51).
1)

Streck.
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b. Antalet av varje slag bestämmes före spelet. ordningen såsom
i föreg.
1:sta turen: Käpparna: slås såsom i föreg.
2:dra turen: Sporrarna (sporana): käppen antingen lodrätt uppåt och filpan på käppänden eller vågrätt med filpan på änden;
3:dje turen: Haverkapparna: käppen vågrätt och filpan på mitten
av käppen;
4:de turen: Klunken (klonkin): slås under ena benet medan man
står på det andra av den som först blev fri. Den sämsta skall hoppa
på ett ben mellan käringen och filpan fram och tillbaka (MÖ, Övitsböle: 99 s. 51).
8 a. En pinne i jorden, »keling», och en ring omkring. För att
bestämma ordningen slår en ut filpan och alla kasta sina käppar från
kelingin till filpan. Den som kommer närmast får slå först, o.s.v.
1:sta turen: 24 käppar: filpkäppen och filpan som i 7 a. Den som
bränner får 12 käppar och skall kasta in filpan inom ringen. Om ingen
bränner, kastar den som är närmast i ordningen att spela in filpan.
Den som är i ringen skall mota, avståndet från kelingin till filpan
mätes upp. Om han inte lyckas driva filpan tillbaka får han gå ut
och den som kastat in filpan komma in;
2:dra turen: 12 sporrar (sporar): filpkäppen och filpan som i 7 a
den som motar får sex sporrar;
3:dje turen: 3 frislag, käppen vågrätt, filpan liggande på käppen
invid handen. Frislagen få icke brännas.
4:de turen: 10 klunkar: käppen lodrätt uppåt, filpan på änden av
käppen. Sista klunkin slås under ena benet. Den som blir sist skall
hoppa på ett ben från filpan till kelingin och tre gånger kring kelingin. Om han orkar hoppa utan att sätta foten ner emellan »betar»
den första, »får kluns'n», och den som hoppar »får klunkin» (öBO:
99 s. 39).
b. En påle i jorden kallad »käring», ungefär två meter från käringen ett streck, kallat »bränt». Först slår en ett gott slag på tjugofem å trettio meter, varefter alla kasta från käringen sina sällträn
åt filpan till. Den som kommer närmast får börja och sedan de andra
efter avståndet från filpan. Man slår vid käringen. Om man missar
eller filpan icke flyger utanför strecket är det »bränt». Om det blir
tre bränt i följd, får man gå ut och följande man kommer in. Följande
turer:
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24 »käppar»: sällträt och filpan som i föreg. De övriga passa på
att mota. Den som träffar filpan vinner femton käppar. Den som är
närmast i turen kastar filpan. Om han träffar käringen eller får filpan
så nära henne, att det blir mindre än en käpplängd mellan filpan och
käringen, kommer han in. Den som slagit får stå vid käringen och
mota. Om han lyckas slå filpan tillbaka vinner han så många käppar
som käpplängder från käringen till filpan och får fortsätta att slå;
12 sporar: sällträt och filpan som i föreg. Det blir endast en
spora åt gången, men avståndet mellan käringen och filpan där den
fallit bör vara minst en käpplängd. Den som är ute och slår emot
får tre sporar, den som är inne får icke vakta;
6 frislag: filpan mitt på käppen slagen mätas med käppen; om
någon slår emot, måste man börja om från sporana;
3 klunkar: »handklonkin» då filpan hålles i vänstra handen och
slås; »ändklonkin»: filpan på den lodräta käppänden; »bejnkionkin»,
varvid man har sällträt mellan benen. Om någon slår emot, måste
man börja om från början.
Vid slåendet av käpparna och frislagen får den som skall kasta
in filpan taga tre steg från den plats där filpan ligger åt käringen till
och kan sålunda nå ända fram till käringen.
Den som först kommer igenom blir fri och de andra fortsätta. Den
sista får den s. k. klQnkin, men om han kan »ta opp klgnkin», blir
också han fri. Det gäller då att hoppa nio varv omkring en cirkel
som är tre meter i diameter på ett ben med käppen bakom ryggen
mellan armarna och sedan stående på ett ben med händerna bak taga
upp filpan från marken. Detta kunna få göra, ty konsten är svår att
utföra (BO: Hembygdsm. 34 s. 70-71).
c. En pinne, »keling» I. »käring» med en ring omkring. Ordningen
bestämmes som i föreg.
1:sta turen: 24 käppar: filpkäppen vågrätt, filpan liggande på
änden av käppen, den som bränner får 12 käppar, för övrigt lika
som föreg.;
2:dra turen: 12 sporrar (sporar): filpkäppen lodrätt uppåt, filpan
på änden: den som bränner blir fri från 6 sporrar;
3:dje turen: 6 runor: filpkäppen vågrätt, filpan liggande på käppen vid handen; den som bränner blir fri från tre runor. Den som
först kommer igenom alla turer vinner (vBO: 85 s. 52).
9 a. En pinne, »keling» (äldre språk), »käring» (yngre språk),
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med ring omkring. Ordningen bestämmes som i föreg., eller också
kastas käpparna från filpan till käringen.
1:sta turen 24 »käppar» eller alnar: slås likasom 8 c i vBO; de som
äro ute och »passa på» filpan, kallas »passare»; det slag en passare
slår kallas »frislag», emedan han då blir »fri» från ett visst antal
slag. Då käpparna slås, blir han fri från 12 käppar 1. alnar. Om den
som slår icke träffar filpan med käppen räknas det som ett »pul»
(felslag). Om man pular (icke träffar filpan) tre gånger efter varandra, »pular man ut sig», d.v.s. får gå ut ur ringen och den följande
i ordningen får slå i stället;
2:dra turen: 12 sporrar (sporar): filpkäppen lodrätt uppåt och
filpan på änden av käppen eller också käppen vågrätt och filpan
liggande på käppen nedanom handen vid tummen; genom frislag slår
man sig fri från sex sporrar;
3:dje turen: 6 runor: filpan på den vågräta filpkäppen ovanom 1.
bakom handen (d.v.s. först kommer käppen, sedan handen och så
filpan); genom frislag slår man sig fri från tre runor. — Vid alla de
nämnda turerna får den som är vid käringen vakta och avståndet mellan käringen och filpan mätes upp och kommer den slående till godo.
Den passare, som lyckas slå emot filpan, eller, om ingen lyckas, den
som är närmast i ordningen att slå, skall försöka kasta in filpan. Om
den blivit slagen mycket långt, kan ha få kasta flere gånger, innan
han kan komma in i ringen. Om den som vaktar icke lyckas driva
filpan tillbaka, får han gå ut och kastaren kommer in;
4:de turen: klunken (klonkin): käppen och filpan på samma sätt
som då käpparna slås, men man står på ett ben och slår under det
upplyftade benet, eller också har man filpkäppen likasom avigt vänd
(d.v.s. med den ände, som man håller i handen, vänd framåt och den
andra änden vänd inåt mot kroppen) och filpan liggande på käppens
ände, men då står man icke på ett ben. Klunken slås endast ett tag.
— Spelarna lämna spelet allteftersom de bli färdiga med turerna. —
Sist återstår endast två spelare, Om den som är »ute», då den andre
slår klunken, icke lyckas mota filpan eller kasta den så, att den kommer inom ringen, »får han klonkin» utan vidare, men om han lyckas
få filpan inom ringen, kommer han in och den andra ut, och då
gäller det att avgöra vem som slutligen skall få klunken (SI: 85 s. 40).
b. 1:sta turen: 24 käppar 1. alnar: likasom föreg. 1:sta turen;
42:dra turen: 12 runor: slås likasom 3:dje turen ovan; genom frislag slår man sig fri från sex runor;
26 — V. E. V. Wessman.
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3:dje turen: 6 sporrar (sporar): slås likasom 2:dra turen ovan; genom frislag blir man fri från tre runor;
4:de turen: 1 klunk (klonk), slås som klunken ovan (SI: 85 s. 40).
sina käppar mot filpan. Den som
c. Filpan kastas ut. Alla kasta .
kommer närmast får börja. Den som lyckas mota filpan, då den slås
vid käringen, får halva antalet »käppar», »sporrar», »runor» och
»frislag». Då den som kastar in filpan kommer närmare än en käpplängd från ringen, får han slå och den andra gå ut. Då klunken slås,
passa alla på att mota, ty om de lyckas, får den som slår klunken
börja från början (SI: 302 s. 66). — Beskrivning huru turerna slås
saknas.
10 a. På spelplanen en sten, »käring».
1:sta turen: 24 käppar: filpkäppen vågrätt, filpan liggande på käppen tätt vid handen;
2:dra turen: 6 sporrar (sporar): käppen vågrätt, filpan på käppens ände; för varje slag får man blott 1 sporre;
3:dje turen: 3 frislag: käppen vågrätt, filpan liggande mitt på käppen. Den som lyckas slå emot filpan, då frislagen slås, blir fri från
alla slag som återstå, i den tur han håller på och slår (TU: 85 s. 54).
b. En pinne, »käring», i jorden med en ring omkring. För att bestämma ordningen »t- knar» man genom att en slår ut filpan och alla
kasta sina käppar från käringen till filpan. Den som kommer närmast
får slå först.
1:sta turen: 24 alnar: filpkäppen vågrätt och filpan på käppen
uppe vid handen eller också käppen hängade lodrätt nedåt och
filpan på handen bakom käppen,de som äro »ute» få vakta;
2:dra turen: 6 sporrar (sporar): käppen och filpan lika som i föreg.
man får endast en sporre i gången; varken de som äro ute eller
den som är inne få vakta;
3:dje turen: 3 frislag: käppen och filpan liksom i föreg. Då frislagen slås, måste filpan flyga så långt, att avståndet mellan käringen och filpan blir åtminstone tre käpplängder. Man får vakta både
»ute» och »inne». Den som lyckas slå mot filpan blir fri från alla
de slag som återstå av den tur han spelar;
4:de turen: 1 eller 6 rackarslag (efter överenskommelse) : filpkäppen och filpan på samma sätt som då man slår alnarna, men man slår
under det ena upplyfta benet. Om filpan då flyger så långt, att det blir
åtminstone sex käpplängder mellan käringen och filpan, blir den som
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kommer därnäst i turen, »rackare». Han kan dock rädda sig från
detta namn, om han orkar hoppa tre gånger på ett ben mellan filpan
och käringen. Den som slog måste då gå ut och låta den följande slå,
tills hans tur igen kommer. I övrigt spelas som i Sibbå ovan 9 a. (HA:
117 s. 192).
11. Påken, som man slår med, är försedd med tre tillyxade utjämningar på ena sidan, en på mitten och en i vardera ändan, där
filpan vid slagningen kan hållas liggande på tvären. Först »tekar»
man ordningsföljden sålunda: filpan slås ut ett stycke; därefter ställa
sig alla i rad invid käringen och kasta sina påkar mot filpan, alla
på en gång. Den som kommer närmast, är »inne» och »motas» av den
nästföljande. Om två äro lika nära, kasta dessa om. Följande turer:
1. 24 alnar, filpan på handen bakom påken som hålles nedhängande bakåt; man står till vänster om »käringen»; lyckas man
inte med tre slag träffa filpan, får man lämna platsen åt den följande. Motaren kastar in filpan mot käringen från den plats där den
fallit ned. Om kastet träffar eller kommer så nära käringen, att påken inte rymmes mellan dem, är motaren inne. I annat fall får man
med påken mäta upp åt sig så många alnar som avståndet utvisar. Den
som är inne, får med påken slå mot kastet, men han får ej springa
emot eller åt sidorna utan stå vid käringen, medan han skyddar den
med sin påk.
2. 12 sporrar, filpan på utskärningen vid påkens bortre ända. Sporrarna få ej motas av den som är inne, och han får ej mera än en
för varje slag, note bene om avståndet mellan den inkastade filpan
och käringen är så stort, att påken ryms där;
3. Frislaget: filpan på tvären på påkens mitt. Frislaget får man
taga emot liksom alnarna, men man måste få tre alnar på en gång.
Det egentliga spelet är slut. Därefter slår segraren »rackarklunken».
Han sätter då högra foten på käringen, fattar påken liksom vid sporrarna och sticker den bakifrån framåt under benet i uppåtstående
ställning, placerar filpan på påkens yttersta ända, kastar upp den
och slår till den på övre sidan av benet. Om slaget träffar, måste motaren hoppande på ett ben hämta filpan. När han kommit fram till
den, skall han böja sig ned och taga upp den med munnen, utan att
sätta foten i marken. Därefter måste han hoppa till käringen och
efter att ha »klunkat»1) tre varv motsols kring denna, får han fälla
1) Hoppa på ett ben; lunka.
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filpan från munnen ned på käringen. Spelet är nu slut för den som
varit inne, och fortsättes av de övriga.
Om en motare kan slå mot filpan i luften med påken, får han
avdrag på sina alnar eller sporrar. För ett motslag får man sex alnar eller tre sporrar efterskänkta. Från frislagen kan man inte komma på detta vis (HA: Bondens liv s. 105).
12 a. Pinne, »käring», och ring omkring.
1:sta turen: 24 alnar: käppen vågrätt, filpan uppe vid handen.
Om man får tre »pul» efter varandra, »pular man ut sig» (= Sibbå 9 a).
Den som vaktar och träffar får »tre på jorden och sex på höjden»,
d.v.s. om han träffar filpan i luften, får han sex alnar, eljes tre;
2:dra turen: 6 sporrar (sporar): käppen vågrätt, filpan på änden
av käppen. Den som slår får en sporre, får inte mota, då filpan kastas
in. Den som är »ute» och råkar filpan får »en på höjden och ingen på
jorden»;
3:dje turen: 3 frislag: käppen och filpan såsom i 10 a den som
råkar filpan får »ett på höjden och ingen på jorden», den som slår får
mota endast de två sista frislagen;
4:de turen: 1 rackarslag: får slås huru man vill. Den som slår
sist blir »rackare» (ES: 117 s. 175).
b. 50 alnar, 25 sporrar, 10 frislag, 2 rackarslag, för övrigt likasom
föreg. (ES: 117 s. 175) .
13 a. Pinne, »käring» eller »keling» och ring omkring.
1:sta turen: 12 a/n: käppen lodrätt hängande nedåt, filpan på
handen framför käppen;
2:dra turen: 6 sporrar (sporar): käppen vågrätt, filpan på ändan;
får icke motas; en sporre i gången erhålles;
3:dje turen: 3 frislag: käppen och filpan såsom i 10 a; endast det
första och tredje får motas;
4:de turen: 1 rackarslag: käppen lodrätt uppåt, filpan på änden;
slås av den sista. För övrigt såsom i Sibbå 10 a (KY: 117 s. 179).
b. 1:sta turen: 24 aln: slås som i föreg.;
2:dra turen: 12 sporrar: slås som i föreg.; få ej motas;
3:dje turen 6 frislag: slås som i föreg.: det andra frislaget får ej
motas;
4:de turen: Klinka: filpan på huvudet, låter den falla och slår till
den med käppen, eller har man den på armen, eller på foten eller på
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änden av käppen. Klinkan får motas eller icke, allt efter överenskommelse. — Den som blir sist »får käringen» (KY: 117 s. 179).
c. 1:sta turen: 24 dn: slås som i föreg.
2:dra turen: 12 sporrar; få icke motas; slås som i föreg.;
3:dje turen: 6 frislag: slås som i föreg.; få icke motas;
4:de turen: 1 keling: slås som klinka ovan. — Den som först blir
fri kastar ut filpan, och alla de andra få sedan i tur och ordning hoppa
på ett ben tre slag kring kälingin och sedan till filpan (KY: 117
s. 179).
1:sta turen: 24 aln: käppen hängande lodrätt, filpan på handen bakom käppen;
2:dra turen: 6 sporrar (sporar): käppen vågrätt, filpan på käppänden; sporrarna få icke motas;
3:dje turen: 3 frislag: käppen och filpan såsom i 10 a; tredje frislaget får icke motas;
4:de turen: Lill- linken (lill- linkin): slås som alnarna;
5:te turen: Storlinken (störlinkin): slås som alnarna;
6:tte turen: Käringen: filpan mitt på armen, kastas upp och
slås. — För övrigt som i Kyrkslätt. Se ovan 13 b (SJ: 117 s. 185).
1:sta turen: Alnar;
2:dra turen: Sporar, sing. en spor;
3:dje turen: Frislag;
4:de turen: Misterlink;
5:te turen: Tumgrenen;
6:tte turen: Hängare;
7:nde turen: Ändan;
8:nde turen: Över 1. everhyvo;
9:nde turen: Lill-linkin;
10:nde turen: Storlinkin.
Alla utan beskrivning (DB: Wm Ob. 1 s. 8 b; II s. 304 b; I s. 190 b;
I s. 521 a; II s. 466 b; I s. 303 b; II s. 591 a; I s. 468 b; II s. 340 b; II
s. 612 a).
Deltagarna två med vart sitt filpträ (60 å 70 cm långt, 2-3 cm
tjockt, ena sidan något flat. Filpan 2 å 3 cm tjock, 10 å 15 cm lång
något flat träbit; i marken en »käring». Först »tävlar» man. Den ena
kastar sin käpp åt den andra som fattar den med ena handen. Båda
flytta sedan sin ena hand turvis uppför käppen. Den som kommer
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överst och kan svänga käppen tre varv runt huvudet, blir »inne».
Man kan också »tävla» sålunda: Man kastar ut filpen från filpkäringen och deltagarna kasta sedan ut sina käppar åt filpen till. Den
som kommer närmast filpen, blir »inne».
1:sta turen: Alnarna: filpen på filpträt som sticker några cm.
fram (betyder?), kastas upp och slås till med undre sidan av filpträt. Den som är »ute» skall »bränna», d.v.s. slå till filpen med sin
käpp. Om han lyckas får han sex alnar. Från den plats filpen fallit ned.
får han sedan kasta den mot käringen. Om han träffar henne, eller
kommer närmare än en alns radie från henne, kommer han in och den
andra ut. Den som står inne skall dock försöka mota filpen. Lyckas
han får han en aln för bränningen och får dessutom räkna sig till
godo så många alnar, som han kan mäta mellan käringen och filpen,
där den fallit ned. Alnarnas antal tjugufyra.
2:dra turen: Sporrarna: käppen vågrät filpen på tvären på yttersta
änden. Om man bränner vid slutet av alnarna, motsvarar sex alnar
en sporre. Vid sporrarna räknas inga alnlängder och då får den som
är inne inte bränna. Om han gör det får han börja från tolv alnar.
Sporrarnas antal sex.
3:dje turen: Mittran: filpen på mitten av käppen. Man får inte
bränna vid inkastandet. Antalet tre.
4:de turen: Tumgrenen: käppen vågrät, filpen vid tummen. Man får
inte bränna vid inkastandet. Antalet fyra.
5:te turen: Storlinken: en, käppen lodrät uppåt, filpen på änden;
6:tte turen: Lillinken: en, slås likasom mittran.1 )
7:nde turen: ryssen 2 ): en, slås som alnarna, förutom att man står
med ryggen åt planen och kastar bakåt över huvudet. Man får då
åter bränna. Den som är ute, får kasta in både filpen och filpträt. Om
det tager i käppen, kommer han in, i annat fall har den andre vunnit.
Om den som är ute lyckas bränna över käringen, så har han vunnit
spelet. Om man inte träffar filpen med käppen säges man »slå bonde»,
om det sker tre gånger, kommer man ut, likaså, om filpen faller av
käppen fyra gånger, vilket säges vara »fyra käringar» (IA: 404 s.
97 )•
17. Ett streck vid vilket man slår. Omkring 10 å 12 alnar från
strecket en sten som »mål». Innan man börjar slå, »sätter man upp»
ett bestämt antal »alnar», t. ex. tolv. Man slår vid strecket sålunda att
Hängare (öIÄ: Wm. Ob. I s. 303 b).
Ända, filpen är då på den uppåtriktade filpkäppens ände.
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käppen hålles hängande i handen nedåt snett bakåt och filpen är på
handen bakom käppen. Sedan mäter man upp med käppen avståndet
från filpens nedslag till stenen. Om det t.ex. är tre alnar, tager man
bort detta antal från de tolv, man satt upp, och sålunda fortsätter
man, tills alla kommit till noll. Den som kommer först till noll, har
vunnit (EN-stad 1890-talet: Ensk. meddel. 1940).
18. Slå 1. kasta filp.
Filpkäppen flat i ena änden samt på mitten. En påle eller grov
käpp, »käring» eller »gumma» nedstucken i marken, kring denna en
ring med åttio till hundra cm:s radie. Först lägges filpen på käringen
och slås ut, därefter kasta alla sina käppar från samma ställe åt filpen
till. Den som kommer närmast blir den första o.s.v.
1:sta turen: 24 alnar: käppen och filpen såsom i nr 1, slås till
med käppen underifrån. De andra, spridda på planen, försöka bränna
filpen. Den som lyckas, får kasta filpen mot käringen från den plats,
där den fallit ned. Kommer filpen närmare eller på lika långt avstånd
som en käpplängd eller radien från käringen, byta de två plats. Om
ingen har bränt filpen, räknas »alnar» eller käpplängder från käringen till filpen till godo för den som slagit;
2:dra turen: 12 sporrar: käppen vågrätt, filpen på yttersta änden;
3:dje turen: 8 mittislag: käppen vågrätt, filpen mitt på käppen;
4:de turen: 6 handslag: käppen vågrätt framåtriktad, filpen vid
tummen;
5:te turen: Fla.tten (antal osäkert) : käppen vågrätt framåtriktad,
filpen på insidan av handen, som är vänd uppåt;
6:tte turen: Ändslag (antal osäkert): käppen lodrätt uppåtriktad,
filpen på käppänden;
7:nde turen: 6 ryggslag: käppen vågrätt bakom ryggen, filpen på
yttersta änden;
8:de turen: 1 (?) tåslag: filpen på ena foten, kastas upp med foten och slås till;
9:nde turen: 14 käringslag: filpen på käringen och slås därifrån;
10:nde turen: Skräppslagen (antal?) : det ena benet lyftes upp,
filpkäppen under benet vågrät, filpen på yttersta änden;
11:te turen: Linkarna: filpen i tvärläge på käringen, slås ut, varefter man hoppar på ett ben tre gånger runt om käringen och filpen,
vid sista varvet tager man upp filpen, hoppar till käringen och slår
filpen mot denna.
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Ifall man slår tre »käringar», d.v.s. icke träffar filpen, vilket även
kallas »bonda», får följande i tur slå (BR: 399 a s. 108).
19. Filpträt är försett med tre urgröpningar. Filpan är flat på ena
sidan, för övrigt rund. Där man slår står en påle »filpstolpen», »käringen». För att bestämma, i vilken
3
ordning man skall slå, tekar man sålunda, att alla kasta sitt filpträ med
handen 10 å 15 m från filpkäringen till
henne. Den som kommer närmast, får kasta först och sedan allt efter
avståndet. Då man slår, får man inte röra vid käringen med filpträt, ej heller får filpan falla på käringen. Om så sker, får man sluta
och den följande börja.
1:sta turen: Förfiipa: filpan i urgröpningen 1. Den följande i
ordningen, ävensom medspelarna, försöker slå filpan tillbaka, och om
han lyckas slå den, så att den kommer alldeles invid käringen eller
så nära, att avståndet mellan den och käringen är mindre än en
käpplängd, kommer han in, och den andra får gå ut. Ifall ingen lyckas slå filpan, tager den följande i ordningen filpan och kastar den
mot käringen, där den motas av den som slagit. Detta sker tre
gånger;
2:dra turen: Mellanfilpan: filpan i urgröpningen 2, eljes lika som
föregående, tre gånger;
3:dje turen: Handfilp: filpan i urgröpningen 3, eljes lika som
föreg., tre gånger;
4:de turen: filpan på filpträts spets vid urgröpningen 1; tre gånger;
5:te turen: filpträt under högra benet, filpan kastas upp i luften,
filpträt snabbt från grenställningen, och så »klappar» man till filpan;
6:tte turen: filpan på käringen, slås till med filpträt, så att den
flyger upp.
Motståndarna »ute i backan» försöka slå till filpan och mota den
tillbaka. Den som träffar filpan får kasta in den mot käringen, mer
dan åter den som håller på och slår får i sin tur mota den. Lyckas
den som kastar få filpan till käringen eller närmare än filpträts
längd, får den som slår lämna platsen åt den följande.
En annan beräkningsgrund för övergång från en tur till en följande är att det fordras ett visst antal filpträslängder, innan en sådan kan ske. Spelaren försöker då slå filpan så långt som möjligt.
Om den som kastar in filpan inte får den nära käringen, får spelaren
mäta antalet flipträslängder från käringen till filpan. Kan han med
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filpträt mota den inkastade filpan, får han likaså räkna sig till godo
antalet längder till filpan. När han nått det bestämda antalet övergår han till turen 2, 3 osv. I detta fall slås ej tre gånger i första urgröpningen utan endast tills antalet längder erhållits.
Till ovannämnda sex turer, kunna ytterligare följande turer
spelas:
7:nde turen: filpan i urgröpningen 1, kastas upp, och så svänger
man sig runt och slår till filpan;
8:nde turen: filpan på käringen, en spelare slår till filpan, så att
den flyger; den första spelaren hoppar på ett ben till filpan, tager
upp den och hoppar på samma fot tillbaka till käringen, runt denna
tillbaka till samma plats där han börjat. Då först är spelet vunnet
(BB: Ensk. meddel. 1954).
Slå filp (Kl: Andersson, I.N.E.). — Utan beskrivning.
En grop i marken, vid gropen slås ned en sticka. Envar har
sin kärto,1) antingen lång, med vilken det är lätt att slå, eller kort,
med vilken det är svårare att slå men lättare att få många »alnar» vid
mätningen. Filpan omkr. 1 dm lång. Först står en vid gropen och kastar filpan i någon riktning, varpå alla kasta sina kartor så nära filpan som möjligt. Den som kommer närmast får först vara »inne» och
slå, den andra i ordningen blir huvudmotspelare, om också de övriga
spela emot. Följande turer:
Alnar: Man står vid gropen, håller i kartan på mitten, lägger
filpan tvärs över filpans ena ände, kastar filpan upp i luften och slår
till den. Motspelaren försöker hejda filpan med sin karto. Lyckas det
får han fem alnar, men vidrör han marken med kartan, måste han gå
ur spelet. Då han hejdat filpan, kastar han den tillbaka, från den
plats, där den fallit ned. Om den faller in i gropen, kommer han
»in» och får slå, i annat fall mäter den som är inne upp avståndet mellan gropen och filpan med sin karto och får så många »alnar» som antalet kartlängder. Man får slå två å tre »göukar», 2) d.v.s. blindhugg,
slår man flere, kommer man »ut». Alnarnas antal är femtio:
Kannor, slås likasom alnarna, deras antal tjugufem;
Rull- eller ringelkannor: filpan rullas upp ur gropen med karton och slås därpå (antalet?).
Den vinner som först når det bestämda antalet alnar och kannor
1)
2')

Slagträ.
»Gökar».
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och har rätt att kasta filpan så långt som möjligt från gropen. Den
som förlorar »lämnas o trinta», d.v.s. måste hålla karton mellan armarna bakom ryggen och hoppa på ett ben tre varv mellan filpan
och gropen, medan kamraterna sticka honom i ryggen för att få honom att skratta eller stiga på båda fötterna, i vilket fall han måste
börja från början (NV: 513 s. 272).
En ring på marken, i diameter två käpplängder, stundom en
käpp inslagen i mitten av ringen. Först »säntrar»1 ) man på en käpp;
den som kommer överst får börja, följande i ordningen skall kasta
in filpan.
1:sta turen: Alnarna 1. käpparna. Antalet bestämmes före spelets början, t. ex. tjugufem eller femtio. Käppen hängande i handen
snett bakåt riktad, filpen på handen bakom käppänden, kastas upp
i luften och slås med den andra ändan. De på planen skola försöka
slå mot filpen. Den som lyckas får fyra eller fem alnar. Den som
är i turen försöker kasta in filpen i ringen från den plats, där den
fallit. Om han lyckas, får han börja slå. Den som står i ringen får
mota filpen, och om det lyckas får han räkna sig till godo antalet käppar mellan ringen och den plats där filpen fallit.
2:dra turen: 10 eller 15 kannor. Filpen ställes lutande mot käppen
i ringen, så att ett stycke av filpen når över käppen. Med filpkäppen
slår man till denna övre del, så att filpen flyger ett stycke upp, och
sedan slår man till den från sidan, så att den flyger utåt planen.
Ifall ingen käpp finnes i ringen, gräver man en liten grop och filpen
lägges på marken med ena ändan ovanpå gropen. På denna ända
slår man till på samma sätt. Den som först slagit kannorna är segrare.
Den bästa slår sedan ut filpen och den sista får till straff att
»trinta» på ett ben med käppen på ryggen mellan armarna tre varv
runt om filpen och käppen vid ringen utan att vila (NV: 407 s. 173).
— Bild s. 174.
En käpp instucken i jorden, utan ring. Ett streck fem till
sex meter från käppen. Alla ställa sig vid strecket och kasta sina
käppar mot käppen i jorden, den som kommer närmast får börja.
De andra efter avståndet från käppen. Detta kallas »oppkast». Man
har rätt att göra ett nytt oppkast.
1:sta turen: Filp ungefär tio stycken, likasom alnar (ovan);
2:dra turen: filpkäppen vågrätt, filpen på bortre änden;
1) Teka.
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3:dje turen: Långsurmjaken (langsfirmjöltsi): man håller filpen
i den något upplyfta vänstra handen, låter den falla och slår till den
med käppen.
Om man inte träffar filpen, tre gånger efter varandra, så säges
man »pöuk ut se» och man få då gå ut på planen till de andra och
taga emot. Ifall de utomstående taga emot filpen med käppen, räknas
tio till godo, tager man emot med kroppen, räknas fem. Vid »pöuk»1)
räknas det som slag, ifall man med foten intill käppen i jorden icke når
filpen med filpkäppen. Om någon ute på planen får lyra med händerna tom filpen, har han genast segrat. Segraren slår ut filpen, den
sämsta tager filpen i munnen och hoppar på ett ben från den plats,
där filpen legat till käppen i jorden, detta kallas nuförtiden »kiri».2)
Under hela vägen går segraren bakom och skuffar med sin käpp
den hoppande i ryggen, sägande »kiri, kiri» (NV: 407 s. 177). — Bilder ss. 174, 176, 178, 180.
En grop i jorden kallad »kungsgropen», omkring den en
ring, »pirn». Innan spelet börjar bestämmes huru många av varje
tur man skall ha. Ordningsföljden som ovan 1 a.
1:sta turen: Käpparna slås som ovan 1 b s. 393. Den som är
ute och bränner får femton käppar, den som är i pirn och bränner
får fem;
2:dra turen sporrarna (sporana) slås som ovan 1 b, s. 393, för
övrigt lika som då man slår käpparna (ST, Finnby: 100 s. 97).
Ordningsföljden som ovan 1 b s. 393. Endast käppar, 100
å 125 till antalet slås, på samma sätt som ovan 1 b. Den som
bränner får tio käppar, den som är »inne» (d.v.s. i ringen) får fem
käppar om han bränner samt dessutom antalet käpplängder från
käringen till filpan. Den vinner, som först får antalet fullt (ST,
Marby: 100 s. 96).
Bommfilpa 3 ) piippa.4 )
a. I st. f. »käring» en liten grop med en större ring omkring.
Endast en tur, då filpan hålles på handloven stödd mot filpkäppen.
Man står inom den yttre ringen och slår ut filpan. Gropen tio å 15 cm
i diam., ringen åttio å hundra cm i diam (PY: 397 s. 84).
Bl. a. bom, felslag vid boll- och filpslagning.
Skynda på, spurta; hoppa på ett ben < fi. kirii 'spurta'.
Bomm = bomb.
Filpa, fi. pilp p a.
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Bommfilpa (PY).

b. I st. f. grop kan användas en rund flat sten tio till tjugu cm
i diameter. Foten måste vila på »filpstenen» då man slår ut filpan
(ST: 397 s. 84).
27. Filpan på en påle eller på marken.
En påle i jorden. En slår ut filpan och alla kasta sedan sina
käppar till det ställe, där filpan blir liggande. Den som kommer
närmast filpan får slå först och sedan allt efter avståndet från filpan. Innan det egentliga spelet börjar, bestämmer man, »huru många
käppar man skall ha». Därpå lägger den spelande filpan på pålen
och slår med käppen på ena änden av filpan, så att den flyger. De
andra försöker mota och slå filpan tillbaka. Från pålen till det ställe,
där filpan slutligen blir liggande mäter man upp med käppen antalet »käppar», som man får. Den som kommer först till det överenskomna antalet, vinner (PY, Kvarnby: 100 s. 87).
28. 1:sta turen: 24 käppar: filpan på jorden, med käppen slår
man mot änden. Den som bränner får fem käppar;
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2:dra turen: 12 sporrar (sporar): filpan på jorden, man slår bakifrån mellan benen. Man får inte valla;
3:dje turen: 6 kornkappar: filpan på jorden, man slår mellan benen mot ena sidan. Den som bränner får tre kornkappar (PÄ, Isnäs,
Fasarby: 99 s. 66).
29. Sirka.
Antalet »käppar» bestämmes före spelet, ordningen såsom ovan
1 b s. 393. Filpan på jorden och man slår på den med filpkäppen.
Om den flyger ut, får man ett (1) , om man dessutom lyckas träffa
den i luften, får man två (2). De som äro utanför ringen, få icke
»bränna» filpan, ej heller den som är inom ringen, då filpan kastas till ringen. Den som bränner får böta 10, 20 o.s.v. och t.o.m. allt
som han har (efter överenskommelse). Den som först når det bestämda antalet vinner (PY, Tuskas: 100 s. 87).
30. Slå gräshoppa; sirkka;1 ) jordfilpa.
»Gräshoppan» ett tio till femton cm. långt och två till tre
cm tjockt trästycke, vasst i båda ändarna. En ring på marken
sextio till åttio cm i diameter, tre å fyra meter från ringen en
»risto». Före spelets början har var och en ett provslag. Gräshoppan lägges på kanten av ringen och med ett slag av sällträet —
— endast ett sällträ finnes — mot kanten av gräshoppan skall man
få den att flyga så nära riston som möjligt. Den som kommer närmast, blir den första o.s.v. i tur och ordning. I själva spelet slår
man gräshoppan på samma sätt som vid provspelet. Efter varje
slag skall den som står närmast den plats, där gräshoppan faller
ned, kasta den in i ringen. Om det lyckas, kommer vakten, »hunden», in och den andra får gå ut. Gräshoppan slås från den plats,
där den fallit, sedan den blivit kastad och icke fallit in i ringen. Den
som först slagit gräshoppan ett visst antal slag, t .ex. femtio, blir
segrare (PY: 397 s. 86).
Då palikan, d.v.s. »gräshoppan», kastas upp i luften av första
slaget, får man slå den flere gånger efter varandra med käppen. För
vart slag får man en käpp, som motsvarar en poäng. Palikan får
:lock icke falla till marken, ty då förlorar man slagen och följande
i turen får komma in för att slå. Vid sista slaget slås palikan utåt
Dlanen (PY: 397 s. 86).
1)

fi. = gräshoppa.
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Segraren får kasta ut »sirkan» och den sämsta får »kinka»
efter den, hållande sällträet på ryggen mellan armarna. Det kallas
att »sirka» (PY: 397 s. 86),
I st. f. ring lägges filpan tvärs över en i jorden instucken
käling tre till fem cm tjock och tjugu till trettio cm hög (PY: 397
s. 86).
Ofta lägges en liten käpp under ena änden av gräshoppan, så
att det är lättare att slå den upp i luften. I st. f. ring har man en
halvcirkel och käppen är lagd på diametern. Var och en har endast
ett slag, varefter följande i turen kommer in. Den sista i ordningen
kallas »hund» och får kasta gräshoppan in i halvcirkeln. De övriga
ha »söliträn» i händerna och slå emot gräshoppan, då den flyger
genom luften. Om hunden får gräshoppan in i halvcirkeln får han
komma in och slå, och den andra blir i stället hund (ST: 397 s. 87).

31. Jordfiipa (jördfilpo).
Man »mäter» först på en käpp, i vilken ordning man skall
slå, d.v.s. på en käpp flyttar varje spelare, börjande vid käppens
nedre ände, i tur och ordning sin hand. Den som kommer överst
får börja och så alltefter som handen är belägen på käppen, den
som är nederst kommer sist. Sedan bestämmer man, huru många
av varje slag som skall slås. Sten och ring såsom nedan i b.
1:sta turen: Sporrarna (sporana), slås som stakarna nedan Långfilpa nr 33, b.
2:dra turen: Käpparna, slås som sporrarna nedan nr 33 b. Den
som bränner får tio käppar eller tio sporrar. beroende på vad han
håller på att slå. Den som är i ringen får icke bränna sporrarna
(ST, Björnvik: 100 s. 98).
En sten på jorden, omkring denna en ring, »surn». Endast
käppar slås, antalet bestämmes före spelet. »Mätning» likasom ovan
a. Man lägger filpan på stenen och slår med käppen på den ena änden
av filpan, så att hon flyger upp, och med detsamma hon flyger slår
man med käppen under henne. Den som bränner får fem käppar
och får kasta filpan in i surn. Den som är i surn skall passa på och
slå emot, så att icke filpan stannar i surn, eljes får han gå ut och den
andra komma in. Avståndet mellan stenen och filpan mätes upp. Den
som kommer först till det överenskomna antalet, vinner (ST, Kejtala:
100 s. 98).
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32. Näs filpa (nesafilpo).
En ring, »surn», med en pinne, »tjeling» i mitten. Antalet efter
överenskommelse.
1:sta turen: Käpparna: filpon på tjelingin, med käppen slås på
ena änden av filpan. Den som bränner får tio käppar;
2:dra turen: Sporrarna (sporana), slås som käpparna ovan 31 a.
Den som bränner får fem sporrar. Den som slår sporrarna får inte
valla (ST, Bullers: 100 s. 98; Wm. Oh. I s. 572 a).
33. Långfilpa (longfilpo).
1:sta turen: Käpparna, slås så att filpan lägges på tjelingin
och slås underifrån med käppen;
2:dra turen: Sporrarna (sporana): man håller käppen i den
ena handen och filpan i den andra och slår till den. För övrigt likasom
föregående (ST, Bullers: 100 s. 98; Wm. Oh. 1. s. 489 b).
En påle i jorden, »tjäling». Först »vippar» man för att bestämma ordningsföljden, vilket går till sålunda: man sticker filpan
i jorden och alla kastar sina stakar från ett visst avstånd. Då man
kastar håller man »filpstakan» i den ena änden och kastar honom
med den andra änden före mot filpan. Den som kommer med grövre
ändan av staken närmast filpan får spela först och så allt efter avståndet från filpan.
1:sta turen: 24 stakar. Man lägger filpan på »tjälindjin» och slår
bak under filpan. Om det då går tre tag utan att filpan far från
tjälindjin så långt som staken är lång, så räknas det för ett »fips»,1 )
och den som slår får »gå ut» och den närmast i turen får slå. De
andra »valla» eller »vakta», när filpan flyger ut. Den som är i stånd
att »drabba» mot filpan, då hon är i luften, får femton stakar, om
det är första slaget, om det är det andra, får han fyra stakar. På
så sätt kan en komma till sporrarna (sporan) utan att alls ha varit
inne vid tjälindjin. Den som är näst den som slår får alltid intaga
den bästa ställningen och han skall kasta in filpan. Om han är i
stånd att kasta filpan så nära, att det inte är en stake från filpan
till tjälindjin, kommer han »in». Den som är ute och vaktar kan
också komma in sålunda att han hoppar tre skutt mot tjälindjin därifrån var filpan ligger med filpan i handen, och om han inte ändå når
tjälindjin, får han lägga sig ner raklång. Når han då tjälindjin med
filpan kommer han in och den andra får gå ut. Detta gäller alla turer.
i) Betyder 'felslag'.
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— Den som är »inne» skall försöka slå mot filpan, då hon kastas in.
Lyckas han, får han fyra stakar och därutöver antalet stakar från
tjälindjin till filpan.
Då antalet stakar är fullt, får man »bör spor»;
2:dra turen: 6 sporrar (sporar): filpan hålles i den ena handen
och så slår man till den med staken. Den som vaktar och drabbar
mot filpan, får två sporrar. Den som är inne får inte vakta. Glömmer
han detta och slår mot filpan, så blir han utan sporrar. Man får bara
en sporre i gången. Därifrån dit filpan far, då hon kastas in, skall
man »sporra» (spar), huru långt från tjälindjin hon än ligger. Efter
sporrarna får man »bör rid»;
3:dje turen: 4 ridare: staken hänger snett bakåt i handen, filpan
på handen bakom staken. Om man slår fips tre gånger, får man
gå ut. Den som vaktar och drabbar mot filpan får en ridare, om
han har »ridit» förut, två sporrar, om han håller på med sporrarna,
och fyra stakar, om han håller på med stakarna. Om den som är vid
tjälindjin är i stånd att drabba, får han en ridare och därutöver ytterligare en ridare, om filpan är så långt från käringen, att det inte
är en stake emellan;
4:de turen: Slå grant: man lägger filpan på tjälindjin och slår
bak under henne med staken. Alla få valla och om de lyckas drabba,
får han ytterligare slå två slag. Om de under alla tre tag kunna
drabba mot, får han gå ut. Om de inte få filpan drabbad, skall filpan kastas in, och om hon då inte kommer nära tjälindjin, är han
som slog fri, men om hon kommer nära, skall han ut. Den som
drabbar filpan, då grant slås, får ingenting. Den som sist blir fri,
kallas »tjälingfis» (LT, Labby: 100 s. 75).
c. En påle, »tjeling» i jorden, på pålen lägger man filpan och
slår med staken på änden, avståndet mellan tjelindjin och filpan
mätes, den som kommer först till ett överenskommet antal har vunnit (LT, Kyrkoby: 100 s. 78).

34. Slå käring (hlå tjeling).
En påle i jorden. På pålen lägger man en liten »pulka».1)
1:sta turen: man slår ovanpå pulkan framtill;
2:dra turen: man slår under pulkan bakifrån;
3:dje turen: man slår pulkan bakifrån mot änden.
1)

Träbit, mindre eller större, stockända.
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Medan en slår vakta de andra och försöka slå mot. Den som får
det att ta, får kasta in pulkan, och ifall han får pulkan att ta i
pålenl, kommer han in och den andra ut. Den som är vid pålen får
vakta och slå emot och lyckas han, får han mäta upp avståndet mellan
pålen och pulkan. Den som kommer först till ett bestämt antal vinner. Den som blir sist »får tjelindjin» (LT: 100 s. 80).
35. Stolpfilpa.
Filpan placeras på tvären på filpkäringen. Med filpkäppen slår
man först ett litet slag ovanifrån, så att filpan studsar upp, varefter
man med ett hårdare slag slår den utåt planen. Filpkäringen kan
stå sjuttio å åttio cm ovan jordytan. Stundom spelas blott denna tur
och poängtalet är ett eller två hundra (ST: 397 s. 84; Wm. Bidrag
II s. 151).
Den som blir sämst skall »kinka» eller »kinkuta», d.v.s. hoppa
på ett ben tjugufem å trettio meter samt tre gånger runt stolpen
eller käringen (ST: 397 s. 84).
36. Slå pimp') (Kl KO).
Slå fimp (NA).
En pinne instucken i jorden, fem till åtta meter från denna ett
streck, vid vilket deltagarna stå i en rad, envar med sin pimpkäpp,
en halv m lång något flat käpp, tre å fyra cm bred, två cm tjock.
Från strecket kasta alla sina käppar åt pinnen till, kastet får göras tre
gånger. Den som kommer närmast får börja.
1:sta turen: 25 käppar: pimpkäppen hängande nedåt snett bakåt,
pimpen på handen bakom käppen. De övriga stå spridda och skola
slå mot pimpen. Den som lyckas slå får tre »käppar». Från den
plats, där pimpen fallit, kastar den som är i turen in pimpen mot
pinnen. Om pimpen faller inom en käpplängds avstånd från pinnen,
så kommer den som kastat in och den andra ut. Den som står vid
pinnen får mota pimpen (endast i denna tur). Om det lyckas eller
inte får han räkna sig till godo antalet käpplängder från pinnen till
pimpen;
2:dra turen: 20 käppar: pimpen på mitten av käppen;
3:dje turen: 15 käppar: man håller i pimpen med vänstra handen
och slår till den med käppen;
1) Stump o. likn.

27 — V. E. V. Wessman.
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4:de turen: 10 käppar: pimpen på vänstra handens ryggsida,
kastas upp i luften och slås till med käppen;
5:te turen: 5 käppar: pimpen på fotens övre sida, kastas upp i luften och slås till med käppen. Om pimpen faller från foten, får man
taga upp den på nytt, ifall den faller inom ett område av ett steg
från pimpen. Annars får följande komma in. Den som först blir
färdig segrar eller också fortsätter man t. ex. tre gånger hela spelet
från början. De andra fortsätta sinsemellan eller börja alla ett nytt
spel (KI: 414 s. 117). — Bild 29-34, ss. 119, 121, 123, 125, 127, 129.
37. Endast två spelare. I st. f. pinne i jorden en ring, en och
en halv meter i diameter. Man tekar på en käpp, den som kommer
överst med handen blir »inne» och får slå.
1:sta turen: 10 käppar: pimpen i vänstra handen, fälles ned och
slås till med fimpkäppen. Den som står ute får tio käppar, då han
slår emot;
2:dra turen: 20 käppar, käppen vågrät, pimpen nedåt snett bakåt,
pimpen på handen bakom käppänden;
3:dje turen: 20 käppar: fimpen på näsroten, fälles ner och slås till;
4:de turen: pimpen i vänstra handen framför det upplyftade högra
benet, slås till med käppen bakifrån under benet (PA: 414 s. 123).

Filpa (PA).
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38 a. Först står en i en ring omkr. en m i diameter och kastar ut
fimpen. Därpå går en i sänder in i ringen och kastar sin käpp åt
fimpen till. Den som kommer närmast får börja.
1:sta turen 25 käppar: käppen hängande snett bakåt, fimpen på
handen; de som stå »te» och slå emot få sex; eljes likasom Kl nr 36 slå
pimp;
2:dra turen: 12 käppar: käppen vågrät, pimpen på yttre ändan,
man mäter inte i denna tur utan får två för varje lyckat slag. Den
som är ute och har kommit till andra turen, får två, om han slår
emot. Vid ringen får man inte mera slå emot, ej heller i de följande
turerna;
3:dje turen: 6 käppar: käppen vågrät under högra eller vänstra
benet, pimpen på käppens yttre ända; för vart lyckat slag får man
ett. Den som är ute och kommit till tredje turen, får likaså ett, om
han lyckas slå emot;
4:de turen: man står i ringen med ryggen åt spelplanen, fimpen på
den vågräta käppens yttre, breda ända, högra armen bakom ryggen
under den vänstra upplyftade armen. Pimpen slås tre gånger på detta
sätt. Om man gör tre »bockar» d.v.s. inte träffar pimpen, byter den
slående plats med den följande i turen. Eljes likasom föreg. (NA: 414
s. 126). — Bild 39-41 ss. 139, 141, 143.
b. 3:dje turen: 3 käppar; 4:de turen: slås en gång. Endast en
»bock» får göras. För övrigt likasom föreg. (NA: 414 s. 130).
39. Slå filp (förr): slå pimp (nu).
Först kastar en ut pimpen och därpå kastar envar sin käpp åt
pimpen till, den som kommer närmast får börja.
1:sta turen: Fria alnarna: tjugufyra stycken, filpkäppen hängande
snett bakåt, pimpen på handen bakom käppen; spelas som i slå pimp
i Kl: nr 36, 1. turen.
2:dra turen: Storlinken: käppen vågrät, filpen på käppens yttersta
ände. Man har blott ett slag, får inte bränna;
3:dje turen: Lillinken: käppen vågrät, filpen på mitten av käppen;
slås en gång;
4:de turen: Filpen invid tummen på den vågräta käppen; ett slag;
5:te turen: Ändkastet: käppen lodrätt uppåtriktad, filpen på änden av käppen; ett slag;
6:tte turen: Grenkastet: liksom första turen men högra eller
vänstra benet uplyftat och filpen kastas upp underifrån benet och
slås till; ett slag;
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7:nde turen: Huvudkastet: spelas som första turen, käppen och
filpen lika, men man står med ryggen åt spelplanen, kastar upp filpen
och slår den bakåt över huvudet.
Om filpen faller en gång, får följande komma in. Ifall man kastat filpen på gränsen av ringen och det är ovisst om filpen är inne
eller ute, så drager man med käppen utefter ringen. Om filpen drages
inåt, är den inne, i annat fall ute. Då en deltagare slutfört spelet är
spelet slut. Segraren får slå ut filpen såsom i »fria alnarna», varefter
den sämste den som »tappat», får »linka», d.v.s. hoppa på ett ben
från ringen ut efter filpen samt tillbaka till ringen (KO: 414 s. 134).

40. Slå pi/p.
Endast två spelare. Den ena står inom en ring och slår pilpen sålunda att käppen hänger snett bakåt och pilpen placeras på handen
bakom den uppstående delen av käppen, kastas upp och slås till med
käppens främre sida. Den andra slår emot och skall kasta in pilpen
i rutan. Från det ställe där pilpen faller ned mätes antalet käpplängder. Om motaren lyckas få pilpen in i rutan, sker ombyte. Den
som först kommer till det överenskomna antalet, femtio eller hundra
käpplängder, har vunnit (SM: Ensk. meddel. 1956).

41. Slå pilppo.')
Spelas mest av gossar. På en väg eller annat lämpligt ställe uppdrages en fyrkant, kallad »pir».2 ) »Pilpan» är omkring två kvarter
lång, spetsig i ena änden och täljd i den andra änden endast på en
sida, för att den skall »stunta»9) bra upp. En av de spelande kastar
först pilpan så långt han tycker, och så stiga alla in i piret och kasta
sin käpp åt pilpan till, försökande komma så nära som möjligt. Den
som kommer närmast får slå först och den därnäst följande får kasta
in pilpan. Innan man börjar, bestämmer man antalet, t. ex. femti, slag,
som man bör ha träffat pilpan under spelets gång. Om den, som
har att kasta in pilpan i piret, lyckas få in den får han börja slå och
den andra gå ut, den därnäst i ordningen får sedan kasta in pilpan.
En träbit, som användes, då man slår pilpa = fi. pilppa, pilppu 'spån,
liten bit, en i båda ändarna sneddad träbit, som begagnas vid ett slags lek
ute på marken.
På marken ritad ring eller fyrkant i olika slags spel = fi. piiri 'krets,
ring'.
Återstudsa.
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Den som först kommer till femtio slag får slå »konkor» 1) åt de
andra. Då slår han från piret pilpan så långt han kan en gång åt var
och en, och då måste de andra »konka» 1) hoppa på ett ben efter
pilpan och föra den till piret tillbaka utan att vila eller sätta ned
foten. När alla ha gjort detta är spelet slut, och om man vill spela
ytterligare, måste man börja ånyo på samma sätt (JA: 327 s. 17).

42. Slå kånk.
Deltagare två, bägge försedda med en käpp, vass i ena änden
samt en omkr. en dm lång träbit. På marken ritas upp en kvadrat
med en halv meters sidor. Träbiten lägges inom kvadraten, varpå den
ena deltagaren försöker rulla upp den på sin käpp och slå den så
långt som möjligt. Om han lyckas slå träbiten, får han fem poäng. Om
han rullar träbiten utanför kvadraten, får han inte slå. Motspelaren
försöker hejda träbiten med sin käpp, och lyckas han, får han fem
poäng. Så skall han kasta in träbiten i kvadraten. Lyckas han, får
han i sin tur slå och den andra taga emot (LA: 513 s. 221). — Utan
beskrivning (NB lf.: Den öb. byn s. 166).
43. Före spelets början bestämmer man ett visst poängtal, t. ex.
tjugufem, som man skall nå. Spelarna ställa upp sig på ett led efter
lärwd. Den längsta får börja. Med en »spölo2) eller »söltro» 3 ) (figur
a) slår man en konk4 ) (figur b) som ligger i en på marken ritad
fyrkant med femtio cm:s sidor. Man slår mot kånkens spets, så
att kånken flyger något upp i luften, varefter man slår till den med

4- 10C.M
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Hoppande på ett ben; koeka 'hoppa på ett ben'.
Bl. a. träspjäle, sticka, liten spade, här 'slag_rä'.
Sällträ.
Träbiten som användes i spelet.
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bredsidan av sällträt. Om det lyckas, får man två poäng. Lyckas
man inte slå med bredsidan får man en poäng. Den segrar som
kommer först till det överenskomna poängtalet. Deltagarna på planen 'försöka fånga kånken. Om någon får lyra, får han tio poäng.
Den som är i turen skall kasta in kånken i fyrkanten, från den plats,
där den fallit ned. Om det lyckas, kommer han in och får slå. Man
kommer också in, om man kan hoppa in i rutan från den plats, där
kånken fallit ned (EE: 407 s. 191; nÖb: V11 Ob. s. 520 a).
44. Slå pira (SE).
Slå kilp (SE): handpilt (LF).
Deltagarna två, bägge försedda med en lång käpp. Piran en femton
till tjugo cm lång träbit. Den ena deltagaren står inom en ring en
och en halv till två meter i diameter, lägger piran tvärs över handen,
stödd med mitten mot käppen, som hålles i handen hängande snett
bakåt. Piran kastas upp i luften och slås till med käppen. Den som
står ute skall slå mot piran med käppen. Om det träffar, får han tio.
Från den plats, där piran föll, får han kasta in den i ringen. Om han
lyckas, byta de två plats. Om den som står ute inte träffar piran, får
han blott kasta. Om han misslyckas, fortsätter man som förut. Den
som står i ringen får slå undan piran, då det kastas. Om han träffar
får han räkna sig tillgodo antalet käpplängder från ringkanten till
piran, där den fallit, så också om kastet mot ringen icke lyckas. Då
den som slår fått tio eller mera, får han hålla piran med vänster hand
och slå till den med käppen. Då piran kastas in, får han inte mera
slå den tillbaka, men i stället hålla sin käpp lodrätt mot mitten av
ringen för att visa åt den som är ute, var ringen är. Den segrar som
först kommer till tjugu (SE: 403 ss. 213, 216; LF: 403 s. 217).
45. Slå pilk.
En omkr. 1 dm lång träbit, (pilk, -en svf.) och en omkr. m. lång
käpp. 1 marken en grop. Pilkan lägges ned i gropen, så att ena änden
vilar på kanten av gropen. Man slår på pilkens övre del, så att den
flyger ett stycke framåt. Avståndet från gropen till pilkan mätes med
käppen. Den som först kommer till ett överenskommet antal käppar
har vunnit (NÄ ÖV: 510 s. 11).
46. En ring på marken, i denna en kort träbit, »pilk». Var och en
av de spelande, vanligen blott två, rullar i tur och ordning pilken
på sin stav och kastar den åt sidan. Genom tekning på en stav på
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vanligt sätt bestämmes vem som skall springa efter pilken. Den som
blir överst med handen på staven får detta uppdrag. Han skall då
kasta pilken från det ställe, där den blev liggande in i ringen. Om
han lyckas, får han nu slå pilken, om icke, får han fortsätta att
tjäna. Det avstånd som var och en slår pilken uppmätes med en
stav. Den som sist uppnår ett överenskommet mål får till straff att, då
någon annan slagit, hållande pilken i handen, »trinta» till ringen
(NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 122).
47. Slå pilk; vanlig pilk.
Spelas oftast av gossar. De kunna vara flere, men två å tre äro
bäst. Var och en har ett sällträ. Pilkon är en omkr. 20 cm lång träplugg, något flat på tvenne sidor och med något avsneddade ändar,
så att när den lägges på marken, den kan för ett kraftigt slag med
sällträt vippa och flyga högt upp i luften. På marken ristas en fyrkant med omkring 60 cms sidor och mätes ut ett visst avstånd, varifrån pilkon skall kastas in i ringen, samt bestämmes, huru många felslag som få göras, vanligen icke mera än tre, ävenså bestämmes
ett visst antal slag, som bör uppnås, innan spelet är vunnet. Genom »utlottning» (räkning) utrönes, vem som skall slå först, så börjar spelet: A. lägger pilkon in i ringen, slår först till den, så att den
flyger upp en 60 å 70 cm i höjden, och sedan slår han en gång till
i horisontal riktning, innan den når marken. B. står vid det bestämda
stället — ungefär 20-25 steg från ringen — samt försöker mota
pilkon. Lyckas han, kan han slå den närmare ringen och får då lät
tare att kasta in den i ringen. Träffar han inte, måste han kasta in
den från den plats, dit A. slog den. Om han inte kan få den in i ringen,
får A. slå en gång till och får räkna sig det första slaget till godo.
När B. slutligen fått in pilkon, är det C.:s tur att kasta in den, under
det B. slår. Den som först får det bestämda antalet slag har vunnit
(RE: 62 s. 25).
48. Alnpilk.
Sällträna böra vara lika långa. Man bestämmer, huru många »alnar», t. ex. 100, som vinnaren skall uppnå. »Utlottning» såsom i föreg.
A. ställer sig in i ringen, fattar sällträt nära till ändan, lägger pilkon
på änden av sällträt nära handen, kastar upp den och slår till den
underifrån med den andra änden av sällträt. B. försöker slå den tillbaka. Om han lyckas, får han med sällträt mäta åt sig det alvtal, dit
han slog pilkon från sin plats, och sedan skall han kasta pilkon in i
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ringen, men A. har nu rätt att försöka slå pilkon tillbaka. Lyckas
han, får han mäta åt sig alnar till den plats, dit han slog pilkon, och så
får han dessutom åter börja slå. Om B. inte lyckas mota pilkon nu,
då A. slår andra gången, får A. igen räkna sig tillgodo antalet alnar
av den sträcka han förmått slå den. B. måste även därifrån kasta
in pilkon i ringen, såframt man inte från början bestämt att den kastande skall få stiga ett visst antal steg närmare mot ringen. Råkar
pilkon slås så, att den faller nära ringen, äger B. rätt att med utsträckt steg och hand försöka sträcka den in, i vilken fall A. icke får
slå den tillbaka. Så snart B. fått pilkon inkastad i ringen, blir det
hans tur att slå och A. att kasta in, eller om tre spela, C. att kasta
in. Den vinner, vars alntal först blir fullt (RE: 62 s. 26).
49. Pilta.
Obegränsat antal deltagare, envar försedd med en käpp med vilken han skall slå »pilten», en ungefär 8 cm lång och 3 cm tjock
träbit. På marken drages upp en ruta. En utses att »ta mot» pilten.
tur och ordning ställa sig de övriga i rutan, kasta upp pilten och
driva till den med käppen, så att den flyger så långt som möjligt,
varefter den som tar emot, försöker kasta in pilten i rutan. Om det
inte lyckas, får den som slagit fortsätta att »pilta». Den sträcka
pilten slagits, mätes med steg, som för varje deltagare och gång
hopräknas. Den har vunnit, som först når till hundra (Bö: Nordberg
s. 129).
50. Slå pilt (KIN LF FL BE KV MM).
Slå pilk (NÄ).
Piltstaken täljd flat på ena sidan, pilten vässad i båda ändarna.
På spelplanen en ruta. Före spelets början bestämmes vem som först
skall slå och vem som skall kasta in pilten i rutan, mest är det efter
ålder. Man står inne i rutan och slår till pilten, om den faller inom
rutan, kommer man genast »ut». De andra försöka mota. Därifrån där
pilten faller ned kastar den som har uppdraget, pilten åt rutan till.
Om den faller inom rutan, får han börja Slå och den andra kommer
ut. Bara en tur (BE: Ensk. meddel. 1956).
51 a. På en väg uppritas ett fyrkantigt mål, som kan vara ända till
två kvm. Pilten (se bifogade teckning), piltstaken, omkr. en m.
lång är vässad i ena ändan men dock bred. Förrän spelet börjar,
»tävlar» (tekar) man på en käpp. Den översta får börja. Pilten lägger
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man i målet och rullar den med piltstaken, så att den kommer ovanpå
käppen, kastar den något upp i luften och slår till den, så att den
flyger utåt vägen. Den följande i ordningen skall kasta pilten från
den plats, där den fallit ned, in i målet. Om det lyckas, får han börja
slå och följande i ordningen får kasta in pilten. Om det inte lyckas,
får densamma slå ånyo. För vart lyckat kast eller slag erhålles två.
Den är bäst som först kommer till tjugu, trettio eller fyrtio, allt efter
som man i början bestämmer. Den sista får »trinta»1 ) en viss bit
(KN: 400 s. 45). — Bild 14.

Im
Ml' käpp e n
b. Ett fyrkantigt mål t. ex. på en väg, i detta en »pilt», d.ä. en
träkloss av femton till tjugu cm:s längd och två till fyra cm:s tjocklek. Envar har en »piltstake», c. en m. lång och spetsad tvärsöver i
ena ändan. En av spelarna kastar pilten upp i luften med filpstaken
och slår till den, så att den flyger utåt vägen. De övriga spelarna, en
eller flere, stå på vägen och skola försöka kasta in i målet från den
plats där den fallit. Om kastet lyckas, får kastaren börja slå, i annat
fall fortsätter den som är inne. För varje lyckat kast räknas två poäng. Den som först uppnår ett bestämt antal poäng, t. ex. tjugu eller
trettio, har vunnit (KN: F.E.S. V s. 189).
52. En kvadrat med cirka en alns sida uppritas på gårdsplanen,
i denna ligger en »pilt», en 20-30 cm lång käpp, konisk vässad i
båda ändarna. Med ett slagträ slår man ett slag på piltens ena spets
för att få den att »vippa», d.v.s. lyfta i höjden, varefter man slår till
den ett så kraftigt slag som möjligt. Den medspelande skall sedan
från piltens nedslag kasta in den i kvadraten. Om kastet lyckas, ombytas spelarnas roller, i motsatt fall får den förre fortsätta och räkna
sig till godo en poäng för varje slag (PL: Den öb. byn s. 410).
1)

Hoppa på ett ben.
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En tjugu å trettio cm lång, två till tre cm tjock träbit, vass i
båda ändarna (pilk, pilt). Den lägges i en ring, en till två meter i diameter, varefter en deltagare slår på ena ändan med en käpp, så att
pilken (pilten) flyger upp i luften ett stycke, och strax därpå slår
han ett slag från sidan, så att den flyger utåt planen. De övriga deltagarna stå ute på planen,, den som står närmast där pilken fallit, tager
upp den och kastar in den i ringen. Om det lyckas, byta de två plats,
i annat fall får densamma fortsätta. Den segrar som får slå de flesta
gångerna (LF: 403 s. 216; NÄ 403 s. 210).

irlIVIV119.4-,

'

Pi/ken
Deltagarna två eller flere, envar försedd med en bastant käpp
av segt och starkt virke, något längre än en vanlig bollkäpp, ibland
kallad »piltstakan», två piltar, tjugofem till trettio cm långa käppar
vässade i bägge ändarna eller en pilt och en kort käpp som ersättning
för den andra. På en gårdsplan, en väg, en avbetad linda eller annan
jämn plan, uppritar man med pilten en fyrkant, ungefär 1x2 m.
Denna ruta kallas »målet» eller »ringen». Medels »tävlas» (tekning
på käpp) eller räkning avgöres vem som får börja och i vilken tur de
andra komma.
Om spelarna äro tre (A, B, C) och A börjar spelet, placerar han
den ena pilten eller käppen så, att dess ände inte pekar ut mot planen, och tvärsöver denna den egentliga pilten så, att en del skjuter
ut över underlaget. Den följande i turen (B) ställer sig ute på planen
där han väntar, att pilten skall hamna. A slår först ett helt lätt slag
på piltens spets, varvid pilten gör ett hopp i luften, och sedan ett
andra kraftigare slag, så att den flyger i väg långt utåt planen. B tar
upp den och försöker kasta in den i målet från det ställe, där den fallit
ned. Han skall »lyra» in pilten, d.v.s. kasta sålunda, att handen icke
är lyft utan hänger vid sidan, först föres den bakåt och sedan framåt
med en hastig knyck, varvid man släpper pilten, så att den flyger
mot målet. Om B lyckas kasta in pilten, får han gå in och slå, i motsatt fall får A fortsätta, ända tills B »hittar i mål» med pilten. Om
pilten flugit så långt utåt planen, att man inte som vanligt kan »lyra»
in den, utan måste svänga armen och kasta, är det oftast svårt att
hitta mål. Om A icke träffar pilten vid det andra slaget, som är avsett att sända den i väg, och den faller till marken inne i rutan,
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får han upprepa slaget. Men faller pilten ned utanför rutan, träder
B till och har nu ingen svårighet att slänga in pilten. Om pilten hamnat på gränslinjen och ligger utmed denna, anses den oftast vara inne,
likaså om halva eller mer än halva pilten är inne i rutan eller pilten
blivit stående med ena spetsen i jorden tätt utanför strecket, men lutar inöver detta. Om mer än halva pilten ligger utanför strecket är
den ute.
När B slår är C ute på planen för att kasta in pilten. Då C lyckas
häri, är det A:s tur att gå ut på planen o.s.v. Segrare är den som slagit de flesta gångerna. Den som är inne bör därför hålla reda på
huru många gånger har fått slå, innan den som är ute lyckats kasta
in pilten (KN: F.E.S. V s. 190).
55. En pilt som stickes snett ned i jorden inne i rutan. Slaget
bör träffa pilten nedanom övre spetsen, varvid pilten ryckes upp och
slungas i väg. Man slår aldrig mer än ett slag. såvida man ej slagit
så oskickligt att pilten stannat inom rutan. Då får man försöka på
nytt. För övrigt likasom föreg. (KN: F.E.S. V s. 191).
56. På marken en ring med en grop i mitten. En omkring 1 dm lång träbit, »pilten»,
placeras med ena ändan i gropen. Man står
vid krysset och slår med en käpp pilten så
långt man kan, varpå en kamrat ställer sig
där pilten fallit ned och försöker kasta den
in i ringen. Om han lyckas, får han byta
plats med den som slagit. I annat fall får denne fortsätta att slå (KV: 537 s. 284).
57 a. På marken en ring med två meters diameter, i ringen en
»pilt» en 1,5 dm lång träbit på marken, rund till formen. Varje deltagare är försedd med ett »piltträ», d.v.s. en käpp. En står inne i
ringen och rullar pilten av och an med tillhjälp av piltträt och slår
därpå till den, så att den flyger ett långt stycke. De övriga försöka
kasta pilten in i ringen från den plats, där den föll ned. Den som lyckas, får byta plats med den som är i ringen (MM: 537 s 286).
b. Man använder olika slag av »piltar»: 1) rullpilt, som är ganska
lång, rund och tillspetsad i ändarna, och 2) en kortare pilt, snett
avsågad i ändarna. På marken ristas en ruta. För att avgöra vem som
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först får slå, stå deltagarna inne i rutan och kasta »pilten» i tur och
ordning i en bestämd riktning. Den som kastar längst får börja.
Den som slår står vid rutan. För övrigt likasom föreg. (MM: 537
289).
Slå kena.' )
Kenan, en träbit tjugu å tjugofem cm lång och två till tre cm
tjock. Varje spelare har en »kenakäpp», som är flat i ena änden,
liknande en kil. På marken en uppritad ring, suren, omkring en meter i diam. Alla spelare stå inom ringen. En kastar ut kenan, varefter
alla kasta sina kenakäppar åt kenan till. Den som kommer närmast
kenan får börja och sedan de andra allt efter avståndet från kenan.
Den spelande skall med flata änden av sin käpp rulla kenan, som
ligger i mitten av ringen, fram och tillbaka samt med en knyck få
den ett stycke upp i luften. varefter han med ett slag slår den utåt
planen. För detta får han ett visst poängtal, t. ex. tjugu. Om slaget
icke träffar kenan och den faller utom suren, kallas det »tossa», och
man får försöka två gånger till, men får man tre tossor, blir man
»utkastare», d.v.s. man får ställa sig på planen och den följande får
slå. Om kenan faller inom suren, får man slå, tills man träffar. Utkastarna skola med sina kenakäppar slå kenan tillbaka, för vilket
man får t. ex. tio poäng. Om ingen träffar kenan, får den som står
närmast kenan, taga ett steg framåt samt kasta den in i suren. Om det
lyckas, får han gå in och slå samt den förre gå ut på planen. Då en
utkastare slagit kenan tillbaka, skall den slås från den plats, där den
fallit ned. Om man bommar tre gånger, blir det ombyte. Spelet slutar, då någon kommit till en viss bestämd poängsumma, t. ex. femhundra (ST: 397 s. 84).
Kasta tjyck.
En ställer sig vid ett streck, håller sitt »klot», d.v.s. en käpp, i
högra handen hängande snett bakåt, så att övre änden sticker upp
ovanom tummen. »Tjycken» (en träbit) lägges ovanpå handen, kastas
upp och slås till med klotet. Var och en ställer sig sedan vid strecket,
fattar klotet i ena änden med tummen och pekfingret och kastar det
mot tjycken. Detta kallas att »pilka tjycken». Den som kommer
längst från tjyeken blir »tjyckmästare». Avståndet från strecket,
= fi. ken.a liten bit, en i båda ändarna sneddad träbit till lek; filpa
(pilppu).
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varifrån klotet sedan kastas till tjycken, ungefär tio meter. Strecken
kallas »mål» och mellan målen blir man »bränd», ytterom dessa är
man fri. Man räknar klotlängder. Den som först uppnår t.ex. hundra
klotlängder, är segrare och spelet är slut. Segraren får med sitt klot
slå tjycken från dess plats, varefter den sämsta, som fått minsta antalet klotlängder, skall bära segraren på ryggen från B-strecket, från
det ställe där tjycken stått, till tjycken, taga upp den samt bära
den dit, där den stått. Segraren på ryggen får bräka och göra förtret
åt den, som bär honom (HO: 414 s. 144).

B
lOrn.

il

J. Kastlekar.
1. Jägal ) varandra: fega kvarädär (PÄ.).
Bränna hjul (BÖ).
Bränn kcrr2) (BR).
Fri korro (KI).
Kast koldroj) (KI); kuldra (10.
Kast korr (SI KY IA BR).
Kast korro (BH).
Kasta ruta (FI).
Kast skommpäU ) (NÄ ÖV KN PÖ PL BE) .
Kast tre ss (SB); kast triss (SA).
Kast trisso (NA KO).
Kopplas) kopel triss (NV).
Köra trissa (RE).
Jaga, driva.
Trissa, flöte på nät av hoprullad näver; hårknut; hålbrödskaka; rund grop.
';3 ) Trissa.
4 ) Skommpäl, skommplon 'trissa', vb skommpäl, -plar 'kasta trissa'. 'rulla,
trilla'. 5) Rulla.
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Pnrr tress (LE).
Ruta hjul (HA).
Slå gång (FÖ).
Slå korr (vB0 SI TU HA ES SJ).
Slå korra (HA).
Slå korro (PY nST BR), kurro (sST LT PA LI MÖ öB0).
Slå skomplon (PL).
Slå skommpä,1 (NÄ).
Slå tjöck') (MM).
Slå tress (SB TK LE); triss (RE NB If. EE NV).
Slå trätjyjil°) (KV MM).
Slå trissa (SM JA LA Ny).
Triss gång (JO).
Trissleken (Sorj os) .
Redskap: en stadig stör3), samt en trissa (kurra, skumpel, trissa)
som man får genom att såga en skiva av en klen rund stock (björkmasur är bäst). Den får inte vara alltför stor, ty en sådan har benägenhet att spricka, då man driver till den med ett hårt slag, men
icke heller alltför liten, en sådan igen är visserligen hållbarare, men
är svår att träffa och hoppar gärna över den mötande stören och
i ansiktet på motaren.
Spelplan: landsvägen.
Deltagare: huru många som helst och av alla ålderskategorier,
dock oftast vuxna pojkar och unga män.4)
a. Två jämnstarka partier, de bästa och starkaste spelarna främst.
Trissan kastas från det ena partiet mot det andra. Här försöker man
mota den och om möjligt driva den tillbaka. Densamma som slagit
till trissan, kastar den i sin tur därifrån där trissan stannade till motpartiet, om inte någon av detta hinner springa och taga den, då får
han kasta den. Det parti har segrat, som drivit motpartiet tillbaka,
t. ex. över en bestämd gräns (PY: 100 s. 88; 397 s. 72; ST: 100 s.
99; 397 s. 72; LT: 100 s. 88; PA: 99 s. 69; Ensk. meddel. 1955; LI:
99 s. 47; MÖ: 99 s. 51; öBO: 99 s. 39; vBO: 85 s. 52; SI: 85 s. 43; TU:
85 s. 54; HA: 117 s. 193; Bondens liv s. 109; ES: 117 s. 175; KY: 117
Trätrissa.
Trissa.
Spaken kallas "brännträ" (BR: 399 a s. 105), 'trisskäpp', 'trissmötare'
(NA: Wm. Ob. II ss. 449 b, 450 b); 'brännspak' (SA: Wm. Ob. II s. 629 b). —
Käpparna äro något krokigare i nedra änden och kallas brännklot (HA JO FI).
Ofta deltog() äldre män i spelet på söndagseftermiddagarna (SB TK LF:
76 s. 122).
1)
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s. 179; SJ: 117 s. 185; IA: 404 s. 99; BR: 399 a s. 105; Ensk. meddel.
1954; KI: Andersson, I.N.E.; NA: 36 s. 229; BÖ: Nordberg s. 131;
FÖ: Wm Ob. II s. 658 a; SA: Wm Ob II s. 629 b; HA: 399 b s.
122; JO: 399 b s. 124; FI: 399 b s. 121; SM BE: Ensk. meddel. 1956;
SB TK LF: 76 s. 122; SB: 403 s. 213; LF: 403 s. 217; NÄ: 403 s. 210;
NÄ ÖV KN PÖ PY: 83 s. 121; PL: Den öb. byn s. 412; NB lf.: Den
öb. byn s. 166; EE: 407 s. 189; LA NV: 513 s. 247).
Om en part får trissan att stanna, utan att den stjälper, får
den rulla trissan mot den andra gruppen, så långt de våga, ty motparten har rätt att springa emot, om så sker. Den grupp, som nu
stjälper trissan, får stanna där och den andra draga sig tillbaka.
Trissan kastas nämligen alltid tillbaka från det ställe där den stjälpt
(JÄ: 327 s. 9).
Spelplan: gårdsplan eller annan jämn och slät plats. Flere
trissor kunna slås samtidigt. Trissorna kastas fram och tillbaka, inte
fråga om något drivande tillbaka av den ena parten. För övrigt likasom var. a. (RE: 62 s. 27).
De bägge partierna ha var sin trissa, som de kasta. Trissan kan
flyga högt upp i luften, ofta mot motarens ansikte, så att vid lekens
slut mången spelare har väldiga horn i pannan och kinden svullen
som en väljäst limpa. — För övrigt likasom var. a. (Kronoborg, Sorjos:
313 s. 43).
Spelplan landsvägen. Två spelare, som söka driva varandra
bakåt. Den är vinnare, som drivit sin motspelare längst likasom
var. a. (RE: 62 s. 27).
Vanligtvis två på var sida. Man stannar trissan genom att
sätta ner sina käppar på vägen, men man får inte slå till den. Av-ståndet mellan partierna tjugu till trettio meter. För övr. likasom
var. a (NV: 407 s. 186, Wm Bidrag II s. 154).
Småpojkarna slå träkykil (trätjytjil)
trissa på landsvägen.
Envar är försedd med ett, stundom böjt, »tjytjilträ».1) För övrigt
likasom »kasta kurr» (MM: 537 s. 284; KV: Wm Ob. I s. 432 b).
Envar försedd medd ett »tjytjilträ». Spelas som »kast kurr»,
var. a (MM: 537 s. 285; mÖb: Wm Bidrag II s. 79).
1) Kykil = trissa.
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Två välja deltagare, så att det blir två jämnstarka partier.
Därpå väljer man på vilken sida den som skall börja får kasta. Över
spelplanen drages ett streck där man står och kastar kurran. Tjugu
å trettio ni från detta åt vardera sidan ett annat streck som utmärker gränserna för spelplanen. Spelas för övrigt lika och med samma
redskap som då man kastar kurr. Om man lyckas få kurran över
bortre gränsen, har motpartiet »tappat» en gång. Efter det man
tappat tre gånger, bytes sida. Den sida segrar, som har tappat
minsta antalet gånger (Kl: 414 s. 115; Wm Bidrag II s. 77; IÖ: 414
s. 149). — Bild 28 s. 116.
föreg. Trissan kallas kanko2) 1. kilikanko, en
Kiligångl)
stor trissa kallas kiligångshjul (HO: 414 s. 148).
I huvudsak likasom var. i. Trissan får endast rulla på landsvägen, inte på sidan om vägen. Ofta låtsar man kasta för att narra
motståndarna att sänka sina käppar och kastar då på andra sidan
om käpparna. Inga mål finnas, utan man jagar varandra längs vägen.
Ofta ha partierna namn, såsom »ryssar» och »japaner» (KO: 414 s.
132
På landsvägen två streck på flere meters avstånd från varandra. Trissan slås fram och tillbaka mellan strecken (SM: Ensk.
meddel. 1956).
Byta hemman: te bikt häjman (KN).
Hacka rovland (PY).
Kasta hynda (BE).
Kasta jordsticka (PY SB NÄ ÖV KN PÖ PL).
Kasta käpp (KN).
Kasta pilk (NÄ).
Kasta pryl (OR).
Prylkäpp (KV).
Slå jordsticka (VA MH FI).
Tukäpp (KV).
a. Varje deltagare har en omkring en halv meter lång, tung och
tjock käpp, vass i den ena änden. Denna lek lekes helst ute på en
mjuk något fuktig äng, vanligtvis sedan man varit med korna i
vallskogen. Var och en samlar sig en lika stor mullkase, bestående
kiljar 'gå runt, trilla'.
Kili
Enl. uppt. Torde icke hellre käppen kallas så.
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av större och mindre torvbitar, som kallas »bröd». Om en torvbit
är över tio cm i genomskärning, kallas den »limpa», medan de mindre
heta »hålbrön». Deltagarna äro placerade i ring bakom sina mullkasar och skola kasta sina käppar i mitten av ringen, så att de bli
stående i marken så djupt som möjligt, men på samma gång skall
man försöka få någon annans käpp att falla. Den vars käpp faller
skall taga käppen och springa till ett före leken bestämt mål, träd,
sten 1. dyl., slå ett slag emot detta samt springa tillbaka till sin brödhög. Under tiden får den som slagit omkull käppen, stjäla bröd från
den andras brödhög. Om han lyckas stjäla allt från den andra, blir
denne ett fattighjon och får svälta. Han kan dock »låna» tillbaka
eller av någon annan och får då fortsätta leken. Den blir segrare,
som lyckas få största brödhögen (PY ST: 397 s. 88).

••••••••••••••••'•

Hacka rovland. Gossen mest till höger har slagit sin rovlandskäpp ned i rovlandet, den följande försöker slå omkull den. En brödhög framför
varje deltagare (PY).

b. Kan också lekas utan brödhögar och så att den vars käpp
faller kommer ur leken. Den blir segrare, som slagit omkull allas
käppar. Sedan börjar leken ånyo. Kallas »kasta jordsticka» (PY:
397 s. 88).
28 — V. E. V. Wessman.
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c. Var och en har en en aln lång och en och
en halv till två tum tjock, i ena ändan vass käpp,
»jordsticka», samt en ruta ritad på marken och
fylld med jord, kallad »häbbre».1). Det gäller att
kasta jordstickan så, att den blir stående i marken samt på samma gång få en annan jordsticka
att falla omkull, vars ägare då skall springa en
förut bestämd vägsträcka. Den som slagit omkull stickan får under tiden bära jord från den andres häbbre, tills denne kommit
tillbaka. Leken slutar, då en vunnit all jord (SB: 403 s. 213; NÄ:
403 s. 209).
Rutorna kallas »totoltfior» 2) och torvstyckena kallas »fläsje».
(fläsket), för övrigt likasom föreg. (SB: 403 s. 212).
Likasom »kasta jordsticka». Då man blir utan jord, får man
gräva nytt land åt sig. Då ens jordsticka blivit slagen omkull, skall
man »kveti»,3) d.v.s. slå sin käpp emot en sten (NÄ: 403 s. 211).
Pojklek sommartid. Deltagarna två eller flere, samlas på en
vedbacke eller i en beteshage och skaffar sig envar ett »hemman»,
d.v.s. samlar åt sig mossa, träbitar eller något annat, oftast torvbitar,
som få föreställa ett hemman. Envar har en grov och stadig c. 50
cm lång käpp, »jordstickan (fölstickon)», vars nedre ända är tillspetsad och den, övre jämnt avtäljd. Hemmanen ligga på något avstånd
från varandra och på en jämn »plätt» mellan dem skall man »kasta
jordsticka». En deltagare kastar först sin sticka så att den blir
stående i marken, och därefter alla de övriga. Man försöker kasta
så att någon annans eller alla de andras falla omkull, medan ens
egen blir stående. Faller ens egen och någon annans käpp, gäller
det att börja på nytt, likaså om allas käppar bli stående. Faller blott
ens egen käpp, under det de andras förbli stående, får man göra ett
nytt kast. Kastandet fortsättes så, tills en av de stående käpparna
stjälper. — Innan leken börjar kan man besluta, att den som gör
ett lyckat kast får taga en tredjedel eller hälften av dens hemman,
vars käpp kastats omkull, eller också har man bestämt ett mål på
ett visst avstånd (femton till tjugu m) från lekplatsen — en tuva, en
sten, ett dike, ett träd o.s.v. — till vilket den slagne skall springa
fram och tillbaka, och under tiden blir han utplundrad av de andra.
Matbod, visthus.
Tåteltuvor.
Hvättja = Vässa.
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Om den springande är snabb på foten kan han hinna tillbaka och
rädda åtminstone någon del av sitt hemman. Lyckas en fälla två
käppar, bli bådas hemman plundrade. Om någon har mist sitt hemman h.o.h., kan man utesluta honom ur spelet, tills det avgjorts mellan de övriga. Men om dessa äro ungefär jämngoda är det vanligt,
att han får fortsätta leken antingen så att han samlar sig ett nytt
hemman i st. f. det förlorade eller fortsätter på skuld. Genom ett
lyckat kast kan han vinna tillbaka någon del av eller hela sitt
hemman. Sätter man sig i skuld hos vinnaren, säger denne: »Du är
skyldig mig så och så många torvor» eller »du är skyldig mig ett
hemman». Den som gjort de flesta lyckade kasten och vunnit de flesta hemmanen blir vinnare (KN: Folkl. o. etn. st. V s. 183).
Envar har en en halv m lång, ganska tjock, i ena änden vass
käpp samt dessutom ett »skifte», d.v.s en tio till tjugu cm lång och
lika bred ruta fylld med jordtuvor. I tur och ordning slår man ned
sin jordsticka i jorden, försökande på samma gång få någon annans
käpp omkull. Den vars käpp faller skall springa en viss sträcka,
som före spelets början bestämts. Under tiden bära de andra med
tänderna torvbitar från dennes ruta till sina egna rutor. Spelet slutar då en deltagare samlat de andras torvor i sin ruta. De som endast ha gropar kvar av sina rutor, skola på knäna krypa en viss
sträcka med en torvbit i munnen eller i ena handen eller också
sålunda fylla sina gropar med torvbitar ånyo. (KN: 400 s. 44).
Samma lek som Kasta jordsticka, men man har inga rutor.
Det gäller blott att kasta omkull en annans käpp, vars ägare då kommer bort ur spelet. Den vinner vars käpp blir kvar sist (KN: 400
s. 45).
Deltagarna flera. Var och en har ett utstakat »land» invid ett
»häbber»1) samt är försedd med en väl vässt stake av omkr. 1/2 meters längd. Marken får inte vara alltför hård, där spelet försiggår.
I tur och ordning kastar man sin stake i marken och försöker att så
vitt möjligt få omkull någon annans stav på samma gång som ens
egen stav blir stående i marken så fast som möjligt. Om man lyckas få en stav, så att den blir liggande på marken, måste dess ägare
springa till ett utsatt ställe och med staken slå ett visst antal gånger
i någonting, en sten 1. dyl. Under tiden skynda de övriga att från den
bortavarandes »land» invid »häbbret» klösa åt sig så mycket jord
1) Matbod, visthus.
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— gröna grästorvor — som möjligt, vilka de föra envar till sitt
häbber. Då man tröttnat vid kastandet börjar »täckningen». Var
och en skall då täcka sitt land med de grästorvor han fått från andras
land. Om inte hans egna räcka till, måste han bära torvor med
munnen från någon annans häbber, så länge tills han får landet
täckt. Då alla täckt sina land, är leken slut (NÄ ÖV KN PÖ: 83
s. 123).
j. Var och en har en omkring en halv m lång käpp, vass i ena
ändan. Käppen skall »slås» (kastas?) in i jorden, varefter följande
slår sin käpp men på samma gång försöker få en annan käpp omkull. Dess ägare kommer då ur spelet. Lekes. tills endast en är
kvar (VA: Ensk. meddel.; MH: Wm Ob. I s. 327 a; Fl: 399 b s. 122).
k: Stickan en ungefär en aln lång käpp, 4-5 cm i genomskärning vässad i ena ändan. En lämplig mjuk jordplätt uppsökes. I tur
och ordning kasta spelarna stickan på sådant sätt, att den vässade
ändan borrar sig in i jorden, ju djupare dess bättre. För varje
följande spelare gäller det att med sitt kast träffa den föregåendes
stickas spets i jorden så nära och med sådan kraft, att den faller
omkull. Den blir vinnare, vars sticka sist blir stående (PL: Den
Öb. byn s. 411).
1. Deltagarna flere, var och en försedd med en lång käpp. En i
sällskapet kastar först sin käpp med sådan kraft, att den blir stående i marken. De övriga försöka kasta sina käppar så, att den förstnämndes käpp stjälper, men deras egna bli stående i stället. — Leken lekes på söndagarna bland pojkar (KV) (KV OR: 537 s. 283).
m. Den som får de flesta »hyndorna», d.v.s. får sin käpp de
flesta gångerna kullslagen, är den sämsta. Den som kastat omkull
de flesta käpparna, är vinnare, för övrigt likasom föreg. (BE: Ensk.
meddel. 1956).
3. Kast märipock.
Spelarna två, försedda med var sin stör (omkr. 1 m lång). Spelaren 1 kastar märipocken mot
spelaren 2. Denne försöker med
sin stör slå märipocken så långt
X
som möjligt. Spelaren 1 skyndar
då i sin tur att slå märipocken
friä ripOCk
mot 2 o.s.v. Den som blir driven

1. del?'.

2.de/iL.

längst från utgångsmålet har förlorat (NÄ ÖV: 510 s. 11; Wm Ob.
II s. 696 b).

IV

Lekar med idrottslig karaktär.

437

4. Kasta kägel (PÄ BO SI TU IÄ KN BE MM LA NV).
Kasta käglor (PY ST NÄ).
Kasta köckel: tsökäll) (EE).
Kasta sipp2 ) (EE).
Kägel (KY NA KO).
Pricka kägel (TJ).
Slå kägel (BO SI TU HÄ ES BR NV).
Slå käglor (PY ST BÖ NÄ).
Slå körgubbar (TJ).
A. Flere käglor uppställda i rad kastas omkull med en käpp.
Käglorna till antalet tolv eller flere, äro från tio till trettio cm
höga och ända till tio cm tjocka trästycken. De äro ofta vackert utsirade, i synnerhet »kungen». Dessutom två »tronföljare», resten är
soldater. Käglorna ställas på ett led med kungen i mitten på fem till
tio cm:s avstånd från varandra. Man ställer sig på ett före spelets
början bestämt avstånd från käglorna, t. ex. tio meter och kastar
mot käglorna med en en meterslång käpp, försökande få omkull så
många som möjligt. Förut har bestämts en viss poängsumma eller huru många kast var och en skall ha. I förra fallet var kungen = tre
poäng, tronföljaren = två och soldaterna = en poäng. Den är hävast
som först kommer till poängsumman, den sämsta kallas »slö». I senare fallet räknas poängsumman ihop efter t. ex. fem kast (ST:
397 s. 108).
Deltagarna två, bägge försedda med kastkäpp och käglor, (kegelp?lkar SI). Eller ock två partier med lika antal i vartdera. Av
käglorna är en kejsare; betecknad med fyra tvärstreck, en kung:
tre tvärstreck, en general: två tvärstreck och soldater nio eller huru många som helst obetecknade, dock samma antal på vardera
sidan. Käglorna ställas upp i ett led med kejsaren i mitten på
ungefär en halv alns avstånd från varandra. Avståndet från motspelarens krigare 5 å 6 m eller mera, efter överenskommelse och
spelarnes storlek: större spelare ha mycket längre avstånd. Man börjar efter överenskommelse. Kastaren står bakom sin rad och försöker
främst fälla pjäserna med högre rangbeteckning: med kejsaren följer nämligen fyra soldater, med kungen tre och med generalen två.
Den eller det parti har vunnit, som erövrat alla av motståndarens
Kägla.
Kalv.
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pjäser (vBO: 85 s. 52; SI: 85 s. 41; HA. 117 s. 193; ES: 117 s. 175; SJ:
117 s. 45).
I stället för kejsare, kung och general kan man ha kung med
fyra streck, general med tre streck och överste med två streck eller
också kejsare, general och överste betecknade med resp. fyra, tre och
två streck eller blott kung med tre streck och general med två
streck eller kejsare och general betecknade med resp. tre och två
streck (SI: 85 s• 41)
Käglorna endast tolv: en kung och en fru samt tio soldater. Om man fäller kungen, får man dessutom två soldater, med frun
följer en soldat. För övrigt likasom föreg. (TU: 85 s. 54).
En kung, en knekt och tretton soldater. Med kungen följer
tre soldater, men knekten två. För övrigt likasom föreg. (KY: 117
s. 179).
En kung samt officerare och soldater i obestämt antal. Då en
officer fälies, följer en soldat, då kungen träffas får man alla motpartens käglor. För övrigt likasom föreg. (KY: 117 s. 179).
Kung drottning, prins, prinsessa och fem eller sex soldater.
Kungen störst, därnäst drottningen, så prinsen, prinsessan och soldaterna »Kiglona» äro bredare nedtill för att stå stadigt. De fyra
förstnämnda kunna vara försedda med »huvuden». De uppställas
så att kung, drottning, prins, prinsessa stå ytterst på ena sidans
vänstra flygel och ytterst på andra sidans högra flygel, således mitt
emot varandra. Kastas med käpp. Om en spelare lyckas slå omkull en
av motpartens käglor, kan denne »frälsa» henne, om han är i stånd
att slå omkull en dylik av motparten. Kan han inte det, får han ge sin
kägla åt den andra, som då ställer upp henne i sin rad. Konungen
svarar mot fem soldater, drottningen mot fyra, prinsen mot tre och
prinsessan mot två. På så sätt kunna de bytas ut mot varandra. Den
förlorar som mister alla sina käglor (NA: 36 s. 221).
Likasom föreg. med den skillnad att de käglor, som slås omkull
kastas i »bejnhuse», om de inte bli »betalda» i första kastet, d.v.s.
bägge spelarna samla de vunna käglorna i en hög, om inte motståndaren lyckas fälla en dylik genast med första kastet. Den som först
förlorat sina käglor har »tappat» spelet (NA: 36 s. 223).
j• Två deltagare på omkr. tio å tjugu meters avstånd från varandra. Käglorna ända till tjugu stycken, omkr. tjugu cm höga, två
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å. tre cm i diameter. Ett par något högre kallas »kung» och »drottning». Avståndet mellan de i rad uppställda käglorna omkr. en halv
till en meter. Käglorna kastas omkull med en träboll omkr. tio å
tjugu cm i diameter. Den segrar som först får motståndarens alla
käglor omkull (IA: 404 s. 99).
k. Man har »kejsare», »kung», »sergeant», »korpral» och »soldater». De käglor som falla omkull, kastas över till motståndaren.
För övrigt likasom föreg. (JA: 404 s. 100).
1. Man har endast tre käglor på var sida. Den största, trettio cm
hög, är »kungen». Om den kastas omkull, är det trettio. Den följande i ordningen är tjugu cm hög och kallas »tian», emedan det
räknas tio, då den faller. Den tredje är tio cm hög och kallas »minus»,
emedan det räknas fem bort då den faller från den summa, man
fått. Käglorna kastas omkull med ett omkring sjuttio cm långt kägelträ. Avståndet mellan käglorna är ett kägelträs längd. Det gäller
att först komma till ett hundra precis, varken över eller under. IA:
404 s. 100).
Två deltagare. Käglorna tio till trettio cm höga, sockertoppsformiga, nedtill runda. »Kungen» och »drottningen» längre än »soldaterna», kungen längst med en ringformig inskärning i toppen.
Käglorna i rad, kungen mitt i raden, drottningen bakom honom för
att kunna rycka in, då kungen stalp. Avståndet mellan käglorna
varierande mellan tio och hundra cm. Man kastar med en käpp. De
käglor som falla kastas över till motståndaren och ställas upp i hans
rad. Kungen motsvarar fyra till sex soldater, drottningen tre, allt efter överenskommelse, Man spelar, tills den ena mistat alla sin käglor eller också till ett överenskommet tal, t.ex. tjugu (BR: 399 a
s. 105).
Käglorna kunna även vara tjugu till tjugufyra stycken samt
endast kungen och drottningen spetsiga. De få ställas upp i sicksack,
de omkullslagna kallas »döda». Spelarna ha envar fem »polkor»,1)
vilka de kastar efter varandra. De döda kastas över till motpartens
sida (BR: 399 a s. 106).
Deltagarna två med tjugu käglor var, tjugu till trettio cm
höga och tre till fem cm tjocka. Käglorna uppställda i rad på femton å tjugu meters avstånd mellan raderna och tjugu å tjugufem
1) Polkka f. 'pinne, käpp, träbit'.
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cm:s avstånd mellan käglorna. En kägla, kallad »kung», är högre
än de andra och står vanligtvis vid flygeln, de övriga äro »soldater».
Spelarna stå vid ena flygeln och försöka kasta omkull käglorna
med en käpp (en halv m lång). De käglor som falla omkull kastas
över till motståndaren och ställas upp i hans rad. Den förlorar, som
mister alla sina käglor (KO: 414 s. 134).
Käglornas antal tolv, den mittersta, »kejsaren», högre och
motsvarar två andra käglor. Eljes likasom föreg. (KO: 414 s. 138).
Käglorna ställas upp i två rader, ha namn som »kung», »drottning» o.s.v. och slås omkull med en käpp (BÖ: Nordberg s. 130).
Deltagarna två, var och en med fyra käglor, som ställas upp i
rad med en meters mellanrum samt tjugu m mellan raderna. Turvis
kastar man med en meters lång käpp mot den andres käglor. Den
segrar, som först får motståndarens käglor omkull (KN: 400 s. 47).
Uppställning i två rader, åtta käglor i vardera (20 cm höga
2 å 3 cm i diameter) med en å två alns mellanrum. Deltagarna kasta
turvis (NÄ: 403 s. 209).
Man har tio käglor. Den kägla som faller kastar man över till
motspelaren och försöker på samma gång få omkull en av dennes
käglor. Om det lyckas, får man tillbaka sin kägla (NÄ: 403 s. 211).
Man har tio käglor. De käglor man vinner, lägger man i »baracken», en ruta på marken på sidan om käglorna (NÄ: 403 s. 212).
Man har tio käglor, en, något större, kallas »konung». Dem
man vinner av motståndaren ställer man upp i egen rad. Om kungen
faller, måste man kasta alla käglor över till motspelaren, men man
har utsikt att få några tillbaka, då man har så många att kasta och
samtidigt försöker få omkull någon av motspelarens käglor (SB:
403 s. 213).
x. Deltagarna två. Ett antal käglor radas upp i två rader »bärgandis langt millan».1 ) Vardera spelaren står med en käpp bakom
sin rad och kastar käppen mot motspelarens kägelrad. De omkullslagna käglorna kastas jämte käppen över, och käglorna ställas upp i segrarens rad. Man kastar i tur och ordning. Den som först blir utan
käglor, förlorar (MM: 537 s. 282).
1)

Ganska, tämligen långt mellan.
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Två spelare med var sin rad käglor. De käglor den ena kastar
omkull, kastar motspelaren tillbaka och försöker samtidigt stjälpa
några av dennes käglor. Lyckas man inte stjälpa några, mister man
dem, som man kastat. Den som kastat bort alla sina käglor, förlorar
(LA NV: 513 s. 224).
Två spelare. Bägge ha en kung, en drottning och tio soldater
samt två »kårtor».1) Käglorna ställas upp i rad och kastas omkull
med kartorna. Med kungen följa två soldater, med drottningen en.
Den förlorar som blir utan käglor. (NV: 513 s. 271). — I st f. käpp
kan användas boll. Käglorna skola på slutet resas upp på det ställe,
där de stannat. (Forts. av beskrivningen obegriplig.) (NV: 513 s. 272).
å. Käglorna tolv på vardera sidan, två, kungen och frun, något
högre, stundom försedda med huvud. Käglorna i två rader femton
till tjugu meter från varandra. Kungen och frun få placeras där man
själv vill. Båda spelarna ha två »tsegelkartor»,2 ) lika långa som avståndet mellan två käglor i raden. Turvis kasta spelarna sina två
kartor mot motståndarens käglor. De som »vinka» 3) omkull kastas
över till motståndarens sida, på samma gång som man försöker få
någon av dennes käglor omkull, i vilket fall man får sina tillbaka. I
motsatt fall ställer motspelaren upp käglan som fortsättning i sin egen
rad. Ifall kungen faller, måste man kasta den jämte tre käglor över
till motspelaren, frun tager två käglor med sig. Man håller på, tills
endera raden är slut. Segrare är den som fått alla käglorna (NV: 407
s. 189).
ä. Käglorna sex, endast en längre kägla, »kungen», mitt i raden.
För övrigt likasom föreg. (TJ: 407 s. 187).
ö. Käglorna åtta till tio, käpparna två till tre. Två streck på
marken. Först kastar man käpparna från A-strecket, och får man en
kägla ut från motspelarens d-område, får man kasta käpparna från
B-strecket. Om en kägla blir omkullslagen men stannar irwm d-området, kallas den »sipp»,4 ) emedan en sådan kägla är mycket svår att få
bort ur d. Då alla käglor slagits ut från den ena spelarens d-område,
så räknas den andra spelarens käglor som stå samt sipparna. Motståndaren har då »tappat» så många käglor (EE: 407 s. 193).
i) Kastkäpp.
2 ) Kägelkäppar.
Vicka, stjälpa.
Kalv.
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Kast sipp 1. tsökäl.

aa. Brökägel. Två spelare. Käglorna uppställda i rad. Då en kägla
slås omkull, kastas den över till den motsatta sidan. Träffar den då någon kägla, så måste den åter kastas över. Man håller på tills alla käglor äro slut på den ena sidan. Den säges då ha »svultit ihjäl» (NÄ ÖV
KN PÖ: 83 s. 127).
ab. Leka krig. Två streck dragas upp på gårdsplanen på nio alnars
avstånd från varandra. Vid vartdera strecket ställas upp 10-12 stycken kvarterslånga »betar»,1) spetsiga i övre ändan. Somliga äro soldater, andra kungar och kejsare. Spelaren försöker med ett klot, som
rullar, eller med en käpp, som kastas, få omkull så många som möjligt av motståndarens betar. Kejsaren siktar man främst på (OR:
537 s. 290).

B. Käglorna i en hög eller i ring eller i en fyrkant.
a. Slå palikkor. Ett godtyckligt antal palikkor (PY) eller vanligen (PY) tolv palikkor (PY LT) ställas upp i en hop. Varje palikko
är numrerad från 1 till 12, eller så många palikkor man har. Sedan
kastar man en stake (staka) mot kasen (kosan) och får man alla
palikkor omkull på ett tag, får man tolv. Får man en omkull, får
man ett, men om tvåan faller, får man två, om tian faller, får man
tio o.s.v. Om två eller flere falla, får man efter antalet som faller.
Den som kommer först till ett överenskommet tal vinner, men om
han kommer till mera än det är bestämt, förlorar han allt som han
vunnit (PY: 100 s. 88; LT: 100 s. 78) .
1) Träbitar.
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b. Huspaliko; slottpaliko: fem-palikon, sju- paj/kon.
Två partier, lika många på bägge sidorna. Var och en har en alnslång käpp, fyra å fem cm i diameter. Palikorna tio cm långa och
tre å fyra cm tjocka. På marken tvenne halvcirklar med tio meters mellanrum och diametrarna mot varandra. Vid fem-palikon äro
palikorna uppställda enl. bild nedan, vid sju-palikon enl. bild s. 444.
Diametern kallas »riston»,1) och på mitten av denna är huspalikon byggd. I början av spelet »kastas om tura»: deltagarna i vartdera partiet kasta i tur och ordning sina käppar från egen cirkel
mot motståndarens huspaliko. Den som kommer närmast denna blir
första och sedan i tur och ordning. Den sista blir »hund». Genom
tekning på en käpp av vartdera partiets första spelare bestämmes
vem som får börja. Den vars hand kommer överst får börja och
försöker med ett kast av sin käpp få så många palikor som möjligt ut
ur motståndarens halvcirkel. Sedan kommer turen till motpartiets
första man. Turvis kasta partierna. Det parti, som först fått motståndarens palikor ut har vunnit. Den som slår ut sista palikan är
hävast. De palikor, som falla omkull inom halvcirkeln, få vara där de
fallit. Om någon palika faller på ringen eller på riston, skall hunden
ställa upp den på ringen (ST: 397 s. 77).

Fem-palikon. Den understa vågräta kallas »husmodran». Den övre vågräta
kallas »hvvudpalikon». Husmodran ligger i en grund fåra i jorden och på mitten
av riston (framifrån sett) (ST).
1)

Rispa; ritat eller ristat streck.
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Sju-palikon sedd från vänstra sidan. Samma förklaring som i föreg. bild. (ST).

c. Kasta rajkko; kasta hava; fem- eller sju-palikon.
Om någon kastar sin käpp så dåligt, att den inte träffar någon
palika, kallas han »rajkko», vilket då betyder sämst. Då alla palikor
blivit kastade ut ur ringen, ropar det segrande partiet: »Vem får
nu havran!» Det var likasom en pik åt dem som förlorat (PY: 397
s. 78).
d. Tolv-palikor.
Spelas på samma sätt som huspalikon, men palikorna till antalet
tolv och uppställda så att de bilda en ring av en halv meters genomskärning och som tangerar »riston» vid mitten samt från inre sidan.
Ofta äro palikorna numrerade, och då gäller det att först komma till
en viss summa, t. ex. ett hundra (ST: 397 s. 78).
e. Tolv stycken palikor av tio cm:s höjd och tre till fyra cm:s
tjocklek ställas tätt intill varandra, så att de bilda en ring. Palikorna äro numrerade från ett till tolv. Åtta å tio m från ringen är ett
streck draget på marken. Innan spelet börjar, »kastar man om tura»:
stående vid strecket med ryggen åt »palikpirn» kastar envar palikkäppen över huvudet mot pirn och försöker få så många palikor som
möjligt ut ur ringen. Den som får de flesta blir den förste och därefter i tur och ordning. Efter varje kast skall den som kastat ställa
upp palikorna. Innan spelet börjas bestämmes till vilken poängsumma
man skall spela, t. ex. 100. Var och en har ett kast. Palikorna ställas
upp på den plats där de falla. Man skriver upp på papper eller ritar
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på marken så många poäng man får med sitt kast. Den som först
kommer till 100, blir segrare. Men går det över, t. ex. till 103, får
man börja från t. ex. 50 och fortsätta spelet. Före spelets början
avgöres också denna fråga (ST: 397 s. 78).
f. Tjugufyra- palikor.
Samma lek som fem-palikon med två partier. Vartdera partiet har
en käpp och alla kasta turvis med den. I st. f. halvcirklar har man fyrkanter med tre å fyra m långa sidor. Var och en har två kast. Före
spelet bestämmes, huru många vinster man skall spela, t. ex. fem. En
vinst betyder, att alla palikor slagits ut ur motståndarens fyrkant
(PY: 397 s. 79).
Palikorna kunna vara numrerade och ställas då upp i en rad,
så att de fylla främre sidan av fyrkanten. Poängsumman räknas till
200. Om man överskrider denna summa, får man fortsätta ånyo från
150 (PY: 397 s. 79).
Käglornas antal kan vara sju eller tretton. På marken ritas en
ring en meter i diameter, innanför denna ställas käglorna i ring med
kungen i mitten. Från ett avstånd av femton meter kastar man med
en halv meter lång käpp käglorna ut ur ringen. För varje kägla får
man en poäng, för kungen dubbelt. Om käglorna falla inom ringen,
räknas ingenting, blott för kungen en poäng. Man brukar ett kast
eller seriekast, t. ex. fem kast. Man brukar också spela till hundra
poäng. Om det går över, tages femtio bort, och man måste börja
ånyo från femtio. Den som kastat, skall ställa upp käglorna för följande (PY: 397 s. 81).
Tolv palikor i en hög, numrerade med en pinne doppad i tjära.
Elvan utmärkes med en mindre tjärprick, tolvan med en större. En
palika kastas först ut och från ett visst avstånd kasta alla sina
käppar till denna. Den som kommer närmast får börja och sedan i
tur allt efter avståndet. Före spelets början bestämmer man till vilket antal poäng man skall komma, t. ex. 100. Palikorna ställas upp
i en hög, och med en käpp försöker man kasta omkull dem. Poängen beräknas efter siffrorna på palikorna. Om t. ex. nr 1, 2, 4, 10,
stjälpa, får man 17 poäng. Efter varje kast ställas palikorna upp
på nytt. Den som kommer först till det bestämda antalet har vunnit (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
Fästningsspelet (PY); Tie palikor (ST); Slå palikor (LT).
Två partier: Varje spelare har tre kastkäppar (PY), två kast-
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käppar (ST LT), paliktjeppar (SI), som han kastar efter varandra.
Palikorna radas upp på följande sätt: först lägger man en paliko
A

D

G

1

4
F

8

C

E

a—b, därpå två andra c—d, c—e med ändarna uppå den liggande,
så en fjärde f—g mellan de två sistnämnda under a—b, sist en femte h—i som lägges framför a—b, uppå c—d och c—e. Spetsen c är
alltid vänd mot det andra partiet. Omkring palikorna har man en
pir1) (LT ST), en fyrkant (PY). Palikhögarna äro på en 6 å 7 meters avstånd från varandra, längre eller kortare allt efter överenskommelse. Man kastar med sina käppar mot kasen (kasan). Det
parti, som först får de andras alla pilikor utanför pirn, fyrkanten,
vinner (PY ST LT) »får skoen», medan det andra »blir utan sko»
(LT) (PY: 100 s. 87; ST: 100 s. 98; LT: 100 s. 79; Wm Ob. 1 s.
202 a).
k. Knåkal ) och bära (knök o Wr).
Spelet försiggår vanligen på en jämn och slät väg. På 10-30.
stegs avstånd från varandra tvenne kvadrater med ungefär en alns
sida. Inom kvadraterna uppstaplas fem käglor sålunda, att först en
kägla placeras parallellt med den mot motspelarens kvadrat vända
sidan, på denna med sina ändar två andra käglor, tvärs över dessas
ändar en fjärde kägla, den femte vilande på andra och tredje käglan
Med en käpp
»pinnflaur

med ändan stödande mot den fjärde. 2.
vanligen en »slädbank» eller en bank2) 31. 4.

ken» 3) söker man slå ut motspelarens käglor ur kvadraten. Om A
efter tekning får börja, får B kasta tillbaka både med sin egen och
A:s bank, och så går spelet vidare med två kast turvis. Den som
först lyckas »sopa rent» (sbp rejnt), d.v.s. slå ut 'käglorna ur motståndarens ruta, får kliva upp på motståndarens rygg för att antingen
göra några kast därifrån eller »rida kasirygg»4) ett visst antal gånger mellan målen (PL: Den öb. byn s. 410).
Bära tungt, kanka; arbeta flitigt, knoga.
Envar av de stolpar, som stå i hålen på tvärs över slädbottnen gående
tvärträn m.m.
En med pinnar längs sidorna försedd lång kärrbotten på arbetskärra.
BAr kasirygg 'bära någon på sin rygg'.
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1. Rysskägel. Spelas likasom »brökägel» (se ovan A aa s. 442 med
den skillnad att käglorna stå i ring (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 127).
C. Flere käglor uppställda i rad, kastas omkull med ett klot,
en sten eller en kägla.
Kasta käglor.
Käglorna kastas omkull med ett träklot ungefär tio cm i diameter, eljes likasom variant A a ovan. (ST: 397 s. 81).
Kasta pulka')
Spelarna två. Bägge ha tolv till femton träklossar, som de ställa
framför sig i en rad med en bräda (på kant) ett litet stycke bakom.
Avståndet mellan spelarna tio till tjugu meter. För att bestämma vem
som får börja »drager man långsticka»: den ena tager två olika långa
stickor och gömmer dem i sin hand, så att endast ändarna synas. Den
andra får välja: drager han den längre stickan, får han börja. Man
kastar med en träkula av tio till femton cm:s genomskärning mot
motspelarens pulkar. Brädet bakom pulkarna skyddar spelarnas
fötter för träbollen. Bollen kastas, eller rättare rullas, turvis från den
ena till den andra. Den vinner, som först får motspelarens alla klossar omkull (ST: 397 s. 80).
Slå paliko.
Tolv fyrkantiga eller runda palikor numrerade från 1 till 12.
De fyrkantiga ha nummer på alla fyra sidor. Man ställer upp dem i tre
rader, fyra i varje rad alldeles tätt till varandra. Från ett visst avstånd kastar man omkull dem med en sten. Om en stjälper, får man
ett, om n:o två faller får man två, om n:o tio faller tio, o.s.v. = Dc.
Palikorna ställas alltid upp på det ställe, där de fallit. Den som först
kommer till femtio är fri. Den som får minst kallas palikmästare och
får rada upp palikorna för de andra (PÄ: 99 s. 69).
Palikorna, fyrkantiga eller runda numrerade såsom i föreg.
från 1 till 12, radas upp i en kase (kasa), eljes likasom föreg. (PÄ:
99 s. 69).
Kägelkast.
Käglorna uppställda i rad på femton å tjugu meters avstånd mellan raderna. Klossarna kallas »tippor». I st. f. käpp kastar man en eller två träklot som kallas »kägel», tio å tjugu cm i diameter. Bland
1) Träbit, trästycke, träkloss m.m.
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tipporna en »fru», en »kung» och en »kejsare», något större eller på
annat sätt annorlunda än de andra. En tippa som faller kastas över
till motspelarens sida. Frun och kungen taga dessutom en tippa med
sig, kejsaren två. Den vinner som fått alla motspelarens tippor (IÖ:
414 s. 148).
f. Pipi.
Två spelare. Var och en har sju käglor, uppställda i en rad sålunda att den största, »kungen», står i mitten och invid honom
på vardera sidan tre mindre. Ovanpå kungen ligger en trissa. Med
en flat sten, kallad »pipi», söker spelaren kasta omkull motspelarens
käglor, särskilt trissan från kungen. För varje kägla får man vissa
poäng, för kungen högre och för trissan högsta (BR: Ensk. meddel.
1954).
g. Trilla med bollar.
Fem till sju stycken (sockertoppsformiga?) käglor, av vilka en
större kallas »kung», de övriga »knektar». Man kastar med en stenkula eller en svarvad träkula, som kastas turvis. De käglor som
falla får motståndaren ställa upp på sin sida. Kungen motsvarar två
knektar (JO: 399 b s. 125).
h. Kasta kägel.
En linje på marken, vid denna ända upp till tjugu käglor. En
kägla kastas mot dessa från en bestämd plats. Dem man slår omkull får
man behålla. Var och en kastar i tur och ordning (KV: 537 s. 281).
Deltagarna vanligen 6-7. Käglorna i en rad. På ett visst avstånd kastar man mot käglorna med ett klot. En står på sidan och reser
upp de kullslagna käglorna. Särskilda regler för spelet har man inte.
Den som får omkull många käglor är duktig (KV: 537 s. 281).

D.

Käglorna, uppställda i ring eller i en hög, kastas omkull med
ett klot, en boll eller en sten.

a. Kägelpaliko.
Käglorna kunna även ställas upp i ring. Före själva spelet har
var och en ett provkast. Den som får de flesta omkull blir första
och sedan i tur och ordning efter antalet omkullfallna. Den vanliga
poängsumman i spelet är ett hundra. Träkulan kallas kägel. Då en
palika faller omkull, ställes den upp där den fallit (ST: 397 s. 81).
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b. Rummel') eller Rumla') boll.
Tolv numrerade palikor i en hop och en boll, som man kastar med.
Först »vippar» man sålunda, att var och en från ett bestämt ställe
kastar var sin paliko till bollen. Den som kommer närmast blir nummer ett o.s.v. Sedan kastar man i tur och ordning och ställer alltid
upp palikorna på det ställe de blevo liggande, när de stjälpte. Beräkningen på samma sätt som i följ. »kasta kägel» från PÅ LI. Om man
kommer över det bestämda talet, förlorar man allt, som man vunnit (LT: 100 s. 80).
c. Kasta kägel.
Tolv palikor numrerade från ett till tolv ställas upp i en »kasa»
(hop) tätt till varandra. En paliko kastas ut, då man »vippar». Den
som kommer närmast, då alla kasta en paliko till denna får spela
först, o.s.v. Sedan kastar man med en boll omkull palikorna. Om
man får en omkull, blir vinsten ett, om man får n:o två omkull, blir
vinsten två o.s.v., om man får flere räknas vinsten efter antalet som
stjälper. Den som kommer först till ett överenskommet tal vinner.
Den som kommer sist kallas tjegelfis (PÅ: 99 s. 68; LI: 99 s. 47).

E.

Endast e n kägla, som står antingen på marken eller på en
ställning.

Slå palik(k)a (FY), slå palik(k)or (ST LT PÅ Mö), slå palik(k)o (PY PÅ LI) kast palik(k)o 2 ) (LA).
Slå raj(k)o3) (PY).
Slå präst (PY ST LT).
a. En »träpulk» 4 ) kallad »paliko», med en ring omkring står på
jorden. Från ett visst håll, mål, kasta alla deltagarna först sina käppar in i ringen. Den som kastar omkull palikkon blir »basare» 5 ).
Denne skall alltid stå och vakta invid palikkon, när de andra
kasta. I tur och ordning, allt efter hur nära man kom till palikkon
vid det första kastet, kastar man sin käpp mot palikkon. Den som
kastar omkull palikkon och inte hinner till ringen eller ut till
målet från ringen, innan basaren har ställt upp henne, blir sedan
Jfr vb. rumla 'bullra, hålla oväsen, ramla'; rummel n. 'kummel, stenröse'.
= fi. palikka 'kävling, klabb, plugg'.
fi. dial. raikko 'hög'; i vissa spel med palikkor äro de i en hög.
Kägla = fi. pulkka 'nystpinne, träplugg, kavle, klabb'.
Till vb. basa 'slå'; jfr. basare 'den som ger brottslingar spö'.
29 — V. E. V. Wessman.
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basare, likaså om palikkon icke far omkull vid kastet och basaren
hinner slå omkull henne, innan kastaren hinner till ringen, eller
om hon blir liggande innanför ringen, när man kastat omkull henne.
Kastaren behöver dock inte genast springa »ut», utan får vänta, tills
någon annan kastar (PY: 100 s. 87; ST: 100 s. 99; LT: 100 s. 78).
b. Gumma (gumma).
Man har en paliko uppå »backan» (backen) och kastar mot den
med en käpp. Därpå mäter man med käppen, huru långt palikon far.
Den som kommer till hundra slutar spela, och de andra fortsätta, tills
alla kommit till hundra. Den som blir sist, »han e ti gumma», d.v.s.
han blir gumma (PY: 100 s. 87; Wm Ob. I s. 242 b).
c. Slå tippo 1. slå pipp.
Deltagarna huru många som helst, envar försedd med en käpp,
med vilken han skall kasta omkull en kägla, »pippen». Några meter
från käglan ett »mål», från vilket man i tur och ordning kastar käppen. Vid pippen en vakt, som ställer upp den, då den blivit omkullslagen, men försöker i sin tur slå omkull den, medan kastaren springer
efter sin käpp. Om det lyckas, blir kastaren »pippvaktare» (BÖ:
Nordberg s. 129).
d. Slå kojra 1. slå kockoriira.
Nästan likasom slå tippo, men »pippen» är en stenflisa, och man
kastar med stenar (BÖ: Nordberg s. 129).
Sticka kägla.
Man ställer en kägla tio till tolv meter från ett streck, bakom
vilket spelarna stå. En står invid käglan. Envar har en käpp, som
han skall kasta mot käglan, så att den faller omkull. Om det bTckas,
får man gå efter sin käpp samt invänta sin tur. I annat fall får man
ställa sig bredvid sin käpp samt invänta ett lämpligt tillfälle att taga
käppen och springa in. Den som vaktar sticker omkull käglan, då han
märker, att någon rör vid sin käpp, varvid de två byta plats (NÄ:
403 s. 212).
Slå paliko.
En paliko stående på jorden. Från ett visst avstånd kasta alla
sina käppar med ändan före mot palikon. Den som kommer närmast
får börja. Om någon kastar omkull palikon, blir han »vallare» vid
palikon. När någon kastar, skall vallaren försöka hinna till sin käpp,
innan den andra hinner ställa upp palikon. Om han hinner till käp-
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pen, blir den andra vallare. Den som mycket länge får valla palikon
»surnar bort», han förlorar (MÖ: 99 s. 51).
g. Kasta palikko.
En palikko och en ring (ST), en pirs) (LT) omkring. Från ett visst
håll, mål, »märo»2) (LT) kasta alla sina käppar till palikkon. Den
som har olyckan att bränna palikkon blir »palikmästare» (ST), »basar» (basare) (LT) första gången. När man sedan i tur och ordning
kastar, skall man springa till ringen (pirn). Om man inte hinner tillbaka till det andra målet (märon), innan basarn, palikmästarn ställt
upp palikkon igen, får man vänta vid ringen (pin)), tills någon annan kastar omkull palikkon. Man kommer till märon också på det
sättet, att man ställer käppen på foten och sparkar honom upp till
märon, men om man inte lyckas få den dit, blir man palikmästare,
basare. Det blir man också, om man inte får palikkon att fara utanför ringen, eller om man går med käppen i handen i st. f. under armen (ST: 100 s. 98; LT: 100 s. 79).
h. Hundpalik ko (hunnpalik ko).
En palikko omgiven av en ring, »siårn». På ett avstånd därifrån
en annan »sur». Härifrån kasta alla sina käppar till palikkon. Den
som kommer närmast får slå först, den som blir längst blir »hund»
(hunn) första gången och skall alltid ställa upp palikkon, då hon
kastas omkull. Sedan kasta alla i tur och ordning. Om två först
kastat och inte fått palikkon att stjälpa, får ytterligare en tredje
kasta, men om inte heller han lyckas, måste likväl de som kastat,
springa ut efter sina käppar. Den som inte hinner till den första surn,
innan »hunden» slår omkull palikkon, blir hund. Om han åter hinner
till den första surn men inte till den andra, får han ställa käppen
på foten och sparka upp den till surn, men lyckas han inte få den
ända fram, blir han hund. Om alla kastat sina käppar, men ingen
sprungit ut, blir den hund, som är först i ordningen (ST: 100 s. 98).
Man har en palikko med en ring omkring. Om käppen inte
träffar palikkon, då man kastar, får »betjänten» slå omkull henne
och ställa upp henne på nytt, och då blir man betjänt, om man är
mellan ringen och det ställe, där man står och kastar, likaså om man
får palikkon att flyga ut ur ringen och betjänten hinner ställa upp
henne och slå omkull henne åter, innan man hinner till sin käpp.
i) Ring.
Mål.

2)
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Om man hinner till käppen, får man mäta upp avståndet mellan det
ställe där palikkon stod och det ställe, dit hon flög, och får ett för
varje käpplängd. Den som först hinner till hundra eller till något
annat tal, som man bestämmer före spelets början har vunnit (LT:
100 s. 79).
i. Basanleken (basanlejtjin).
En ring med en paliko mitt uti. Den som inte får palikon omkull
blir »basare», likaså, om han inte träffar palikon och basarn slår
omkull henne, medan han springer efter käppen. Han behöver dock
inte springa utan får vänta, tills en annan kastar (LT: 100 s. 80).
j. Slå paliko.
Två streck på marken på ganska långt avstånd från varandra,
vid ena strecket en ring, i vars mitt palikon är uppställd sålunda:
Man kastar efter ålder eller så att den som kommit närmast
palikon, då man kastade sina käppar till den, kommer först
o.s.v. Den som kommit längst från palikon, då man »vippade», blir »palikmästare» och skall ständigt stå vid palikon och resa upp
den, då den blir omkullkastad. Om den som kastar stiger över strecket, där han står, blir han »palikmästare», likaledes om hans käpp
stannar inom ringen, då han kastat omkull palikon (PÄ: 99 s. 66).
Två streck a och b på marken på något avstånd från varandra,
vid a en halvcirkel, i vilken palikon är uppställd. Från
b kasta alla sina käppar till palikon. Den som kastar omkull
e
henne blir »palikmästare». Om ingen kastar omkull henne,
blir den palikmästare, som kommer närmast palikon. Sedan tager
var och en sin käpp och springer »kvicka tag» till b. Om palikmästaren hinner slå omkull palikon, innan någon av de andra hunnit till b,
blir den palikmästare som befinner sig mellan a och b. I tur och ordning, beroende på huru nära käpparna kommit till palikon, kasta alla
sedan sin käpp mot palikon. Den som kastat, springer sedan efter
sin käpp. Om palikon blir stående, skyndar sig palikmästaren att slå
omkull henne, innan den andra hinner tillbaka till a eller b. Flyger
palikon då utanför halvcirkeln, får den andra bli palikmästare, men
stannar den innanför, får den förra fortfarande vara det. Om någon
kastat omkull palikon, men hon inte flugit utanför halvcirkeln, blir
han omedelbart palikmästare, likaledes om den förra palikmästaren
hinner resa upp palikon, innan kastaren hunnit till a eller b. Den som
kastat behöver dock inte genast springa ut efter sin käpp, utan får
vänta, tills någon annan kastar. Om alla råka vara vid a, kan pa-
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likmästaren låta den som först kom till a, ställa käppen med änden
på foten och sparka den över gränsen b. Lyckas han ej, blir han
palikmästare. Palikmästaren kan också helt enkelt slå omkull palikon
för den som först kommer till a, och säga: »Du är palikmästare. »
Om alla kastat sina käppar, men ingen fått omkull palikon och alla
stå vid b, får palikmästaren förfara på samma sätt som då alla stå
vid a (PÅ: 99 s. 67).
k. Slå palik.
På marken en ring en meter i genomskärning. I mitten en
tio cm hög och tre till fyra cm tjock sockertoppliknande träpalik.
På ett avstånd av femton till tjugo meter från ringen sättes ett märke
på marken. På en enmeters lång käpp tekar men »efter tura» .1- ) Den
översta blir första, de följande i tur och ordning. Från märket kastar
man »palikkäppen» emot palikan, för att den skall falla utom ringen.
Den som lyckas får en poäng till godo. Sedan slår den följande i
ordning. Den som först kommer till ett på förhand bestämt tal, t. ex.
tjugu, har vunnit. Om palikan faller inom ringen, gillas inte slaget
(ST: 397 s. 73).
Den sista i turen blir vakt och får ställa upp palikan, då
den fallit utom ringen. Faller palikan inom ringen eller inte alls,
blir den som kastat, vakt och den förre vakten får gå och kasta
(PY: 397 s. 73).
Man kan även tävla om att få palikan att flyga så långt som
möjligt från ringen. Från ringen mäter man med palikkäppen avståndet mellan ringen och det ställe, där palikan fallit. Den som först
kommer till ett före lekens början bestämt antal käppar, t. ex. femtio
eller hundra, blir segrare. Om någon får över det talet, kan han låna
åt någon annan ett visst antal käppar, så att låntagaren får det bestämda antalet. Den sämsta får till straff att »kinka», d.v.s. hoppa på
ett ben efter palikan, som den bästa får kasta så långt han vill (PY:
397 s. 73).
1. Passarpaliko; hundpaliko; kast paliko.
Palikan står på kanten av en ring med tio till femton meters
diameter. På åtta å tio meter från palikan ett märke på marken.
Därifrån kastar man palikkäppen emot palikan och försöker få den
utom ringen. Om man lyckas, får man »komma fritt» d.v.s. man får
gå efter käppen, och vakten, som i början av spelet är frivillig, får
1)

Best formen pl. av tur, pl. turar, turarna, turar, tura.
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ställa upp palikan. Men faller palikan inom ringen, ropar man:
»Gamla vakten ska visa vägen!» Den gamla vakten får då »gå in»
och den som slagit blir vakt (ST: 397 s. 75).
Passarpaliko (ST).
Slå präst (PY).
Innan spelet börjar »kastar man om tura». Man håller då palikkäppen upprätt på foten och håller i den med ena handen samt
slungar den därefter med foten åt palikan till. Den som får käppen
närmast, blir den första och de andra i tur och ordning. Vakten,
»basarn», skall ställa upp palikan och hinna slå den igen ur ringen,
som är en till två meter i genomskärning, innan den som slagit hunnit springa till målet, sex till åtta meter bakom. palikan. Om man
hinner till målet, får man gå efter sin käpp samt återvända till
»insuren» för att vänta på sin tur (PY ST: 397 s. 75).
m.

n. Hihti
Tager det eller inte på palikan, då man kastar käppen på den,
så får man »gå fritt» ned till målet, men utan käpp. Vid målet ropar
han till de andra: »Fräls mej!» Om följande spelare slår ut palikan,
springa de som äro i målet efter sina käppar samt till »insuret» eller
tillbaka till målet, men om vakten hinner ställa upp palikan och slå
ut den, blir den bränd, som är ute på planen och vakt i stället för
den förre (ST: 397 s. 75).
o. Slå hundkägel.
En kägla på kanten av en enmeters ring. Ett streck, som tangerar
ringen i käglan drages parallellt med en linje tio till tolv meter
därifrån och från vilken man kastar. Innanför strecket vid ringen
är »målet». »Hunden» vaktar käglan och skall hinna efter käglan,
ställa åter upp den samt slå ut den ur ringen, förrän den som slagit
omkull den, hinner till målet eller efter käppen. Om han inte hinner
till målet, blir han hund i st. för den förre, men om han hinner till
målet, tager han sin käpp, ställer sig vid strecket och inväntar lämpligt tillfälle att springa in utan att bliva bränd, då en annan kastar
sin käpp. Om man inte träffar käglan, behöver man inte springa till
målet utan får invänta följande mans slag. Om ingen träffar, måste
alla springa. Den som är ute på planen, då käglan slås omkull av
hunden, blir hund. Man får lura hunden, i det man börjar springa
medan man kastar (SB: 403 s. 214).
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p. Slå hundkägla.
»Samma lek som i Strömfors socken» (JO: 399 b s. 124). — Vilken
lek som åsyftas är icke möjligt att avgöra, då från ST finnas flere
uppteckningar, 397: ss. 75, 77, 78. Det kunde vara passarpalikko 1.
hundpalikko (ST: 397 s. 75).
q. Palikan kan ställas på ett bräde, under vilket ett annat mindre
bräde eller en träklabb är placerad vid den bortre änden sett från
den som kastar (ST: 397 s. 74).
r. Kasta palikko; kasta präst; kasta pappi.1)
En palikko står på en brädlapp. Först »vippar» man sålunda, att
alla kasta sina stakar till palikkon, den som kommer närmast får
börja och sedan i tur och ordning, eller också kastar man efter
ålder, så att den äldsta börjar. Från ett överenskommet håll kastar
man mot palikkon och försöker få omkull henne. Lyckas man, så
mäter man med staken hur långt palikkon farit från brädet. Den
som först får det överenskomna antalet stakar vinner. Den som blir
sist kallas »palikfis» (LT: 100 s. 79).
Kasta paliko.
Palikon har man stående på en sten. Först »vippar» man så att
var och en kastar sin käpp från ett bestämt ställe till palikon. Den
som kommer närmast palikon får kasta först. Om man lyckas kasta
omkull palikon, mäter man upp avståndet mellan stenen och det
ställe, dit palikon farit. Den som först kommer till hundra eller ett
annat överenskommet tal har vunnit (PÄ: 99 s. 68; LI: 99 s. 47).
Kasta kägla.
De spelande ha stavar. En blir »hund». En kägla (en pyramidformig träbit) ställes på ett bräde, som ligger något högre i ena
ändan. Där ställes käglan. Ett »mål» uppdrages. Alla stå bakom
målet och få i tur och ordning kasta omkull käglan. Den som är
hund står bredvid käglan, och om den faller, måste den, som kastade
omkull den, springa ned. Om hunden då är kvick, så reser han upp
käglan, slår omkull den och ropar: » (Edvin) är hund!» Då måste
den gossen bliva hund i sin tur. Därför bör man kasta så, att käglan
flyger något längre bort från sin plats. Då den följande kastar, passar den på, som förut kastat, och springer upp tillbaka till målet.
1)

= fi. pappi 'präst'.
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Men hunden skall varje gång skynda sig efter käglan för att om
möjligt slå den andra till hund (VA: 359 s. 41).
Kasta kägel.
Käglan ställes på en sten. Från käglan mätes sedan upp ett visst
avstånd, vanligen tjugufyra staklängder, och detta »mål» måste uppnås. Från ett överenskommet ställe kastar man i tur och ordning
sin stake mot käglan och mäter sedan upp, huru långt man fått käglan. Den som sist hinner målet (24 staklängder) måste ställa sig på
alla fyra och låta någon av dem som vunnit kliva upp på ryggen och
därifrån kasta omkull käglan (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 127).
Kasta kägel.
Två lag, lika många i vart lag. Käglan, en omkring tio cm
hög träkloss ställes på ett bräde som med ena änden vilar på en sten,
med den andra på marken. Först bestämmes ordningen sålunda att
alla kasta käglan från ett ställe. Den som kastar längst får börja o.s.v.
På femton—tjugu meters avstånd kastar envar i tur och ordning sin
käpp mot käglan. Om man icke »hittar», d.v.s. icke träffar käglan,
»faller man ut». Då alla i det ena laget äro »ut» ställer man upp en
närapå dubbelt längre kägla på vägen utan underlag. Så ställa sig de
besegrade på alla fyra med segrarna på ryggen. Därifrån skall segraren kasta sin käpp mot käglan; »hästen» kan då knycka till, så att
ryttaren icke hittar till käglan, och då är hästen fri. Om han åter
hittar, måste hästen bära honom till käglan på så sätt, att han stiger
upp och håller käppen bakom stussen på ryttaren och bär honom
på ryggen till käglan; där böjer han sig ned, så att ryttaren kan taga
upp käglan och ställa den ned tillbaka. Så bär hästen honom tillbaka
till utgångsstället. Därifrån kastar ryttaren igen käppen. Ifall han
inte hittar, blir hästen fri, eljes fortsättes på samma sätt. Alla skola
göra lika, t. ex. om det är fyra i varje lag (BE: Ensk. meddel. 1956).
»Kasta kägel allmänt spel» (SB TK LF: 76 s. 125 a). — Utan
beskrivning.
x. Nopo.1 )
1. En sockertoppsformig kägla, tio cm hög och tre till fyra cm tjock
vid basen står på en ställning. Ett litet stycke framför är en käpp
eller något annat på marken, varifrån man kastar en käpp för att
slå nopon bort. I spelet finnas tre mål. Det första är tjugu meter
1

) Kägla, av fi. nopo 'kägla'.
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snett till vänster, det andra tjugu meter snett till höger, sett från det
ställe, varifrån käppen kastas. Det målet är »hemma», d.v.s. området
bakom käppen på marken. I början blir en frivilligt »hund», d.v.s.
vakt. Var och en har högst tre slag och försöker att slå bort nopon.
Om det lyckas eller ej skall man springa till första målet. Hunden
åter skall taga nopon och med denna slå tre slag, eller hur det blivit
bestämt, emot brädet. Om hunden hinner, blir den som slagit, hund,
ifall den förra hunden genomgått ett värdighetsprov, d.v.s. med käppen upplyftad över huvudet försökt slå bort nopon. Om det lyckas,
kommer hunden in, annars får han fortfarande vara hund. I förra
fallet blir den som slagit hund, i senare fallet blir han »hjälphund» och
skall då stå ute på planen och hjälpa hunden. De som blivit brända
mellan första och andra eller andra och tredje målet, bli även hjälphundar. Dessa hundar bli fria, då den förra hunden kommit in och
en annan blivit hund (ST: 397 s. 76).
Ungefär likasom x 5. Man har olika långa käppar och kastar
från A-strecket omkull nopon. Den som sist får tjugufyra käppar,
d.v.s. avståndet från brädet till det ställe, där nopon fallit ned, blir
»hund» och ställer sig på högra sidan om brädet. De övriga måste
alltid springa på vänstra sidan om nopons plats. Ifall man springer
orätt, blir man genast hund. Ifall alla äro uppe vid B-strecket, så
springa alla på en gång tillbaka till A, varvid den sista blir hund
(NA: 414 s. 130). — Bild 42 s. 145.

B

A
Käpparna lika långa. I början av leken blir den »hund»,
vars käpp faller längst från nopon, då man kastar sina käppar från
strecket A mot nopon. Efter det spelet börjat får man inte stöda
käppen mot marken, för då blir man »bränd» och då får hunden och
den brände kasta sinsemellan mot nopon. Den som inte då träffar
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blir hund. Om ingen vid A träffar nopon eller om ingen finnes vid
A, så ropar hunden: »Den som är sist efter käpparna är hund!» Alla
skola då springa efter sina käppar och tillbaka till A. Den sista blir
hund. Man får springa på bägge sidorna om nopon. Då en bränd
och hunden kasta, säges, att »de skulle raka bort hundhåren». De som
stå vid B få då springa in (NA: 414 s. 130).
Deltagarnas antal varierar mellan två och tjugu. Två å tre
meter från nopon ett streck B, »pekningsstrecket». Vid »pekningen»
kastar envar med båda händerna sin »nopokäpp» åt nopon till. Den
som kommer närmast blir den första att kasta. Den som kommer
längst blir »hund». Ifall någon stjälper omkull nopon, blir han hund.
Hunden står alltid på högra sidan om nopon, sett från nopon mot
strecket. Han får nu bestämma, om det skall bliva »kinkigt» (tjinkot),
då det skall kastas från D-strecket, vilket är svårare, eller »inga
kinkigt» (inga tjinkot), då det skall kastas från C-strecket. Vid »inga
kinkigt» (kast från C) är man fri mellan strecken C och A, d.v.s.
efter det man kastat omkull nopon, får man gå fritt mellan C och
A, utan att hunden kan »bränna». Först då man springer utom strecket A (draget genom nopon) efter sin käpp, får han bränna. Vid
»kinkigt» är man fri först bakom nopon (eller strecket A). Mellan
D och A får hunden bränna den som springer. På andra sidan Astrecket får man åter gå fritt efter sin käpp. Ifall ingen av deltagarna
kastat omkull nopon, får hunden bestämma, om det skall bliva
»pekning» eller »kryning». Alla gå efter sina käppar och ställa sig
vid B-strecket, också hunden. Om hunden bestämt pekning, så kastar
man käpparna med båda händerna. Den som stjälper nopon eller
kommer längst ifrån den blir hund. Om hunden bestämt kryning,
kastar man käppen med en hand, och det gäller nu att få omkull
nopon och kastad så långt som möjligt från den plats, där den stått.
Den som får det kortaste avståndet eller icke får nopon omkull, blir
hund. — Ifall det händer att man inte är säker på om en spelare
hunnit in eller inte, då hunden ställt upp nopon och slagit omkull
den, så avgöres detta genom »omkryning» eller »hundstrid»: hunden
och den som sprungit ställa sig då vid det streck, varifrån de övriga
kastat, C eller D, samt kasta sina käppar. Den som får kortaste avstånd från nopon blir hund (KO: 414 s. 138).
Kasta nopo (PA), slå (sloö) noppo (KI).
Nopon en sockertoppsformig kägla, omkring tio cm hög och
sex å åtta cm i diameter nedtill (a). En plankbit en halv till en
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C)

meter lång lägges i lutande ställning på ett underlag och nopon på
brädets övre ände (bild b). Ett streck II (bild c) drages tvärs över
vägen och rakt under nopon, ett annat streck sex å sju m bakåt
från nopon. Deltagarna ställa sig vid det andra strecket med en halv
meters käppar i händerna och kasta dem mot nopon så nära som
möjligt. Den blir »hund»,1) vars käpp faller längst bort från nopon.
Den som slår omkull nopon blir hund. Den som kommer närmast ställer sig vid I och kastar käppen mot nopon, som hunden
ställt upp. Om nopon faller, springer den som kastat efter sin käpp
och ställer sig bakom streck I eller II. Hunden skall försöka hinna
ställa nopon på sin plats samt slå omkull den på samma gång, sägande den springandes namn, medan denne är mellan 1 och II. Då
blir denne hund och den förra hunden kommer in. Om någon inte
kunnat kasta nopon omkull, ställer han sig vid streck I och väntar
på lämpligt tillfälle att springa efter sin käpp, hinna in tillbaka eller
bakom streck II. Om ingen får omkull nopon, få alla gå efter sina
käppar och hunden får också komma in. Man börjar då spelet ånyo
(PA: 414 s. 124. — Bild 37 s. 135, 36 s. 137). — KI: Andersson, I. N. K
Utan beskrivning.
6. Ett bräde med bägge ändarna på ett underlag, det ena lägre
än det andra, så att brädet ligger i lutande ställning. Nopon på den
högre änden. Genom överenskommelse eller räkning bestämmes ordningen för spelarna. På ett avstånd av 8 å 9 steg från nopon kastar
spelaren en käpp mot denna för att få den att flyga. Misslyckas kastet, så att käppen går över eller på sidan, får den följande i ordningen
fortsätta. Den som får nopon att flyga längst, har vunnit (KO: Ensk.
meddel. 1954).
y. Slå pilt.
På en stockände placeras ett bräde i sluttande ställning. På brädets längre ände ställes en sockertoppsformig träbit, »nopo». Så slår
man på den kortare änden, så att nopon flyger. Platsen, där den
1) Kallas även nopogobbe; käppen kallas nopokepp 1. nopospak (PA: 414
s. 186).
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faller ned, utmärkes. Man slår en i sänder. Den som fått nopon att
flyga längst, vinner (KO: Ensk. meddel. 1954).
z. Kast tjyck.1 )
underlag,
en
sten,
stockände 1. dyl., placeras ett bräde i
På ett
sluttande ställning. På det högsta stället ställes en 20 å 30 cm hög
kägla, bredare i nedre änden än den övre, liknande en sockertopp.
Från omkring 3 å 4 meters håll kasta deltagarna, en i sänder, en
käpp mot tjycken. Den som får den att flyga längst, vinner (HO:
Ensk. meddel. 1954).
å. nyckkäring.
Spelas likasom kasta nopo, var. x 6. Nopon kallas »tjycktjäring»,
hunden »tjyckgobb», käppen, varmed man kastar, »tjycktjepp»,
springa mellan målen kallas »renn ut o in» (HO: 414 s. 148).
ä. Kasta tippa: likasom x 5 PA »kasta nopo». Inga avstånd mätas (IÖ: 414 s. 148).
ö. Kasta palika.
Palikan på brädet kan stå på periferin av en ring med två till tre
meters diameter riktad utåt planen. Ifall var och en har eget sällträ
»kastar man om tura» sålunda att envar kastar sitt sällträ åt palikan
till. Den som kommer närmast blir först i tur, men man får inte
stjälpa omkull palikan, ty då blir man »vakt», vilken befattning eljes
tilldelas den siste. Vakten står utanför ringen och skall ställa upp
palikan samt genast därpå slå den ur ringen. Om han hinner detta,
förrän den som slagit, hinner att springa till målet, byta dessa båda
plats. Målet bakom är ett streck, som drages genom palikan och
tangerar ringen. Den som först kommer till det före spelet överenskomna poängtalet, blir segrare. Den sämste, som fått palikan
minsta antalet gånger ur ringen, får som straff att »kinka» på ett
ben efter palikan och ställa upp den, efter det att deltagarna i tur
och ordning slagit ut den (PY: 397 s. 74).
aa. Slå hund.
En kägla reses upp på ett bräde, en (»hunn») står och vaktar.
De andra försöka i tur och ordning kasta omkull käglan med en käpp.
Den som lyckas slå omkull den, skall försöka få tag i käppen och med
1)

= fi. kyökkä, 'trissa, snurra'.

461

Lekar med idrottslig karaktär.

IV

den i handen springa tillbaka till målet; hinner han icke nå detta,
- sitt», får
innan hunden ställer upp käglan på brädet och säger »tST
han i sin tur bli hund (SU: Wm Ob. II s. 665 a).
ab. Kasta kägel (kast tsögel).
Genom räkning utses en till »piskare». Ovanpå ett vedträ lägges
ett omkring en m långt bräde i sned ställning och ovanpå brädets
högre ända ställes en omkring tio till tolv cm lång och tre till fem
#29

cm tjock kägla. Sju till tio meter från vedträt, parallellt med detta,
drages ett streck, bakom vilket spelarna stå och i tur och ordning
kasta en omkring en m lång käpp mot käglan för att få den omkull.
Den som kastat skall springa efter sin käpp, och piskaren, som står
bredvid käglan med en lång kvist i handen skall skynda sig att
ställa upp den samt slå till den som kastat, innan denne hunnit taga
sin käpp. Om piskaren lyckas slå, blir den slagne piskare (EE: 407
s. 187).

Sm.

A
X

xxx

ac. Se föreg. Omkring ställningen med vedträ och bräde en ring. Två »mären», d.v.s. streck,
det första (b) fem meter ifrån käglan, det andra
(a) tio m därifrån. »Piskaren» har en omkring
två m lång kvist och får slå först då man kommit
över strecket b. Då man hunnit till sin käpp,
behöver man inte springa tillbaka utan får stanna
bredvid den, men får inte röra sig från stället,
annars blir man piskad och piskare. Käglan måste
kastas över ringen, om den stannar inom ringen,
blir den som kastat piskare (EE: 407 s. 188).

ad. Kasta pimpel.
1. Tre stenar läggas ovanpå varandra med orden »pimpel stå». På
ett visst håll samlas deltagarna med var sin sten, men vid pimpeln
stannar en »pimpelvakt». Nu kastar en i sänder sin sten mot pimpeln.
Den som lyckas få omkull denna, springer genast efter stenen, men
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hinner pimpelvakten uppresa pimpeln och springa till hållet förr än
den som kastade, så är den förra fri och den senare måste bli pimpelvakt. Får man inte omkull pimpeln, får man stanna och vänta,
tills någon annan slagit omkull den, sen gäller det att hinna först
(NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 124).
2. En träklabb, »pimpeln» eller »klobbin» ställes upp; invid
klabben en »pimpelritare»,1) femton å tjugu meter från klabben ett
streck. Från detta kasta deltagarna i tur och ordning en knytnävsstor sten mot pimpeln. Om denna
faller, får följande i turen kasta, men om den
blir stående, byter kastaren plats med pimpelritaren, som ställer upp pimpeln, då den faller omkull (NÄ: 403 s. 211).
3. »Pimpeln» (käglan) ställes på en bergsknall. Från ett visst
avstånd kasta alla i tur och ordning sin käpp mot pimpeln för att
få den att stjälpa. Vid pimpeln står en vakt, som reser upp den.
Den vinner, som får pimpeln att flyga längst. Avståndet mätes upp
med käppen (BE: Ensk. meddel. 1956).
ae. Vippel (pipel).
En en halv meter hög sten ställes på ända. Omkring stenen,
»pippeln», ritas en halvcirkel samt ett streck, målet. Bredvid stenen
står »pippelstickaren» med en käpp i handen, med vilken han skall
avstyra de stenar, som andra deltagare kasta mot pippeln. Envar
har en knytnävsstor sten, och står tio till tolv meter från pippeln,
då han kastar stenen mot den. Pippelstickaren får icke »bränna»,
d.v.s. sticka med käppen, då man springer till målet, men väl då man
springer från målet tillbaka in. Den som blir bränd, blir pippelstickare. Man skall också hinna taga sin sten med sig, då man springer
in. Om man berör stenen, då man springer till målet, får pippelstickaren bränna (LF: 403 s. 217).
af. Slå engelsman.
Varje deltagare har en knytnävsstor sten. På planen en flat,
jordfast sten, åtta å tio meter från denna ett streck, som kallas »sur».
Före spelets början kastar var och en sin sten från suren emot den
jordfasta stenen. Den som kommer med sin sten närmast mitten av
denna, blir första, den sista blir »hund». Denne lägger sin sten, som
1)

Till vb. rita (upp) 'resa, ställa upp'.
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kallas »engelsman», på den jordfasta stenen och ställer sig ett stycke
på sidan. Den första i turen kastar sedan från suren sin sten mot
hundens och försöker slå undan den. Därefter skall han springa
efter sin sten samt tillbaka till suren. Hunden skall ställa upp sin
egen sten samt därefter taga fast den som slagit, förrän denne hinner till suren. Om det lyckas, kommer hunden in och den som blivit
fasttagen blir hund. Följande i turen kastar därpå. Om den kastade
stenen inte alls träffar hundens sten, så är det lätt för hunden att
gripa den andra. Lekes, tills alla minst en gång varit hund (ST: 397
s. 87).
5. Kasta stenar.
En sten ställes i en sandhög. Envar har fem stenar. Ordningen
bestämmes så, att alla först kasta en sten mot stenen. Den som kommer närmast kastar först och så i tur och ordning. Därpå kastar envar
i tur och ordning sina fem stenar den ena efter den andra mot den
stående stenen i syfte att få den att stjälpa. Den som lyckas får en
sten av den andra, och så fortsättes, tills en har alla stenarna, och
han är då vinnare (SI: Ensk. meddel. 1954).

Kasta kludd (Ny).
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6. Kasta kludd.1 )
En linborste ställes på en pall. Genom räkning bestämmes ordningsföljden (se lekräkningar s. 748). Alla sitta på golvet i en rad
tre till fem meter ifrån pallen, den första mest till höger. Den sista,
»natjiklinko» 2 ), sätter sig bakom pallen och ställer upp borsten, då
den kastas ned. Den första som kastar är »konung», den andra
»drottning», den tredje »husbonde», den fjärde »dräng», den femte
»piga». Mera än fem brukar det inte vara i raden. Var och en kastar
ett kast. Det gäller att med en kludd kasta ned borsten från pallen.
Om det lyckas, stiger man i graderna, d.v.s. byter plats med den som
sitter till höger om en. Drottningen blir dock kung först efter att ha
två gånger efter varandra kastat ned borsten. Då hela raden kastat,
får den som sitter bakom pallen komma och kasta. Om han lyckas
kasta ned borsten, blir pigan natjiklinko (NV: 407 s. 106).
7. Kasta dont (NÄ ÖV KN PÖ).
Kasta långstång (LF).
Slå tont (ST).
Var och en har en omkring sjuttiofem cm lång och två å tre cm
tjock käpp. En tjock stör är lagd på marken. Varje deltagare skall
kasta sin käpp så, att den först snurrar ett varv runt och sedan
träffar stören, från vilken den studsar ett stycke utåt planen. Där
käppen faller, lägges ett märke. Den blir segrare, som får sin käpp
längst. Ofta har man seriekast, t. ex. var och en har fem kast, och
det bästa kastet räknas. Käppen snurrar bäst runt, i fall den kastas
så, att den är i ett plan lodrätt mot marken. En del kastar käppen
nedifrån uppåt eller över huvudet, så att den liksom faller ned. Käppen får snurra flere varv runt, men minst ett (ST: 397 s. 82).
Deltagarna samlas på en väg, var och en försedd med en
stav, vanligen av samma längd. Ett mål bestämmes. Vid utgångspunkten lägges en stång tvärs över vägen. Var och en kastar sin
stav i tur och ordning, hållande den i ena ändan uppåt, så att den
svänger en eller flere gånger omkring i luften och faller ned på
stången. Det mått, som staven nu visar framom stången får räknas
en till godo och märkes ut, t.ex. genom ett kors ristat i vägen. Då

Stor vante med särskilt rum blott för tummen: här i betydelsen 'hopvirad
strumpa'.
D.v.s. »nakenklinka»; klinka = arsklinka.
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alla kastat, flyttas stången så långt framåt som måttet visar, men
man kastar från samma ställe som förut. Den som sist uppnår det
bestämda målet, måste med förbundna ögon söka reda på och med
sin stav slå omkull stången, som av de övriga upprests på ett ofta
mycket svårt och otillgängligt ställe (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 125).
Kast dont. Benämning på en lek 1. ett spel (liknande filpa) (KN
PL MA: Vii Ob. s. 153 a).
På marken två streck ungefär en till två meter från varandra.
Varje deltagare har en »häst», d.v.s. en tjugu å trettio cm hög, trettio
å fyrtio cm lång, upptill vass sten, helst liknande en häst. Hästarna
ställas turvis upp vid det ena strecket, en två till tre meter lång
stång lägges med ena ändan på hästen parallellt med det andra
strecket, varifrån man kastar en en och en halv meter lång käpp.
Då man kastar, håller man käppen i »skatan»1) och kastar så, att
den svänger runt i luften och faller ned på stången. Hästen får nu
flyttas framåt till käppens lillända, men om storändan råkar komma
framåt, då käppen ligger på stången, får man svänga käppen ett helt
varv framåt och hästen flyttas till lilländan. Stången lägges turvis
på hästarna. Den segrar, som först kommer till ett mål (LF: 403
s. 216).
8. Kasta Iiiistsko(r).
På spelplanens ena ände är nedslagen en smal, omkring 1/2 aln
(31 cm) hög påle. På ett avstånd av omkring 8 å 9 m från denna en
annan likadan påle. Deltagarna, huru många som helst, stå bakom
den ena pålen och kasta sin hästsko till den andra pålen. Om en
kastares hästsko kommer på en annans, så att det klingar, får man
kasta om. Den som kommer närmast pålen får fem, om hästskon blir
liggande omslutande pålen, får man tio, om den blir med sidan mot
pålen, får man femton, om den blir med spetsarna nedåt och med
den runda sidan mot pålen, får man tjugu. När man kastat, mäter
man avståndet, och så kastar man tillbaka mot den andra pålen. Den
vinner, som först kommer till det överenskomna antalet, men om
någon kastar så, att hästskon blir hängande på pålen, avgår han som
segrare, oberoende av antalet poäng (FÖ: Ensk. meddel. 1954).
Två jämnstarka partier. Två käppar slås ned i jorden på ett
avstånd av tio till femton meter, så att tio till tjugu cm är ovan mar1) bl. a. smalända, 'lillända' på käpp, stock.

30 — V. E. V. Wessman.

466

Lekar med idrottslig karaktär.

Kap.

ken. Varje deltagare har två hästskor. Man kastas turvis från var sida
emot käppen och försöker få hästskon omkring käppen, i vilket fall
räknas tio till godo. Om hästskon kommer intill käppen räknas tre,
kommer den högst två fot från käppen, räknas ett. När alla kastat, byter man sida. Om två hästskor äro lika nära, räknas endast ett. Om fyra äro lika nära, räknas ingenting. Det parti (eller den) segrar, som
först kommer t. ex. till femtio (SB: 403 s. 215).

= 3 (NV), 5 (EE).

gl

IP = /0 (NV), 100 (EE).

En käpp stickes ned i jorden. Före spelets början bestämmer
man, huru många hästskor man skall använda, t.ex. tjugu. Från ett
streck omkring fem till åtta meter från käppen kasta alla i tur och
ordning hästskorna, en i sänder emot käppen, försökande få dem
omkring käppen. För varje sådant kast får man fem, om hästskon
faller snett emot käppen, får man tre, om den faller ovanpå käppen,
får man tio. Den segrar som kommer upp till det högsta antalet
(NV: 407 s. 184). — Utan beskrivning (NV: 513 s. 265).
Två partier. Det ena partiet kastar först sina hästskor, t. ex.
två stycken. Faller hästskon omkring käppen, får man tio, snett emot
käppen får man fem, ovanpå käppen ett hundra. Efter t. ex. fem
omgångar, segrar det parti, som får största talet. För övrigt likasom
föreg. (EE: 407 s. 190).
Två käppar på ett avstånd av fem till åtta meter från varandra.
Spelarna vanligtvis två eller lika många på var sida, stå bakom sin
käpp, invid vilken ett streck är draget. Turvis kastar man en hästsko
mot motståndarens käpp. Reglerna annars lika som i a. För att käppen skall vara inom hästskon, måste den vara inom den linje, som
tangerar hästskons ändar (NV: 407 s. 184).
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9. Kasta pedring.1 )
En käpp instucken i marken. Fem till tio meter från denna ett
streck vid vilket man står och kastar kasserade yttre cykelringar,
t. ex. två stycken mot käppen. Man håller i ringen med ena handen
och kastar fem eller tio gånger. Om ringen faller omkring käppen,
får man tio, lutande mot käppen fem, på käppen tjugufem. Segrare
blir den som får sammanlagda högsta poängtalet (EE: 407 s. 190).
Man kastar gamla cykelringar, försökande få dem att falla omkring käppen (SI HF: Ensk. meddel.).
10. Kasta ryssfe band.
Ryssjebanden som äro gjorda av grankvistar bundna med tråd,
kunna användas vid kasttävlingar. I marken slås ned en pinne, som
är tio å tjugu cm ovanom marken. Ryssjebanden äro trettio till
sextio cm i diameter och kastas från ett avstånd av sex till tio
m från pinnen i avsikt att banden skola falla omkring pinnen. Vanligtvis har man tre stycken band och var och en har tre kast åt
gången. Detsamma brukas med gamla velocipedringar, men då är
avståndet tio till tolv m. Även med hästskor brukar man kasta
mot en stolpe. Avståndet ökas i samma mån som skickligheten tilltager (ST: 397 s. 94).
11. Kasta ring; slinga ring.
Ett rep bindes vid en trädgren tre till fem meter från marken.
I repets andra ände en ring av järn eller trä. En järnkrok slås in
i trädet eller i en vägg, om någon byggnad är invid. Repet skall vara
så långt, att ringen nätt och jämt kan hänga på kroken. (Det gäller
att fatta ringen, draga den ett stycke från trädet, släppa den, så att
den hakar sig fast vid kroken) (ST: 397 s. 94). — På folkfest i
Hälsinge omkr. 1900 ett bord med flere krokar, vid varje krok ett
föremål som vinst, ifall ringen fastnade på kroken.
Vid takåsen i en stuga fästes ett rep så långt, att en ring som
är fäst vid repets andra ände, kan fästas vid en krok i väggen. Det
1)

Ped = velociped, cykel.
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gäller att från motsatta väggen kasta ringen mot kroken, så att den
fastnar i denna (EC: 399 b s. 97).
12. Knivspel.
a. De spelande sitta i en sandhög eller på en mjuk gräsplan och
kasta en kniv på olika sätt, men alltid så att den skall bringas att bli
stående med spetsen i marken. Man kommer överens om i vilken
ordning man skall spela. Den som har turen spelar, tills han misslyckas i sitt kast, d.v.s. begått ett fel, »rubbat», då den följande i
turen tager vid. Först spelar man det av åtta avdelningar bestående
»provspelet». Den som först kommer genom detta, får bestämma 1)
huru många spel som skola spelas, 2) om man får »spara mittona»,
d.v.s. om man, då man rubbat (begått ett fel), får hålla i minnet hur
långt man kommit och fortsätta därifrån eller icke, 3) straff, t. ex.
med tänderna rycka upp en i marken inslagen pinne, hoppa på ett
ben o.s.v. 4) om man alls skall spela dubbla spelet. Detta spelas s.a.s.
avigt i jämförelse med provspelet.
_Följande turer spelas:
Flatona: kniven ligger på flata handen med spetsen mot fingrarna, kastas upp och bringas att falla med spetsen i marken.
dubbla spelet är kniven vänd med skaftet mot fingrarna;
Androna: kniven lägges på övre sidan av handen med bettet
mot fingrarna, kastas upp så, att den blir stående med bettet i
marken; dubbla spelet med skaftet mot fingrarna;
Knytona: kniven ligger på inre sidan av den knutna handen
med spetsen utåt; i dubbla spelet med skaftet utåt;
Kastona: man håller kniven i skaftänden och kastar upp den
i luften i avsikt att den då den snurrat runt blir stående med spetsen
i marken;
Mittona: man håller kniven i bettet vid skaftet och slänger
den ned med spetsen förut; kastas tre gånger;
oddona: man håller kniven i udden med spetsen nedåt och
låter den falla till marken för att bliva stående;
Lillfingershoggi 1. -kräkin 1. -slangin: man fattar med lillfingret
tag om knivskaftet, vrider omkring handen och kastar kniven i avsikt att få den att bli stående med spetsen i marken;
Nippona: kniven fattas vid udden och kastas så, att den efter
att ha svängt sig ett varv runt i luf ten blir stående med spetsen i
marken. Detta skall göras tre gånger efter varandra. — I avdelningen
»dOblona» ställer spelaren kniven med udden på sitt huvud och ger
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den därpå en stöt med handen, så att den blir stående med spetsen
i marken, eller också fattar han kniven i ändan av skaftet och
kastar den så, att den snurrar runt och blir stående md spetsen
i marken. Man får »spara nippona», d.v.s. räkna sig till godo de
nippor man fått, innan man rubbat (EN: Wm Ob. I s. 381 a; II ss.
56 b, 638 a; I s. 171 b; II s. 618 a; I s. 386 a; II s. 488 b; I ss. 351 b,
521 a, 468 a, 556 b; II s. 292 b). — Stejskal, Folklig Idrott s. 134,
nämner, att »det vanliga är att man håller knivskaftet eller knivsudden i mellanrummet mellan fingrarna. Man kan också hålla den
på handflatan, handryggen eller i knytnäven och kasta på olika
sätt över axeln, under benet o.s.v. Stundom skall kniven snurra ett
varv, ibland flere varv runt i luften, innan den fastnar i marken.»
(ST; fr. EN-stad meddel. av utg. V.E.V.W.).
b. Kasta kniv _-_-__ Stejskal, s. 133 nr 5 (NÄ: 403 s. 171; LF: 403
s. 173).
c. Se om kniven var stulen.
Man tager en annans kniv, håller den med spetsen riktad uppåt
och kastar den nedifrån uppåt. Om den blir stående, då den faller
ned på marken eller golvet, har ägaren fått den på ärligt sätt, i
annat fall var den stulen. Skämt (SB: 403 s. 172).
d. Spela, kasta fällkniv.
Deltagarna vanligen pojkar, sitta i ring på marken. Man kastar
en fällkniv mot marken på olika sätt:
Kniven fattas med tummen och pekfingret och kastas med
spetsen mot marken;
Kniven lägges att vila på den knutna handen och kastas med
spetsen mot marken;
Kniven ligger på handflatan med spetsen mot fingertopparna
och kastas i en båge md spetsen mot marken;
Kniven fattas i skaftets yttersta ände och svänges i en båge
med spetsen mot marken. — Det gäller att alltid kasta kniven så
att den blir stående med spetsen iriborrad i marken (JÄ: 537 s. 292).
e.

Kasta fällkniv.

En fällkniv till hälften uppdragen kastas mot golvet eller ett
bord. Om den blir stående vilande på spetsen och skaftet, får man fem
poäng, om den blir stående på spetsen, tio poäng, om den blir stående
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på skaftet, femton poäng. (Meddelaren osäker i vissa fall.) Den som
först kommer upp till ett överenskommet antal poäng, vinner (FÖ:
Ensk. meddel. 1954).
Kniv spelas både utomhus och inomhus, men inne förstörde
man lätt mattorna. På en fällkniv viker man h.o.h. upp det lilla bladet, det stora bladet så mycket att det blir vinkelrätt mot skaftet.
Deltagarna kasta en gång i tur och ordning och räkna poängen. När
man kastar, knackar man först det stora bladet några gånger lätt
mot marken och kastar sedan kniven framåt-runt, så att den borrar
sig in i underlaget. Poängen räknas på följande sätt: kniven lägger
sig på rygg = 100; blir stående med lilla bladet i marken = 50;
blir stående med stora bladet i marken, så att fem fingrar rymmas
under kniven = 50, så att fyra fingrar rymmas = 40, så att tre fingrar rymmas = 30 o.s.v.; ställer sig på bägge bladen = 25; blir stå5 (KV: 537 s. 293).
ende på lilla bladet och skaftet
Likasom föregående, men poängen beräknas sålunda.
Kniven faller på rygg = 100; stöder sig med lilla bladet i marken
40; stöder sig mot bägge knivbladen samtidigt = 30; stöder sig
med stora bladet i marken = 20: stöder sig mot skaftet och stora
10 (OR: 537 s. 294). — Knivspelet nämnes men beskrives
bladet
icke närmare av Stejskal s. 134.
Doniarspelet.
På en husvägg ritas vidstående figur. Deltagarna bilda två partier: 1) förrättningsmän och 2) kastare.
Kastarna kasta i tur och ordning en kniv
C)
C) i någon av ringarna, och det gäller att få
C)
mesta möjliga poäng. Den sämsta i partiet får »spöd» (spö), d.v.s. skall piskas,
vilket förrättningsmännen sköta om. Dessa äro: domare, länsman, fångförare, pis®
kare och bockare. Domaren anger slagen,
()
piskaren slår, bockaren räknar högt och
0 0
de övriga hålla i. Då alla kastare kastat,
blir det ombyte och förrättningsmännen bli kastare (OR: 537 s. 295).

0 C)

Slå opp kniven.
Man håller en fällkniv med ena bladet till hälften uppslaget i ena
handen. Det gäller att slå ett kraftigt slag i luften nedåt, så att
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knivbladet öppnar sig. Om man är oförsiktig, kan knivbladet slå
ihop, så att man skär sig i handen (LF: 403 s. 174).
15. Kasta pil.
I ena ändan av en ungefär en meter lång, lillfingerstjock käpp
sticker man en spik, så att den vassa ändan kommer utåt. Vid käppens andra ände binder man ett snöre, så att ungefär tjugu cm av
snörändarna äro fria på vardera sidan om pilen. Vid kortare kast
fattar man med ena handens tumme och pekfinger om pilen, vid
längre kast med hela handen och kastar t. ex. mot ett fyrkantigt
papper, som är uppspikat på en vägg. Ända till tjugo—trettio
meters kast förekomma. Den som träffar får kasta så länge, tills det
går förbi ,då den följande i turen får kasta (NÄ: 403 s. 160).
16. Spel med knappar eller slantar.
Huttal) knapp (PÄ BO SI TU).
Kasta grop (LF).
Kasta knapp(ar) (PY ST LT PÄ LI MÖ öBO EN Kl SB TK
LF KV MM LA NY).
Knappspel i grop (TU). Spela knapp (HF HÄ ES).
Spela knapp •(HÄ HF ES).
Spela knapp i grop (SM).
Deltagare huru många som helst. Säkert vårtecken.
A. Kasta i en grop.
1 a. En liten grop, fem till åtta cm i diameter i marken. På tre
å fem m därifrån ett streck. Före spelet kastar man »om tura». Varje
spelare har en, helst tung, knapp en å en och en halv cm i diameter,
eller en gammal tiopennisslant. Från strecket kastar man knappen
in i gropen eller så nära som möjligt. Om två eller flere spelare få
sina knappar in i gropen, få de sinsemellan kasta om. Den som kommer närmast gropen blir första, följande andra o.s.v. Sedan börjar
själva spelet. Första man kastar från strecket sin knapp, får han
den in i gropen, har han vunnit den, men faller den icke i gropen,
får den ligga där den fallit. När sedan alla kastat, tager första man
sin knapp samt de knappar, som ligga på marken, och kastar alla
på en gång emot gropen. De som falla i gropen, vinner han. De som
bli liggande, tager följande i turen och kastar. Då knapparna äro
1) Kasta, slunga (icke blott i knappspel).
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slut, anskaffas eller lånas nya knappar och ett nytt spel börjar (ST:
397 s. 95). — Bild 7.
Stundom har man en ring tio till femton cm ytterom gropen.
Då alla knappar kastats, får man ripsa1) 1. vipsa 2 ) 1. knipsa 3) de
knappar, som falla inom ringen, d.v.s. knäppa med långfingret mot
tummen så, att långfingret träffar knappen och skuffar den, om
möjligt, in i gropen. De knappar som ripsats in i gropen får kastaren
behålla (ST: 397 s. 96).
Gropen kan även grävas tre till sex m från en vägg. Knappen
skall kastas mot väggen och därifrån studsa till gropen. Detta kallas
att »linka» och brukas även inomhus vid regnväder. I st. f. grop kan
man draga upp ett streck (så naturligtvis inomhus). Det gäller att
kasta närmast strecket, ty då vinner man de andras knappar. Avståndet mellan tumme och pekfinger, »väksa» 4 ), användes som mått,
då man mäter avståndet från strecket (PY: 397 s. 96).
En större grop i marken, invid denna en liten grop, »gums'n»
(PÅ LI MÖ öBO) ; en »prick», »kuns'n» (LT) (saknas i ST). Först
»vippar» man sålunda att alla kasta en i gången sin knapp till den
lilla gropen. Den som kommer närmast, får som den första kasta
alla knappar in i den stora gropen. Alla knappar, som falla in i den
stora gropen, får han behålla. Sedan kastar den andra i ordningen
med de knappar, som äro kvar o.s.v. tills alla knapparna äro slut,
då man »vippar» på nytt. Om ingen vid vippningen kommer nära
den lilla gropen, kastar man på nytt. Om två »strider», få de kasta
om (ST: 100 s. 99; LT: 100 s. 81; PÅ: 99 s. 69; LI: 99 s. 47; MÖ: 99
s. 51; öBO: 99 s. 39).
En större grop och invid denna en mindre grop, »kungs'n».
Vippande såsom i föreg. För att rätt noggrant bestämma avståndet
till kungs'n mäter man med ett grässtrå eller använder avståndet
mellan tummen och pekfingret som mått. Om en knapp är på kanten av den stora gropen, får man hoppa jämfota invid den, för att
den skall falla ned i gropen. Om det ännu finnes knappar kvar, sedan
1) Rafsa o. dyl., jfr sv. dial. riffs-raffs n. 'något som hastigt blivit till hopa
rivet och rafsat'.
) Jfr NA 'hastigt göra något: »hugga för sig»; stjäla'.
Göra någonting hastigt; snappa, rycka m. m.
= fi. vaaksa i samma bet.
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alla kastat varvet runt, får den första igen börja. För övrigt likasom
föreg. (PÄ: Ensk. meddel. 1955).
En grop i marken, »polio». Ordningen bestämmes efter överenskommelse eller man kastar »krona» och »klave» (en skåra på ena
sidan av knappen betyder »krona») eller ropas »första» ,»andra»
osv. På ett avstånd av 4 å 5 m från gropen kasta alla sina »tinusar»
(byxknappar av tenn). Den som får knappen i gropen, får alla
knapparna. Om ingen lyckas, kastar den som kommer närmast gropen, alla knapparna. Om icke heller han lyckas få någon knapp i
gropen, kastar den därnäst närmaste osv., tills en knapp kommit
i gropen, varvid den lycklige vinner alla knapparna och spelet tages
om från början. I st. f. knappar kunde användas 5-pennisslantar
(den stora gamla goda sorten) (BO-stad: Wm Bidrag II s. 203).
En grop: »potto» (SI) eller »huttangrop» (vBO SI). Ordningen
bestämmes genom »provspel» (vBO SI TU), så att man »t - knar»
(HA), d.v.s. så att envar kastar sin knapp till gropen. Den som
kommer närmast får börja och kastar då alla knappar på en gång
till gropen eller också kasta alla sina knappar och försöka få dem
in i gropen. Den som fått knappen i gropen, och om flere lyckats,
den första, tager sedan alla knapparna och försöker kasta dem in i
gropen. De knappar, som fallit däri, får man behålla. De knappar,
som blivit liggande försöker den första »pira» in i gropen, d.v.s. stöter
till dem (SI) eller knäpper till dem (SI TU HÄ ES) med fingret,
men endast en gång. Om den blir liggande på kanten av gropen, får
han stampa i marken för att få den in i gropen. Om ännu någon
knapp är kvar, pirar den följande osv., tills alla ha pirat. Om icke
heller nu alla knappar hamnat i gropen, pirar man ånyo, börjande
med den första, ända tills alla knappar äro i gropen. Den som pirat
får alltid knappen, som kommit i gropen. Därpå börjar man spelet
ånyo, varvid den börjar, vars knapp fallit eller kommit närmast
gropen (vBO: 85 s. 52; SI: 85 s. 44; TU: 85 s. 54: HÄ: 117 s. 192;
ES: 117 s. 175). — Då en spelare kastar sin knapp så att den tager
i en annan knapp, kallas det »skramel» (skrammel) (EN: Wm Ob. II
s. 202 a).
En grop i marken, tre till fem meter därifrån ett streck. Man
kastar med byxknappar. Den som samlar knapparna i händerna och
kastar dem ropar antingen »lycka opp» eller »lycka ner», d.v.s. öglan
uppåt eller nedåt. För övrigt likasom »kasta peng» i NÄ: 403 s. 171
(LF: 403 s. 173).
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Kasta knapp (Kl: Andersson, I.N.E.). — Utan beskrivning.
Spel på våren, så snart snön smultit. En grop i marken av en
kaffekopps storlek, kallad »öga». På 5--6 stegs avstånd från denna
ett streck eller en trästicka, »spitg»1). Först kasta alla sin knapp
från spitm i riktning mot ögat. Den som får knappen i ögat eller
kommer närmast får börja och sedan alltefter knapparnas avstånd
från gropen. Den som först får sin knapp
0
i gropen, har rättighet att kasta »på allvar»
ög a
med de andras knappar, som ligga i närheten. De knappar han får i gropen, får han
behålla,
de andra får han lämna till baka
Sp it0
åt ägaren. Sedan kasta de övriga (MM: 537
s. 262). — Både flickor och pojkar kastade knapp, men sedan folkskolan kommit till orten, har spelet upphört (MM: 537 s. 264).
Spela knapp i grop.
Man försöker komma så nära gropen som möjligt, om inte in i
gropen. Man får knäppa en knapp, som är nära gropen och sist,
stående på alla fyra, försöka blåsa knappen in. För övrigt glömt
(SM: Ensk. meddel .1956).
1. En »grobbo» 2) vid en vägg. Varje deltagare har ett antal knappar. Man försöker kasta sina knappar in i gropen. Den som då
kommer närmast får spela först och vinner de knappar, som redan
kastats, och så fortsätter man. Om man mister sina knappar, måste
man »fara o skoda i gobbas 'böx(tma o mammas pajto» för att kunna
vara med (LA: 513 s. 224).
m. Man börjar redan på vintern, emedan knappen glider så lätt
på isen. Man använder en mässingsring, »kolso»,3) två å tre cm i
diameter och med bly uti. En liten grop göres i isen och ett bräde
placeras (på kant?) strax bakom gropen. Tio meter från gropen
drages ett streck, »langmäre» 4), från detta kasta alla sina knappar
emot gropen. Den som kommer närmast får börja och de övriga
beroende på avståndet från gropen. Om två knappar falla lika långt
Speta.
Grop, urholkning, fördjupning.
Spelknapp < fi. ko/tsa 'ring'.
»Långmålet».
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ifrån, kallas det »ritona»1) och de två få kasta på nytt. Den första
kastar först alla knapparna från »steckomäre» 2 ), fem meter från
gropen. De kolsor, som falla i gropen, får han, men de utlösas av
respektive ägare emot knappar. Följande i turen kastar de kolsor
som äro kvar. När kolsorna äro slut, börjar man från början. Om
en deltagare inte får en enda kolso i gropen, blir han »mysslös» och
hans mössa lägges bakom brädet, där den får ligga, tills han eventuellt vid nästa omgång lyckas få någon kolso in i gropen. I annat
fall tages åter ett plagg av honom (NV: 407 s. 104).
Man kastar knappen med en liten »ked» från ett streck, som
ristats nå marken på ett visst avstånd från en grop. Keden skall
man försöka få in i gropen. Den som kommer närmast vinner (KV:
537 s. 255).
»Kasta knapp spelas allmänt av både gossar och flickor»
(SB TK LF: 76 s. 126 a). — Utan beskrivning.
Spela markor.
En grop i marken. Spelas med markslantar. »Krona», sidan med
Finlands vapen, »klava», sidan med myntsorten. Alla kasta först
slantarna från 3 å 4 meters avstånd mot gropen. Den som fått sin
slant i gropen eller kommit närmast gropen, får börja. Han tager
då alla slantarna i handen, skakar om dem och kastar dem i marken
och ropar »krona» eller »klava». Om han ropat »krona», får han de
pengar, som fallit med kronan uppåt. Den som kommit näst närmast
gropen får fortsätta på samma sätt med de slantar, som äro kvar
o.s.v. så länge slantar finnas kvar. Därpå börjas spelet på nytt på
samma sätt. Då det finnes jämnt antal slantar, två, fyra, sex, åtta
o.s.v. kan man också ropa »halki»,3) och då skall samma antal slantar
med »krona» och »klava» ligga uppåt. Då detta sällan händer, då
slantarna äro många, brukar halki vanligen ropas först då de äro
två eller fyra. Om roparen misslyckas, får han ingenting och den
följande fortsätter. Då marken är blöt eller då det finnes snö på
marken, kan man också ropa »tupp», varmed menas, att slanten
skall stå på kant. Spelet är ett hasardspel, som bedrives av pojkarna
under alla årstider (SI: Ensk. meddel. 1955).
Best f. pl. < fi. räta 'tvist, strid, kiv'. Här: kast som blir föremål för
tvist, då båda spelarna kommit lika nära knappgropen med sina kolsor.
»Kortmålet».
= fi. halki adv. 'i tu'.
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Om våren, då marken är mjuk, gör man en liten grop i marken,
»penggropen», tre till fem meter från denna ett streck. Därifrån
kastar man en slant åt gropen till. Den som kommer närmast får
taga alla slantarna i händerna, skaka om dem samt »hurra» 1 ) dem
upp i luften och ropa »lycka» eller »krona». De slantar får han, som
han gissat rätt på. Följande i turen får fortsätta med de slantar som
äro kvar. — Man kan även kasta slantarna mot en vägg, så att de
vid återstudsningen komma så nära ett streck som möjligt (NÄ: 403
s. 171).
Envar har en slant. Från ett streck kastar man i tur och
ordning en slant mot en grop. Om flere än en få slanten in i gropen
få dessa kasta om. Den som kommer närmast gropen, tager alla
slantarna, kastar upp dem i luften och ropar antingen »krona» eller
»klava». De slantar som falla med rätta sidan uppåt, får han behålla.
De slantar som finnas kvar få följande i turen kasta. Då pengarna
äro slut börjar man från början (KN: 400 s. 47; liknande KN: Folkl.
o. etn. st. V s. 182).
Kasta peng. (KV).
Puttat) knapp I. putta på allvar: Potta knapp; potta po allvar
(OR).
Varje deltagare har en 5- eller 10-pennis slant (KV) eller en
knapp (OR). I marken en grop. På ett överenskommet avstånd från
denna kastar en av de spelande sin slant (knapp) i riktning mot gropen. Lyckas han inte kasta in slanten (knappen), får en annan fortsätta. Den som först lyckas, får kasta med alla de övrigas slantar
(knappar) och behålla dem, som falla in i gropen (KV OR: 537
s. 254).
Kasta domare: kast doomar.
En grop, »öga», på ett avstånd från denna ett märke »spito».
Deltagarna 7-8. En gemensam slant eller knapp kastas av alla från
spiton i riktning mot gropen. Den första som lyckas få slanten in i
gropen, blir »domare», den följande, som lyckas blir länsman, följande
blir »brofossin» (profossen), följande »fångförare». Den som inte alls
får slanten in är sämst och får spö. Två av kamraterna gripa honom
och ställa honom vid en vägg, en tredje slår 8-10 slag med en kvist
eller vidja på hans rygg, beroende på huru många spöslag domaren
dömt honom till (MM: 537 s. 263).
1) Kasta m.m.
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u. Kasta i sköret:1 ) kast i stsöre.
Om sommaren kastar man med tiopennisslantar, om vintern med
»kolsona».2) Från ett »mär» kastar man slantarna eller kolsona in i en
grop. Får man t. ex. två slantar i gropen så har man rätt att subtrahera två från tjugu. Den vinner som blir på ett, men kommer man
under ett, måste man börja om från början (NV: 513 s. 270).
v. Kasta knapp eller Matt ur spelet.
Sommartid kastar man med tiopennisslantar, vintertid med kolsona på blank is. Man gör ett litet hål (grop) i isen och ställer ett
bräde på kant vid hålet samt försöker kasta sin kollo in i gropen. Om
flere kolsor kastats i gropen, är det illa ställt för den som kastat den
understa. De övriga ropa då: »Heti3) kotio) mätas) i bloskan-spele!»
och ha rätt att kasta ånyo. Den som emellertid kastat närmast gropen
får först börja kasta från »langmäre» 6). Om
Bräde
man i detta fall kommer närmast gropen,
får man kasta med allas kolsor. Sedan kastar
G nol
man från »stäckomäre»,6 ) på halva vägen
mellan langmäre och gropen. Man får kasta
lika många gånger som man kastar kolsor
Siiickornäre
i gropen och lyckas kanske erövra alla de
övrigas kolsor. I detta fall hurra deltagarna
och spelet börjar ånyo. Ibland har man dessutom ett »stridanmåre»6) på alldeles kort
Langrnäre
avstånd från gropen (NV: 513 s. 275). —
Anm. Uppt. bristfällig, man vet t.ex. inte
varifrån man kastar för att bestämma ordningen, på vilket sätt man
»erövrar» de övrigas kolsor.
x. Kasta på mösslös: kast po mysslBs.
Om vintern på isen med kolsor (se figuren i föreg. variant) Alla
kasta sina kolsor mot gropen. Den som kommer närmast blir den
första i ordningen att kasta. Denne kastar då från »stäckomäre» och
Filmjölk.
Mässings- eller järnring med bly uti, från fi. k.oltsa 'ring'.
Törhända fi. heti 'strax, genast'.
Sannolikt fi. interj. kuti, då man kittlar.
Sannolikt fi. maata vb. inf. 'att ligga'.
Langm'a're 'långmålet', stäckomäre 'kortmålet', stridanmäre 'målet där
man »strider»'.
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om det går så att flere kolsor hamna i gropen, ropar man: »Heti koti
mäta i bkskanspele!» och tager upp kolsorna. Den första kastar nu från
»stäckomäre» med allas kolsor, och det kan hända, att någon deltagare
blir alldeles utan, »blir mysslös». Den som då har de flesta kolsorna
skänker honom då av barmhärtighet ett par stycken, ifall den »mysslöse» tager av sig mössan. Mitt i kalla vintern är han då barhuvad,
ända tills han lyckas kasta en kolso i gropen. Efter det man kastat
från stäckomäre, kastar man från »langmäre». — I st. f. grop i
isen kan man ha en sticka och omkring denna en ring (NV: 513
s. 276). Anm. Uppt. bristfällig, man vet t.ex. inte varifr. man kastar
då ordningen bestämmes, ej heller huru man får de övrigas kolsor.
Mösslös: niysslös.
På spelplanen en grop och två streck.
Först kastar envar i tur och ordning sin sten
från det längre bort belägna strecket i riktning mot gropen, varpå den som kommer
närmast gropen, kastar stenen från det andra
strecket. Han får kasta med allas stenar och
lyckas han få alla in i gropen, så har han
vunnit. De övriga kasta nu stenarna i sin tur. Den som får minsta
antalet stenar i gropen, har »tappat» (förlorat) (KV: 537 s. 257).
Kasta på mösslös.
På våren kastar man med var sin 5-pennisslant i en ring, som är
ritad på marken tätt intill en husvägg. Man kastar uppåt längs väggen och den som kommer närmast målet, får taga de övrigas slantar
och kasta krona och klava samt behålla de slantar han vinner. Den
som förlorar en slant, måste taga av mössan, förlorar man flere slantar, måste man slutligen kläda av sig jackan. Varje förlorad slant
betyder en uppknäppt knapp i rocken. Går det lyckligare, får man
efter hand knäppa igen rocken och sätta mössan på huvudet som
förut (OR: 537 s. 275).
å. Putta1) på mösslös.
Spelas som föreg., men man tager inte annat av sig än mössan
(OR: 537 s. 275).
B. Kasta i en så.
1. a. En så stående på »backan». Inne på såbottnen ristas »strikur» (streck), så att det blir så många rutor som spelare. Rutorna
1) Kasta.
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numreras och var och en väljer sin ruta. Därpå kastar var och en
sin knapp i sån (från icke alltför långt håll). Den som med sin knapp,
kommer närmast egen ruta, får kasta först. Han kastar då alla knappar på en gång i sån. De som falla i hans ruta får han till vinst.
Sedan kasta de övriga i tur och ordning med de återstående knapparna (ST: 100 s. 99).
I st. f. grop kan användas en vattenså, på vars botten med
krita ritas »tegar», d.v.s. från mittpunkten dragas radier så, att det
bildas lika stora sektorer, lika många som antalet deltagare. Från
ett streck två å tre m. från sån kastas först om »tura». Den blir den
första som kommer närmast mittpunkten och han får välja sig en
teg eller ruta och tager då en som är närmast strecket. Sedan alla
valt sig tegar, kastar den förste allas knappar i sån. De knappar, som
falla inom hans teg, får han hålla. Sedan kasta de övriga i tur. Då
knapparna äro slut, börjas ett nytt spel (ST: 397 s. 96).
Man ritar ett kors i bottnen på en så, och varje deltagare
väljer sig en ruta. Äro de flere än fyra, så får man välja sig ett
streck. Först kastar man om »turen»: från ett streck tre till fem meter
ifrån sån kastar var och en sin »kolso»1) eller också en slant in
i sån. Den som kommer närmast mitten blir första. Från samma
streck kastar den första alla slantarna in i sån. De slantar som falla
på hans ruta eller streck, får han behålla. De övriga få följande kasta.
Då slantarna äro slut, börjar man på nytt (NV: 407 s. 106).

C. Kasta i hatt eller mössa.
1. a. Två spelare. Bägge lägga sin knapp i hatten. En skakar
om hatten, stjälper ur knapparna och säger: »Krnan opp eldär ner ?»
(Kronan = räta sidan). Den andra får gissa, och den knappen får
han som är såsom han gissat (LT: 100 s. 81).
b. Deltagare huru många som helst. I en mössa samlas allas
knappar. En tager mössan, skakar om den och ber den andra gissa
samt gissar även själv, om det blir »ygglor» (aviga sidan av knappen) eller »bobblor» (räta sidan). Så stjälper han knapparna ur
mössan. De som gissat på bobblor få alla bobblor, och de som gissat
på ygglor alla ygglor (SI: 85 s. 44).
1) Spelknapp, se ovan s. 474.
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Kasta in i en ring.
På marken en ring tjugu till trettio cm i diameter, fyra å sex
meter från ringen ett streck. Alla spelare ha lika många knappar
samt dessutom en gammal fem- eller tiopennisslant att kasta med,
emedan den är tyngre. Den äldsta börjar och kastar sin slant in i
ringen och sedan de andra efter ålder. Den som kommer in i ringen
eller närmast ringen får börja »sprätta», d.v.s. med tummen och
långfingret giva en liten stöt åt den slant, som är närmast ringen
och försöka få slanten in i ringen. Om det lyckas, får han försöka
ännu en gång med närmast följande slant. Om det icke lyckas får
den sprätta, vars slant ligger närmast i följd. Den slant man lyckas
sprätta in, får man behålla. När alla slantarna äro sprättade in,
byter man ut slantarna mot knappar, och spelet begynner från början. — Om någon kastar sin slant på en annans slant, så »bränner»
det, och båda få kasta om. På samma sätt, ifall två slantar äro lika
nära ringen eller in i ringen. Då en spelares knappförråd är slut,
kommer han ur spelet. Den segrar som vinner de övrigas knappar
(PA: 414 s. 74).
Kasta mot en vägg.
1. a. Då snön om våren smultit på trottoarerna eller på gårdarna,
samlas pojkarna för att spela knapp vid en vägg. Mest omtyckta
knappar voro förr ryska uniformsknappar. Övre kupiga delen kallades »bobblo», undre delen »ygglo». Från ett avstånd på ett par
tre meter kasta alla sina knappar mot väggen. Den som kommer
närmast samlar alla knapparna i sin hand och »kilisar»1) först med
dem och kastar dem sedan mot väggen och gissar »bobblor» eller
»ygglor». Han får då allt eftersom han gissat och den följande i
ordningen fortsätter. I st. f. knappar kunde användas fem-pennisslantar, så länge det fanns av den stora sorten (HF: 1890-talet och
senare).
b. Två spelare. Först kommer man överens vem som skall börja.
Denne kastar en knapp, slant, mot en vägg och sedan den andra i
ordningen. Denne mäter upp avståndet mellan knapparna så, att
han sätter tummen på den ena och sträcker ut fingrarna mot den
andra. Om han når den får han bägge, i annat fall kastar man om
och mäter då igen avståndet. Ifall det då igen är för långt, får den
första kasta (SI: Ensk. meddel. 1954).
1) Skramla med ett fint ljud, fi. kilisee 'klingar, pinglar, klirrar'.
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Flere spelare. Först kasta alla en knapp mot väggen. Den
som kommer närmast får börja. Han tager då en knapp och trycker
med den på en annan, för att den skall komma så nära som möjligt
någon av de andras knappar. Om avståndet är lika eller mindre
än avståndet mellan tummen och pekfingret, får man knappen. Den
som sedan är närmast i turen får fortsätta (SJ: Ensk. meddel. 1954).
Den första kastar sin knapp mot väggen, den följande försöker kasta så, att hans knapp kommer så nära den förras knapp
som på en spanns' ) avstånd. Lyckas han komma så nära, får han
taga upp den andras knapp jämte sin egen och fortsätta att kasta,
tills han inte mera får någon knapp så nära en annan. Därpå får den
följande fortsätta (JA: Ensk. meddel. 1955).
F. Kasta i rutor.
1. a. Deltagare hur många som helst. På marken uppritas bredvid varandra rutor, lika många som spelare. Från ett givet håll försöker var och en i överenskommen ordning kasta sin knapp (senare
slant) i sin egen ruta: Lyckas det, får han behålla den, men faller
den i en annans ruta, får denne behålla den (TU: 85 s. 54).
b. Spela peng.
På marken tio till tjugu cm:s rutor, lika
många som antalet deltagare, t. ex. fyra. Vid
mitten av de två bortersta står instucken i marken en liten pinne (A) som märke för deltagarna, ett streck (B) fyra till sex m från fyrkanterna, ett annat streck (C) två till tre
m från strecket B. Spelarna ställa sig vid C, den
äldsta får först kasta sin slant emot stickan,
sedan de andra. Den som kommer närmast
stickan får välja sig en ruta, t. ex. X, sedan
-3m.
välja de andra i tur och ordning efter slantarC
nas avstånd från stickan. Den första i ordningen
tager nu alla slantarna i ena handen och kastar dem från B in i sin
ruta. Alla slantar som falla i hans ruta får han behålla. De slantar,
som falla i en annans ruta, tillfalla dess ägare. De slantar som falla
på strecken eller ytterom rutorna, får följande i ordningen taga upp
1) Längdmått: det längsta avståndet mellan spetsarna på tummen och pekfingret, då de äro utspända.
31 — V. E. V. Wessman,.
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och kasta. Då slantarna äro slut, bytas de ut mot knappar, och
spelet fortsättes från början (PA: 414 s. 76).
c. Kasta i hage: kast i häga.
Spel mest bland pojkar. Envar har en fem- eller tiopennisslant
(äldre typ) och en ruta eller »haga» av varierande storlek. Man
kastar i tur och ordning alla slantarna från ett streck tre till sex
meter från rutorna. De slantar, som falla i egen ruta, får man behålla. Följande i tur kastar de slantar som äro kvar (FI: 399 b
s. 121). — Anm. Huru bestämmes ordningen?

G.

Kasta mot en pinne.

lm.

Pligga.
a. En träpinne stickes ned i jorden, omkring
denna en ring en meter i diameter. Två till fyra
meter från ringkanten stå deltagarna och kasta
sina slantar mot pinnen. Om någon slant falr)I
ler ytterom ringen, får ägaren kasta ånyo. Den,
t
vars slant är närmast pinnen, samlar alla slantarNie
•
na, lägger dem på varandra till en stapel,
ropar »krona» eller »klava» och slår därefter på slantarna med en
omkring sjuttio cm lång, mjuk rönn- eller björkkvist. De slantar,
som falla med den sida uppåt som ropats, får han behålla. Den
följande i turen får inte mera stapla upp slantarna utan skall slå
på de slantar som ligga på marken i samma linje, samt försöka
få slantarna att vända sig, och dessa slantar får han behålla. En gång
får man slå, sedan får följande i turen slå. Då slantarna äro slut,
får man köpa tillbaka sin egen slant med knappar 1. dyl., varefter
spelet börjas från början (HO: 414 s. 80).

4

En käpp instucken i jorden, fyra till sex meter från denna
ett streck. Envar har en fem- eller tiopennisslant som han kastar
från strecket mot pinnen. Den som kommer närmast samlar alla
slantarna, lägger dem ovanpå varandra på marken och slår med en
käpp på den översta, så att slantarna studsa upp i luften, samtidigt
som han ropar »krona» eller »klava». De slantar får han, som komma
uppåt med den sida som han ropat. Följande i turen få slå på de
slantar, som äro kvar, och när de äro slut, börjar man från början
(JO: 399 b s. 123.
Deltagarna högst fem. På marken en kvadrat, som genom två varandra korsande diagonalen avdelas i fyra lika
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stora rutor. Där strecken korsa varandra stickes en pinne i marken. Omkring tre å fyra meter från kvadraten drages ett streck
parallellt med kvadratens sida. Från detta streck kasta spelarna i tur och ordning en knapp eller slant mot pinnen.
Den som kommer närmast, får först välja sig en ruta och så de
övriga i tur och ordning. Den sista får stanna på kvadratens streck.
Den första kastar sedan, stående på strecket, alla knappar (slantar)
och försöker få så många som möjligt i sin ruta. Dem behåller han,
som han får i sin ruta, dem som falla i andra rutor få ägarna till
rutorna. De som fallit utanför rutorna kastas av den andra spelaren
i ordningen o.s.v., så länge några knappar (slantar) finnas kvar
(MH JO: Wm Ob. II s. 42 a).
Pligga pengar.
Pengarna kastas upp i luften och man ropar »lycka» i st. f. »klava».
Eljes likasom föreg. (JO: 399 b. s. 124).
Pligga i ruta.
En käpp instucken i jorden, tre till sex meter från denna ett
streck, varifrån alla kasta sina slantar mot käppen. Den som kommer
närmast får börja o.s.v. För övrigt likasom »Kasta hage» (ovan F
c) (JO: 399 b s. 125).

A

73

Kasta i rutorna.
En figur med fem rutor ristas på marken,
vid B sticker man ned en sticka eller kniv
i marken. Var och en har tiopennisslantar
och kastar itur och ordning mot B stående
vid A. Den som då kommer närmast stickan
(kniven) får kasta först. Man försöker få
1.000 poäng. Första rutan betyder 50 poäng,
andra 40 poäng, tredje 30, fjärde 20 och femte 10 poäng. Den vinner som först kommer
upp till det bestämda antalet poäng (NV:
513 s. 270).

Slå slant.
En käpp slagen ned i marken. Först »kastas in», d.v.s. alla kasta
sin slant mot käppen. Den som kommer närmast blir den förste,
de andra i tur och ordning. Sedan läggas alla slantarna på marken
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och spelarna slår med en käpp på någon av slantarna, så att den
studsar upp i luften, ropande samtidigt antingen »krona» eller »klava». Om den sida kommer uppåt, som han ropat, får han slanten.
Sedan slår följande i turen. Då slantarna tagit slut, börjar man från
början (BR: 399 a s. 91).
h. Spela knapp; slant.
En pinne slås ned i marken, på ett överenskommet avstånd från
denna ett streck. Varje spelare har tre knappar eller tre tiopennisslantar. I tur och ordning kasta alla sina knappar (slantar), stående
vid strecket, åt pinnen till. Den knapp (slant), som kommer närmast,
får ligga kvar, de andra två stoppar man i fickan. Då alla kastat sina
knappar (slantar), får den som inte är nöjd med sin plats utan vill
bättra den, säga till den som kommit närmast pinnen: »Ta opp min
knapp (slant), ja ska kast i kassan». Och då får han kasta så många
knappar (slantar) han har råd till. Om han inte lyckas bättra sin
ställning med första kastet, tager den första hans knappar (slantar).
Kastar han så, att han eventuellt från tredje platsen kommer till
andra platsen, får han välja, om han tills vidare vill stanna på
andra platsen eller fortsätta att kasta i kassan. Väljer han att stanna
på andra platsen, kan det hända, att den som blivit skjuten bakåt
till t. ex. tredje platsen, också vill kasta i kassan. Om någon kastar
sig till första platsen, får han övertaga alla de knappar (slantar),
som den förra första mannen har. Sedan alla kastat i kassan, tager
den första alla knapparna (slantarna), skakar dem mellan, sina båda
händer, kastar upp dem i luften och ropar krona eller klava. (på en
knapp är undre sidan krona, övre sidan klava). Alla de knappar,
som fallit så som man ropat, får han behålla, de övriga knapparna
(slantarna) plockas därefter upp av den andra, som i sin tur förfar
med kassan som den första och efter att ha ropat »krona» eller »klava» får behålla det som tillfallit honom. På ovannämnda sätt för-.
fara alla deltagare i tur och ordning varvid ordningsföljden att kasta upp slantarna i luften bestämmes av hur man lyckats i sina kast
mot pinnen.
Om spelarna äro många eller om de första lyckas ropa åt sig kassans innehåll, så händer det att de som kastat sämst inte bli i turen att skaka slant och ropa sitt krona eller klava. Är kassan däremot stor eller om spelarna inte lyckas i sina rop, så kunna de få ropa
i flere turer (varv) tills kassan är slut och ett nytt spel kan börja.
En skicklig och lycklig spelare kunde genom spel med tiopennis slantar vinna tiotals mark (JA: Ensk. meddel. 1955).
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c. Kasta pute, 'en knapplek' (NB lf.: Den öb. byn s. 166). —
Utan beskrivning.

H. Sitta vid ett bord.
1 Knäppa knapp(ar) (ST PÄ).
Sprätta knappar (LA OR).
Två spelare sitta vid ett bord. Envar har sin knapp. Den som
träffar den andras knapp genom att med fingret knäppa sin egen
knapp vinner knappen (ST: 100 s. 99).
Två spelare sitta vid ett bord mitt emot varandra. Bägge ha
lika många knappar radade längs bordskanten. Man börjar efter
överenskommelse. Först knäpper den ena ut sin knapp, så att den
flyger ett stycke fram på bordet. Sedan den andra sin knapp och
försöker få den att träffa motspelarens knapp. Lyckas han, så får
han hålla knappen. Därpå knäpper han i sin tur ut en knapp och
den andra knäpper sin o. s. v. turvis. Den som får de flesta knapparna, han vinner (PÄ: Ensk. meddel. 1955).
Varje deltagare har ett antal knappar. Mitt på bordsskivan
ritas en ring. Så försöker man knäppa knappar från bordets hörn in
i ringen. Om en knapp blir på vägen, försöker man knäppa in den
med nästa knapp. De knappar, som man kan knäppa in i ringen,
får man (LA: 513 s. 228).
Envar har ett antal knappar. På ett bord ställer man t. ex.
ett bräde på kant och börjar i tur och ordning knäppa knapparna
mot brädet från ett streck, som man dragit på bordsskivan. Då alla
knappar äro knäppta, tager den som kommit närmast, knapparna
mellan sina händer, ropar »krona» (rätsidan av knappen) eller
»vasa» (frånsidan) och skakar om knapparna (och låter dem falla
ned på bordet?). Han får alla de knappar, som ha den sida uppåt,
som han gissat på. Den vinner som får de flesta knapparna (LA:
513 s. 241).
Deltagarna fyra, två på var sin ända av bordet, lika många
knappar på var sida samt en »sprättknapp». Från ena sidan sprättas
en knapp med tillhjälp av den större sprättknappen, som tryckes
mot den mindres kant, över till andra sidan. Vidrör den någon av
motpartiets knappar, vinner man densamma och får sprätta ånyo.
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motsatt fall får motpartiet ens knapp och får i sin tur sprätta. Spelet fortgår tills ena partiet blir utan knappar (OR: 537 s. 276).
f. Loppspelet. Vanliga knappar knäppas med tillhjälp av större
knappar in i ett kaffefat. Lyckas det, har man »fångat loppor» (MM:
537 s. 272).
1. Hasardspel med knappar.
1. Mina små grisar.
Deltagarna två. Bägge ha en mössa med lika stort antal knappar i famnen. Den ena tager några knappar i handen och säger:
»Mina små grisar.» Den andra skall då gissa, huru många grisar det
är fråga om. Gissar han rätt, får han alla kamratens grisar. Gissar
han mindre än kamraten har i handen, måste han ersätta skillnaden
ur sitt eget knappförråd, gissar han mer, måste kamraten ersätta
skillnaden. Längre än till tjugu får man inte gissa. Ibland roar man
sig med att ha tom hand. Den som först blir utan knappar, har »tappat» (MM: 537 s. 272).
Lekes också så, att man har tolv knappar per man och inte
får hålla flere i handen åt gången än sex. Eljes = föreg. (MM: 537
s. 273).
2. Kasta peng. Lekes på söndagarna av större pojkar. Deltagarna
flere. Ett mynt kastas upp i luften, och man gissar, om det skall falla
ned med »krona» (siffra), eller »kors» (motsatta sidan) uppåt. Gissar
man rätt, får man behålla myntet (KV: 537 s. 254).
17. Kasta stenar
Lekes inom hus, då man kastar i en mössa, eller utom hus, då
man kastar i en grop eller i en mössa, som placeras mot en husvägg.
Deltagarna stå på ett visst avstånd från mössan, och den som är
äldst börjar kasta. Får han stenen in i mössan, blir han »domare»,
den näst bästa blir »polis», den tredje »virkapung», den fjärde »slåare», den femte »bockare». Den som inte »råkar na», d.v.s. inte träffar
alls, skall slås. Domaren bestämmer antalet slag, polisen griper
oduglingen, virkapungen håller honom, slåaren piskar honom, botkaren räknar slagen och bockar sig för var gång. Man kastar endast
en gång per man (MM: 537 s. 271). — Bild 22.
18. Pilka, spela pilk.
a. Deltagarna huru många som helst. En pinne slås ned i marken. På något avstånd från denna, t. ex. tre å fyra meter, drages
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ett streck. Från detta kastar envar en sten, pilksten, mot pinnen.
Träffar någon pinnen med stenen, skola alla kasta om. Den som
kommer närmast, får först pilka» och sedan i tur och ordning de
övriga allt efter avståndet, så länge det finnes några »pilkor» kvar.
Var och en giver en, två eller flere pilkor (slantar eller karamellpapper vikna i form av ett pulver med bilden uppåt) efter överenskommelse. Dessa radas på varandra med aviga sidan uppåt (på
en slant anses »krona» vara avig sida). Sedan sätter man sig omkring »pilkhögen» och kastar en i sänder sin sten på slantarna eller
papperen. De som vända sig med räta sidan (bilden eller »klava»)
uppåt, tillfalla spelaren. Vinnare blir den som har de flesta pilkor
på hand, då högen är slut. Särskilt den avdelning i spelet, då man
kastar stenarna på pilkorna kallas »pilka» (EN MH: Wm Ob. II
s. 28 a—b).
b. Karamellpapperen ligga utbredda på marken med räta sidan
uppåt. Var och en slår ett slag på karamellpapperet med en flat
sten, fem till åtta cm i diameter, för att få det att vända sig med
avigsidan uppåt. Om det lyckas, får man papperet. I tur och ordning
slår var och en sitt slag, tills papperen tagit slut. Envar vill ha de
vackraste papperen. Eljes likasom föreg. — Samma spel brukas med
fempennisslantar och en käpp (PY: 397 s. 117).
19. Lekar med ägg.
Kulla ägg; påsklek.
En filt bredes ut på golvet och beströs med karameller. Mot
filten sätter man ett bräde på lut. Varje deltagare har sitt hårdkokta
ägg, som han (hon) rullar nedför brädet på filten. Varje karamell,
som träffas av äggen, får man (Orten?: vNyl. nr 57, 1956).
Plitsa ägg.
Lek med ägg under påsken: två personer ha var sitt ägg i handen och slå dem mot varandra. Den vars ägg går sönder förlorar
det åt den andra. Lektes i äldre tider (Fredrikshamn: Wm Ob. II
s. 42 b).
20. Spela stenar.
Spelet förekommer under olika namn och utföres oftast med
fem små stenar. De spelande sitta i ring på marken, t. ex. på gårdsplanen med det kortsnaggade gräset, eller på stuggolvet på en matta,
i Mörskom också kring stugbordet. Företrädesvis är det flickor som
roa sig med spelet. På olika sätt bestämmes vem som skall börja.
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Vanligtvis har varje flicka sina egna stenar. Den som får turen får
fortsätta, tills ett fel begås, då den bredvid sittande får taga vid
och spela, så länge det går utan missöde. Turerna gå medsols. Då
spelet gått varvet runt, fortsätter den första därifrån hon begick
felet. Den som först kommit genom spelet har vunnit. Mångenstädes
t. ex. i Nyland, kan den yngre generationen icke mera spela stenar.
Se Bk. 1951 s. 105.
a. Spela stenar; noppal).
Ettorna: fem stenar på marken, en sten, kallad »noppa» tages
i handen, kastas upp och en annan sten tages upp, noppan fångas
och den upptagna stenen flyttas över till vänstra handen; så förfares med alla fyra stenarna; då man misslyckas, säges man »rubba»;
Tvåorna: två stenar tas upp åt gången;
Treorna: först tas tre, så en sten upp;
Fyrorna: alla fyra tagas på en gång upp;
Alla stenarna i handen, en sten upp, fyra läggas ned, en sten
åter upp och de fyra tagas upp;
Alla stenar som tagas upp hållas i handen och kastas upp;
sålunda först en, så två, så tre och sist fyra kastas upp;
En sten mellan tummen och pekfingret, de fyra övriga på
ryggsidan av handen mellan fingrarna. Fyra i luften, en lägges på
marken, de fyra åter i luften, varefter stenen på marken tages upp;
En mellan tummen och pekfingret. Fyra inne i handen, fyra i
luften och fångas med vänstra handen. Stenen mellan tummen och
pekfingret i luften och alla fem i högra handen. En lägges bort
och detsamma, tills två stenar finnas kvar (ST: 397 s. 98). —
Spelas olika i skilda byar, stundom finnes det ända till trettio turer.
b. Spela stenar.
Ettan (ejttan): stenarna kastas ut på bordet, en tages, kastas upp och medan den är i luften, tages en annan sten, den nedfallande stenen tages emot och den andra lägges undan; sålunda
förfares, tills man tagit upp alla stenarna;
Tvåan: stenarna kastas ut på bordet en sten kastas upp,
två andra stenar gripas och den nedfallande fångas; på samma sätt
med de två återstående stenarna.
1 ) Stenspelet; den sten, som man håller i handen och kastar upp i luften,
då andra stenar fångas i spelet < fi. noppa 'ett slags spel med små stenar;
tärning'.
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Trean (trian): fyra stenar kastas ut på bordet, Pn femte
kastar man upp och medan den är i luften, kastas tre stenar från
bordet och den nedfallande stenen fångas och kastas åter upp, den
fjärde stenen tages upp och den nedfallande fångas;
Fyran: stenarna kastas ut, en sten tages upp, varpå en
annan sten tages och den uppkastade fångas; därpå kastas en av de
två, man nu har i handen, upp och den andra lägges ned och den
nedfallande fångas; sålunda förfares med alla fyra stenarna, varefter man till sist åter kastar upp en sten och tager upp de fyra
andra på en gång och fångar den uppkastade;
Femman: alla stenarna hållas i handen, en placeras närmare
fingerspetsarna, de fyra övriga ordnas i rad under tummen, för att
de icke skola följa med då den ena stenen kastas upp; medan den är
i luften, läggas de fyra andra ned, den nedfallande stenen fångas,
kastas åter upp, och de fyra andra tagas i handen, varpå den nedfallande åter fångas;
Sexan: en sten kastas upp, de andra tagas upp en och en åt
gången från spelplanen, tills alla äro samlade i handen;
Sjuan: stenarna tagas upp från spelplanen en och en åt
gången; alla stenarna, som man har i handen, kastas upp, tills alla
äro tagna;
Åttan: alla stenarna hållas i högra handen, en kastas upp,
de återstående placeras i vänstra handen, den nedfallande stenen
fångas, kastas åter upp, de övriga flyttas tillbaka till högra handen
och den nedfallande fångas;
Nian 1. värpandet: Fyra stenar på bordet, den femte kastas
upp, en sten tages upp och den nedfallande stenen fångas; av de
två man nu har i handen, kastas en upp och den andra placeras på
bordet, en annan sten tages upp och den nedfallande fångas. Sålunda
förfares, tills alla stenarna äro omväxlade. Av de två, man sist har
i handen, kastas den ena upp, den andra placeras på bordet med de
övriga och den nedfallande fångas, kastas åter upp, de fyra tagas
från bordet och den femte fångas;
Tian 1. tionde (tiendi): alla stenarna hållas i högra handen,
därifrån kastas de en åt gången över i vänstra handen och därifrån
igen tillbaka i den högra.
Den som inte hinner taga upp stenen (stenarna) från spelplanen
eller fånga den nedfallande stenen, säges »stappla» och får avbryta
spelet. Den som först hinner genom spelen har vunnit och de andra
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få fortsätta, tills de nått målet (MÖ: Bk. 1951 s. 106; Wm Oh. II ss.
642 b, 476 a, 444 b, 649 a, 644 a, 706 a, 586 a, 562 b, 419 a).
c. Man radar ut stenarna på spelplanen sålunda:
•

4.
Y. • •

3.

4.

en sten tages upp åt gången;

•

• • två stenar åt gången;

•
•

•
•
•

först en och sedan tre stenar eller tvärtom;
alla fyra stenar på en gång;

alla stenar, som tages upp, hållas i handen, först en och en,
därpå två och två, så en och tre eller tvärtom;
man radar ut fyra stenar, rör vid var och en, då man kastar
upp den femte stenen, men tager inte upp dem;
stenarna två och två vid varandra, tagas upp, hållas i handen och kastas upp;
en sten tages upp, kastas upp jämte kaststenen, hålles i handen och sedan tages de återstående tre stenarna upp;
Värparn: alla stenarna tas i handen en kastas upp och
en lägges ned; så förfares, tills de alla äro på spelplanen, så kastas
stenen åter upp och de fyra tagas upp i handen;
en åt gången plockas upp, alla hållas i handen och kastas
upp;
med högra handen plockar man upp stenarna en i sänder
och kastar dem över till vänstra handen; så kastar man upp den sten,
som man alltid hållit i högra handen, och kastar de fyra från vänstra
handen över till den högra;
man fångar den eller de uppkastade stenarna uppifrån, då de
falla ned; alla stenar, som man tager upp, hållas i handen och kastas upp; först tagas stenarna en i sänder, så två, därpå en och tre,
så alla fyra;
man står på ett ben, har en sten i munnen, en annan mellan tårna på den upplyftade foten, kastar upp en sten och tager
stenen mellan tårna och i munnen;
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14. handen vändes och de uppkastade stenarna få falla ned på
ryggsidan. Huru det för övrigt gick till mindes meddelaren icke. —
En viss osäkerhet också beträffande de övriga turernas ordning
och spelsätt. Då man begår fel, t. ex. tappar en sten, säges man
»bomma» (öBO: Ensk. meddel. 1955).
d. Sex avdelningar, envar med fyra nya turer: först tages en sten
upp åt gången, (ettorna, ejttona), sedan två, (tvåorna, tvåona), därpå först en och så tre (treorna, triona) och slutligen fyra stenar (fyrorna, fyrona) och sist alltid »pjäska»: två stenar i handen, en kastas upp och en lägges ned; den nedfallande fångas och kastas åter
upp, varpå den nedlagda stenen tages upp och den nedfallande fångas.
Man kommer överens om vem som skall börja.
Förspelet (farspele), a, b, c, d; sist »pjäska mitt första, går
på mitt andra», vilka ord sägas i takt med uppkastandet, nedläggandet, mottagandet och upptagandet av stenarna;
Sopanspelet, a, b, c, d; vid b, c, d kastas stenarna längre från
varandra, och man »sopar» dem i handen; sist »pjäska mitt andra,
går på mitt tredje»;
Lämnanspelet: först kastas en sten upp och en annan tages
från spelplanen och den nedfallande fångas; av de två man nu har
i handen kastas en sten upp och den andra »lämnas», d.v.s. lägges
ned, en ny sten tages upp och den nedfallande fångas. Sålunda förfares, tills man haft alla stenarna i handen. I andra turen tagas två
stenar åt gången och två »lämnas», i tredje först en och så tre och
i fjärde alla fyra. Sist »pjäska mitt tredje, går på mitt fjärde»;
Slingerspelet, a, b, c, d, likasom i förspelet, men den nedfallande stenen fångas alltid i vänstra handen. Sist »pjäska mitt femte,
går på mitt sjätte»;
Latspelet, a, b, c, d; sist »pjäska mitt femte, går på mitt sjätte».
Efterspelet 1. slutspelet, a, b, c, d; alla stenar som man tager
upp från spelplanen, håller man i handen och kastar upp en. Sist
läses »pjäskar mitt sista». Den som först kommit genom alla turerna
har vunnit och kallas »förstn» och om henne (honom) rimmas:
»Förstn gullbörsn». Den andra kallas »andn»: »andn gullbrandn»,
den tredje »trkin»: »tr-e.dn gullkdn», den fjärde »ffaTrdn»: »fjärdn
gullfjäriln», den femte »femtn», den sista »sistn»: »sistn gullkvistn»
eller (hånande) »sistn skituristn». Om många barn äro samlade,
kunna de dela sig i flera grupper med högst fyra eller fem i varje
grupp (SI: Bk. 1951 s. 106; Wm Ob. II ss. 651 a, 288 a, 691 b, 692 a,
708 b, 686 a, 641 a, 245 a).
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1—4

i Sibbå (se föreg.).
5:te turen: alla stenarna i handen, en kastas upp, de övriga
läggas ned, den nedfallande fångas och kastas åter upp, de fyra
tagas upp och den femte fångas;
6:tte turen: en sten upp, man pekar med fingret i marken, men
tager inte upp stenen, den nedfallande och infångade stenen kastas
åter upp och nu tager man upp den sten, man tidigare endast pekat
på. Så förfares med alla fyra stenarna;
ii
a
7:nde turen: Kvirs-kvars.1 ) Stenarna kastas ut, så
*
att de, om möjligt, bli liggande sålunda. De tagas sedan
•d upp i kors: först a och d, sedan b och c;
8: de turen: två stenar kastas upp, av de andra två tages en åt
gången upp;
9:nde turen: »Kräsona»: man försöker kasta ut stenarna så,
att de, så vitt möjligt, bli liggande i rad efter varandra; först tages
en sten upp och sedan »krasar» 2) man de tre övriga upp på en gång;
10:nde turen: »Flotona»: man stryker med den ena handen mot
den andra, som om man »flottade» 3 ) händerna, innan man fångar den
uppkastade stenen;
11:te turen: man stöder vänstra handen med fingertopparna mot
golvet och skjuter stenarna en åt gången in mellan de utspärrade
fingrarna; femte gången tager man upp alla stenarna;
12:te turen: man klappar ihop händerna två gånger, innan man
fångar stenen; först tages en åt gången, sedan två åt gången, så en
och tre och slutligen alla fyra stenarna upp;
13:nde turen: stenarna tagas upp såsom i 1-4, men man knackar i golvet, innan man tager emot den uppkastade stenen (LT:
Ensk. meddel. 1955). — Meddelaren icke riktigt säker på turernas
ordningsföljd.
f. Spel med tjugu turer. De fyra första spelas som i Sibbå (var. d).
Vid en omgång med fyra turer klappar man händerna ihop, innan man
tager emot den nedfallande stenen. Vid en annan omgång med fyra
turer, »krasona», radar man stenarna långt från varandra och »krasar» 2 ) dem i handen, innan stenen tages emot. De övriga turerna
glömda (PÅ: Ensk. meddel 1955).
Kors och tvärs; kvars = tvärs.
Grabba, rafsa åt sig
Ingnida med flott.
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g. Innan spelet börjar kommer man överens om »hacka picka
är med» eller inte. Då man kastat en sten upp i luften och skall
taga en av de liggande stenarna men inte lyckas gripa den, men
dock fångar den nedfallande stenen, kallas det »hacka picka». Om
»hacka picka är med», så får den spelande försöka så länge, tills
hon (han) lyckas gripa en av de liggande stenarna, men om »hacka
picka inte är med», kallas den spelandes missöde »rubb», hon (han)
»robbar» och spelet övergår till den följande. Sedan »sätter man
opp» (setär opp) för att bestämma ordningen, i vilken man skall spela.
Man kastar då upp alla fem stenarna i luften och försöker fånga dem
på övre sidan av handen. Om då t. ex. en sten stannar på handen,
»får man tio», för två stenar tjugu, för tre stenar trettio o. s. v.. Två
gånger förfar man sålunda, och det man »får» de olika gångerna
adderas ihop. Den som »fått mest» börjar spelet. Turerna:
Ettorna (ettona)

MÖ Ettan (var. b).

MÖ Tvåan, men stenarna kastas ut på
Tvåorna (tvöona)
golvet eller marken såvitt möjligt så, att de bli liggande sålunda:
•

3.

•
Treorna (triona): stenarna kastas ut så, att de, om möjligt,

komma att ligga sålunda:

•

•

En sten kastar man upp och

•
griper först en sten och andra gången tre stenar, innan man fångar
den nedfallande stenen;
4.

Fyrorna (ffdrona): man försöker kasta ut stenarna så, att

de bli liggande sålunda: •

•

Sedan kastar man upp en sten och

•
tager de fyra från marken;
MÖ Femman;
Femmorna (femmona)
Sexorna (seksona) = MÖ Sexan;
Sjuorna (sjiiona)
MÖ Sjuan;
Åttorna (ottona) : en sten kastas upp, en annan tages från
spelplanen och den nedfallande fångas. Den ena fasthåller man med
tummen och den andra kastar man upp, en sten tages åter från
spelplanen och stenen i handen fälies ned. Sålunda fortsättes, tills
alla stenarna varit i handen och fällts ned. Den enda sten man sist
kommer att hålla i handen, kastar man upp, de fyra övriga tagas
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upp på en gång och den nedfallande fångas; de stenar man lägger
ned försöker man få att ligga så nära som möjligt, för att det skall
bliva lättare att gripa alla fyra på en gång;
Niorna (niona): alla stenarna radas efter varandra på insidan av flata handen i riktning mot fingertopparna. Fyra kastas
upp, den femte lägges ned på spelplanen, varefter de fyra fångas.
Därefter kastas de åter upp, den femte stenen tages upp från spelplanen och de fyra fångas;
Tiorna (Hona): stenarna kastas ut, en sten kastas upp, medan den är i luften tager man en annan sten, knackar med den en,
eller flere gånger om man hinner i marken och fångar den nedfallande stenen. Sålunda förfares med alla fyra stenarna.
När alla tio turerna sålunda blivit spelade, »sätter man opp» ånyo
såsom vid spelets början, men nu endast en gång. Det belopp man
nu får, subtraheras från summan av de belopp man fick, då man
»satte opp», innan spelet började. Råkar man nu med en gång få lika
mycket, som man med tre gånger fick i början, så har man vunnit. Detta inträffar dock ytterst sällan, varför alla turerna spelas en
gång till .Vid slutet »sättes opp» igen och beloppet subtraheras från
den förra resten. Den som först har fått sitt ursprungliga belopp
har vunnit (EN-stad: Bk. 1951 s. 107; Wm Ob. II ss. 642 b, 476 a,
444 b, 649 b, 644 a, 706 a, 586 b, 697 b, 419 b). — Se för övrigt inledningen till spelet Bk 1951 s. 108.
h. Monk; spela monk.
Man kommer överens om vem som skall börja. Sex avdelningar,
de fyra första och den sjätte med två turer. Avdelningarna:
Ettorna (ejttona): vid första turen kastar man som vanligt
en sten upp i luften och plockar upp en av de på marken liggande
och förfar sålunda, tills man har alla fem stenarna i handen. Vid
andra turen kastar man en av de fem stenarna i handen upp i luften och lägger en sten på marken och förfar sålunda, tills alla stenarna äro nedlagda; .
Tvåorna (tv7dona): likasom ettorna med den skillnaden att
två stenar åt gången tagas upp från marken, resp. läggas ned;
Treorna (triona): En sten kastas upp, tre tagas från marken
och den nedfallande mottages; alla hållas i handen och en sten kastas åter upp, den återstående tages från marken och den nedfallande
mottages; andra turen: en sten kastas åter upp av dem som äro i
handen, tre stenar läggas på marken, den nedfallande stenen fångas,
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kastas upp och den återstående stenen lägges ned, varpå den nedfallande mottages;
Fyrorna (fDrona): en sten kastas upp, de fyra övriga tagas
på en gång upp och den nedfallande stenen fångas; därpå kastas en
av de fem, man har i handen, upp, de fyra andra läggas ned och den
nedfallande fångas;
Femmorna (femmona): alla stenarna hållas i »göpnen» (bägge
händerna hållna kupiga till varandra), kastas upp i luften och tagas
emot på händernas ryggsida. Sedan kastas dessa stenar åter upp
och fångas, men nu inuti händerna. Detta upprepas tre gånger i följd;
Sexorna (seksona): vid första turen kastas en sten upp i luften, en annan gripes från marken och den nedfallande stenen fångas.
Dessa båda kastas nu upp och en tredje sten tages från marken, varefter de tre kastas upp och en fjärde gripes och slutligen dessa fyra
kastas upp, den femte gripes och de fyra fångas. — Vid andra turen
kastas först fyra stenar upp, den femte lägges ned på marken och de
fyra nedfallande stenarna fångas; därpå kastas tre stenar upp och
den fjärde lägges ned o. s. v. tills alla stenarna åter ligga på marken.
— Den har vunnit, som först har slutspelat (PA: Bk. 1951 s. 108;
Wm Ob. II ss. 476 a, 444 b, 649 b).
i. Spela munk.
Innan spelet börjar, skall man »kröna», d. v. s. avgöra, vem som
skall börja. Man håller då stenarna i båda händerna, kastar dem
upp i luften och tager emot dem på handryggarna vända så att pekfingrarna ligga mot varandra och tummarna nedåt, så att en vinkel
bildas. Dien som fångar alla stenarna får börja. Om två få lika,
få de prova sinsemellan på nytt.
En sten tages upp åt gången;
Parena: två stenar upp åt gången;
Triona: först tre sedan en sten upp åt gången;
Fyrona: alla stenarna i handen, en kastas upp, fyra läggas
ned, en kastas åter upp och de fyra tagas upp;
Alla stenarna i handen, en kastas upp, en i sänder läggas de
fyra ned, en kastas åter upp och de fyra tagas upp;
C
•

•B

A•

•

cds.,

Viirpona: fyra stenar i en fyrkant sålunda se teckningen. En sten kastas upp, två tagas
i riktningen A—B, detsamma i riktningarna
B—A, C—D och D—C.
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En sten kastas upp, de övriga plockas upp en åt gången
och hållas i handen;
Vänstra handens fingertoppar mot marken, fingrarna utspärrade, en sten mellan varje fingerpar, en sten kastas upp, de
övriga skuffas en åt gången in under handen; en sten kastas åter
upp och de fyra tagas upp på en gång;
Alla stenarna i högra handen, en åt gången kastas upp och
fångas med vänstra handen;
Alla stenarna i högra handen, kastas upp, handflatan tryckes
mot marken, varefter alla stenarna fångas med samma hand (KI:
414 s. 70).
Då hela spelet spelats först med båda händerna, skall det spelas
med högra handen och sedan med den vänstra (KI: 414 s. 72).
Likasom var. i. t. o. m. femte turen. Sedan följer ett svårare
sätt: de stenar som tagas upp behållas alltid i samma hand och kastas efter hand alla upp (KO: 414 s. 79).
1. Monk, vb monka.
Femton avdelningar, kallas »lekar» eller »spel», de flesta med
fyra turer: ettan, tvåan, trean (trian) och sist fripå. Följande lekar:
EnemAn: vid ettan tages en sten upp åt gången och lägges
undan. vid tvåan två stenar och vid trean först en och sedan tre
eller tvärtom, sist »fripå», varvid alla stenarna hållas i handen, en
kastas upp och fyra läggas ned, den nedfallande stenen fångas,
kastas upp ånyo och de fyra tagas från marken, varpå den femte
fångas;
Enklan: ettan, tvåan, trian: spelas likasom föreg. med den
skillnad att de stenar man tagit upp icke läggas undan utan hållas
i handen och kastas upp, då andra stenar skola tagas; sist fripå;
Dubb/an: ettan: stenarna tagas upp en och en åt gången, hållas
alla i handen och kastas upp vartefter man plockar upp dem, så att
sist kastas fyra stenar upp; vid tvåan tagas två stenar upp åt gången
och kastas upp, vid trian först tre stenar och sedan en sten; sist fripå;
Raman: stenarna radas långt ifrån varandra. En sten kastas
upp och stenarna tagas från spelplanen två och två, handen drages
därvid längs spelplanen från den ena stenen till den andra. Detta
upprepas fyra gånger. Därefter tages en + tre stenar på samma
sätt, men endast en gång. Den nedfallande stenen fångas som vanligt;
sist fripå;
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Tjuven (tjivin): ettan: stenarna kastas ut på spelplanen, en
sten kastas upp i luften, en tages från spelplanen, hålles i handen.
medan den första kastas upp och en annan sten tages från marken
o. s. v. tills alla stenarna äro samlade i handen; tvåan: likasom föreg.
tur med den skillnad att stenarna tagas två och två från marken;
trian: lika, blott att man först tager tre stenar och sedan en; sist fripå;
Fällan: ettan, tvåan, trian = SI Lämnanspelet (var. d). Namnet därav att man säges »fälla» stenarna; sist fripå; i trian kan man
också taga först tre stenar och »fälla» dem, när man tager den fjärde;
Husan: fyra stenar läggas på spelplanen, den femte kastas
upp fyra gånger, och för varje kast skjutes en sten in under vänstra
handen; sista gången, då den femte stenen kastas upp, tagas de fyra
andra på en gång från spelplanen och den nedfallande fångas; sist
fripå;
Ante kortinte: spelas såsom föregående med den skillnad att
stenarna skjutas in genom mellanrummen mellan de utspärrade fingrarna på vänstra handen, som vilar med fingerspetsarna på spelplanen. Man läser följande ramsa: »Ante (för första stenen), korånte
(för andra stenen), tjur kalvana (för tredje stenen), i bös» (för
fjärde stenen); sist fripå;
Anm. Jfr SI retsamt rim på namnet Ante, Ante korante kör kalvarna i bås
när kalvarna kackar får Ante smörgås.

Bröstkakan: stenarna kastas ut, en tages och kastas upp, en
annan sten tages, med fingrarna slås i golvet och mot bröstet, innan
den nedfallande stenen fångas. Detta upprepas tolv gånger. Vid
tvåan tagas två stenar upp, vid trian först en, sedan tre, sist fyra
stenar på en gång, alltid slås i golvet och mot bröstet; sist fripå;
Pesskerne: meddelaren glömt huru »leken» spelas;
Kast i hand (hann): ettan: fyra stenar hållas i vänstra handen, med högra handen kastas en sten upp, och medan den är i
luften, lägges en sten från vänstra handen i högra, varpå den nedfallande stenen gripes. Sålunda förfares, tills vänstra handen är tom;
tvåan: likasom ettan med den skillnad att två stenar åt gången läggas
i högra handen; trian: först läggas tre stenar, sedan en sten från
vänstra i högra handen. Sedan börjas från början på samma sätt i
tre turer, men nu kastas alla stenar upp, som man fått i högra handen; sist fripå;
Vänd om hand: ettan: stenarna kastas upp i luften, handen
vändes med avigsidan uppåt, innan stenarna falla ned; av de stenar, som stanna på handen, tages en, kastas upp och de som ligga
32 — V. E. V. Wessman.
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på marken tagas upp en och en; tvåan: två stenar åt gången tagas
upp; trian: först tages en, sedan tre stenar upp eller tvärtom; eljes
likasom ettan; sist fripå;
Äran läran: glömt av meddelaren;
Plockorna (plockona): stenarna radas långt från varandra,
först tagas två stenar upp åt gången och detta sker fyra gånger,
sedan tagas en och tre en gång. Handen får icke dragas från en sten
till en annan utan lyftes upp hastigt, då en sten tagits; sist fripå;
Gycklorna (jöcklona): man tager två stenar i handen, »jöcklar» (jonglerar) med dem så, att man kastar upp dem trettio gånger
turvis och fångar dem, då de falla ned; därpå tagas två stenar i
handen; medan man kastar upp den ena stenen lägger man den andra
ovanpå de tre andra, varpå den nedfallande stenen fångas och åter
kastas upp och de fyra andra tagas i handen och den nedfallande
stenen mottages; sist fripå. — Då stenarna kastas ut på spelplanen,
få de vid ettan ligga huru som helst, vid tvåan försöker man att få
•
dem att falla sålunda

•
vid trian sålunda
•

Og; -5A.Tyn nk.
ss. 641 b; 648 b; 642 a; fn. s. 135 a;
Ob. II ss.638 a, 703 b, 429 a—b; Ob. I s. 199 b; Ob. II ss. 650 a; 665 b,
619 a, 630 b; Ob. I s. 35113; Ob. II ss. 674 a, 560 a, 701 b, 657 b; Ob.
s. 243 b).
(Rh: 1:1k, 1 051

m. härv, vb pjärva.
Man kommer överens om vem som skall börja. Sexton avdelningar, de flesta med fyra turer. Om man icke får tag i de stenar,
som ligga på spelplanen, säges man »picka», och då går turen till
följande bredvid sittande. Avdelningarna:
Förspelet: ettas: en sten kastas upp, de andra plockas upp
en och en åt gången; tvåas: två stenar tagas upp åt gången: trias:
först tagas tre stenar upp, sedan en sten; sist fripå, varvid fyra stenar
läggas på planen, den femte kastas upp och fångas, kastas upp ånyo,
de fyra nedlagda tagas i handen och den femte nedfallande fångas;
Enklan: ettas enklan: stenarna kastas ut, en tages, kastas upp
och en annan tages från spelplanen, dessa två kastas upp och en
tredje tages, de tre kastas upp och den fjärde tages; tvåas enklan:
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liksom ettas enklan med den skillnad att två stenar tagas upp åt
gången; trias enklan: likasom föreg., men först tagas tre stenar
och sedan en; sist fripå;
Dubb/an: ettas dubblan 1. dubblan ettas: en sten kastas upp,
en annan tages från spelplanen och den nedfallande tages emot; den
första kastas åter upp och den upptagna hålles i handen o. s. v. tills
alla äro i handen; tvåas dubblan: två stenar tagas upp åt gången,
eljes likasom föreg., trias dubblan: liksom föreg., blott att först
tagas tre stenar, sedan en; fripå;
Raman: ettas: en sten kastas upp, de andra »ramas» (sopas med
handen) två åt gången upp från spelplanen och hållas i handen: tvåas:
en sten kastas upp, alla de fyra återstående tagas i handen på en
gång; trias: alla stenarna hållas i handen, en kastas upp, fyra läggas
ned, den nedfallande tages emot, kastas upp och de fyra tagas upp
och den nedfallande mottages; fripå;
Tjuven (tj9ven): ettas, tvåas, trias likasom motsvarande turer i BÖ 5 (var. 1); fripå;
Fällan: ettas, tvåas, trias = SI 3, Lämnanspelet (var. d) , BÖ
6 (var.1), Fällan; fripå;
Husan = BÖ 7 (var. 1), Husan;
Ante = BÖ 8 (var. 1) Ante korante; ramsan lyder: Ante kurante o.s.v.; fripå;
Pjäskan: alla stenarna i handen, en kastas upp, fyra läggas
ned, den nedfallande tages emot, kastas åter upp, de fyra tagas upp
och den nedfallande fångas; sist fripå;
Bummelibuff (bommälibuff): de fem stenarna kastas ut,
en tages och sedan man sagt b-b-mmälibuff, kastas den upp, fingrarna
sättas i golvet, stenen tages emot och lägges åt sidan. Därpå tages
en annan sten, med vilken man förfar på samma sätt, men man yttrar nu: »Kattn skrek», tredje gången säges: »Nyp i tång», fjärde
gången: »Same lott» och femte: »Kast aldrig bort». Därpå tagas
alla stenarna upp och spelas fripå;
Bröstskakarn 1. bKstkakan
BÖ 9 (var. I) , Bröstkakan men
endast en tur; sist fripå;
Vänd om hand (hann) = BÖ 12 (var. I) , första turen; fripå;
Plockorna (plockona): stenarna kastas ut, en tages och kastas upp de övriga »plockas», först 1 + 1 (ettas), så 2 + 2 (tvåas)
och sist 3 + 1 (trias), slutligen fripå, som spelas sålunda: Alla ste
narna hållas i handen, en kastas upp, fyra läggas ned på mar'- c' ,
den nedfallande stenen fångas, kastas åter upp och de fyra tar--:
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i handen, med vilken man bultar två gånger i marken, innan man
tager emot den nedfallande stenen;
Kast i hand (hann) = BÖ 11 (var. 1), Kast i hand; fripå;
Gycklorna (jöcklona): likasom BÖ 15 (var. 1), Gycklorna, med
den skillnad att man tolv gånger jonglerar med två stenar; fripå;
Apel: fyra stenar läggas åt sido, den femte kastar man upp
och tager emot, under det man läser ramsan: »Apel, konståpel, kom
äril, kom färil, kom fick, kom fack, kom trull, kom påss, kom ett
på tjöpe». Därpå tagas de fyra stenarna upp och den femte tages
emot sist fripå, (VA: Bk. 1951 s. 110; Wm Ob. I ss. 152 b, 190 a; II
ss. 445 a, 476 a; Ob. I s. 153 a; Ob. II ss. 476 a, 445 a; Ob. I ss. 135 a,
153 a; Ob. II ss. 445 a, 80 b, 429 a—b; Ob. I s. 199 b; Ob. II s. 650 a;
Ob. I s. 290 a; Ob. II ss. 619 a, 631 b, 630 b, 560 a, 43 a; Ob. I ss.
351 a, 243 b; Ob. II ss. 619 b, 26 b.
n. 1. En om en: enas :en sten kastas upp, de övriga tagas upp en
åt gången, tills alla stenar äro i handen; paras: två stenar tagas upp
åt gången och hållas i handen; trias: först tages tre stenar, sedan
en, tills alla äro i handen; sist fritt på = BÖ 1 (var. 1), Enemen;
VA 2 (var. m), Enklan;
Enklan: enas, paras, trias
Dubb/an: beskrivning saknas;
Raman: enas: stenarna läggas två och två ungefär 50-75 cm
från varandra, den fernte stenen kastas Up}) ocii de andra Lagas ivå
åt gången; paras: två stenar läggas bredvid varandra, ett stycke
från dem de två andra, femte stenen kastas upp och de fyra tagas;
trias: tre stenar bredvid varandra, den fjärde ett stycke ifrån dem
och alla stenar tagas på en gång;
Fällan = BÖ 6 (var. 1), Fällan;
Ante: den vänstra handen ställes så att lillfingret ligger längs
spelplanen, fingerspetsarna föras tillsammans, så att en liten håla
bildas under handen. Fyra stenar läggas framför öppningen, och under det den femte kastas upp plockas först en och en, sedan två
och två och slutligen tre och en in i »kättan». Vid frittpå borttages
vänstra handen;
Andra ante: = BÖ 8 (var. 1), Ante korante; frittpå;
Apel = VA var. m, 16 ovan Apel;
Första bröstkakan = VA 11, var. m, Bröstkakan;
Andra bröstkakan: likasom En om en, men stenarna radas
icke utan kastas ut och för varje gång en sten tages upp, måste man
knacka med handen på bröstet, förrän den uppkastade stenen fångas;
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Tredje bröstkakan: man knackar två gånger i bröstet, förrän
man tager upp en sten;
Vänd om hand 1-= VA 12 (var. m), Vänd om hand;
Plockarna: likasom raman, men handen får ej glida längs
spelplanen, utan stenarna plockas upp;
Mungiporna: fyra stenar stoppas i munnen, den femte kastas upp, medan en och en tages ur munnen; vid paras tagas två och
två, vid trias tre och en (VA: Bk. 1928 s. 13).
o. 1:sta turen: En-om-en:
en sten tages upp åt gången;
två stenar tagas upp;
först tages en, så tre stenar upp;
alla fyra tagas upp på en gång;
2:dra turen: Enklan:
spelas som En-om-en a—c med den skillnad att ingen sten lägges ned utan alla hållas i handen och kastas upp samt fångas. På
denna och de följande turerna spelas »fri-på»: alla stenar äro i
handen, en kastas upp, fyra läggas ned, stenen kastas åter upp och
de fyra tagas upp i handen;
3:dje turen: Dubb/an:
stenarna hållas i handen varefter man tager upp dem en och en,
två och två, en och tre, utom den som kastas upp. Då sista stenen
tages upp, kastas alla stenarna i luften. Fripå såsom i föreg.;
•
4:de turen: Raman:

•

De fyra stenarna läggas så

och två stenar dragas till-

•
samman medan den femte är i luften och infångas tillika med de
två, som upptagits. Så upptagas de följande två på samma sätt;

•

stenarna placeras så •

•

därpå »ramas» de tillsamman,

medan den femte kastas upp osv.
•
, varefter de »ramas» tillhopa osv.
c) stenarna läggas så r
Sedan fripå;
•
5:te turen: Fällan:
stenarna tagas upp en och en åt gången, men alltid hålles den
sten i handen, som tagits upp, och »fälles» ned, då en ny sten tages;
två stenar tagas upp åt gången och fällas;
en sten tages upp och fälles och sedan tre eller tvärtom;
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d) den eller de stenar, som finnas i handen, läggas ned och alla
fyra tagas upp. Därpå fripå;
6:tte turen: Ante-korante:
handen lutande mot golvet och stenarna spridas framför. Medan
en sten kastas i luften, för man med pekfingret en sten åt gången in
i handen och säger: »Ante-korante, kör kalvar i vall». Så tagas alla
stenarna upp medan en kastas i luften. Sist fripå;
7:nde turen: Andra Ante-korante:
handkälet1) lägges mot golvet, fingerspetsarna vidröra golvet
och fingrarna hållas krokiga och något från varandra. Stenarna spridas och och föras en och en mellan fingrarna under handen, medan
som vanligt en sten för varje gång kastas upp. Under tiden räknas
»Ante-ko» (stenen mellan tummen och pekfingret), »rante kör»
(stenen mellan pekfingret och långfingret), »kalvar i» (mellan långfingret och ringfingret) »bås» (mellan ringfingret och lillfingret).
Därpå tages handen undan, en sten kastas åter upp och de fyra
tagas upp. Fripå;
8:nde turen: Apel konstapel:
fyra stenar ligga hela tiden i handen, medan en femte kastas upp
(det blir nio gånger) och »främstfingret» 2) föres i golvet, under det
man räknar »Apel,kon/stapel,kom/ ärel,komffärel,kom/ fi,kom/fa,
kom,/ trull,kom/pa,kom/ett på köpet.» Sedan kastas femte stenen
äter i luften, medan man lägger de fyra stenarna på golvet. Vid ett
ytterligare kast i luften tagas de upp. Fripå;
9:nde turen: Första bröstkakan:
fyra stenar tillsammans i en hög på golvet, en sten kastas upp
och innan den tages emot föres handen i golvet och till bröstet. Detta upprepas tolv gånger. Så tagas alla stenarna upp, handen föres
till bröstet och stenen tages emot. Fripå;
10:nde turen: Andra bröstkakan:
spelas som En-om-en med den skillnad att ingen sten tages upp
utan att man slår handen mot bröstet en gång för varje sten som
skulle tagas upp. Fripå då handen slås mot bröstet en gång;
11:te turen Tredje bröstkakan:
spelas som En-om-en, men handen slås två gånger i bröstet varje
gång stenar upptagas från golvet. Fripå med två slag i bröstet;
1) Handens undre yta. Jfr ordförteckningen.
2)

Pekfingret.
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12:te turen: Plockorna:
stenarna läggas som i Raman och »plockas» upp först en och en
åt gången, så två åt gången och sist en och tre. Fripå;
13:de turen: Vänd om hand:
alla stenarna kastas upp, handen vändes med yttre sidan uppåt
och de nedfallande stenarna tagas emot. Om flere stenar fastnat på
handen, lämnas endast en kvar och denna kastas upp från handens
yttre sida och en sten tages upp. Dessa två kastas upp, den ena
måste stanna på handen. Så kastas den upp och en sten upptages
ånyo. Detta fortgår, tills alla fyra tagits upp. Så tagas två och två
och sedan en och tre. För varje gång kastas stenarna som erhållits
i handen upp. Fripå;
14:de turen: Mungiporna:
likasom 14 i föreg. (var. n), med undantag att sist tages ur munnen först en och sedan tre. Fripå (VA: 359 s. 46).
p. Tjugufem turer eller »spel» och efter varje spel »fripå»
(fripb), som spelas likasom i VA (var. m) 1, och man säges då »pjäska». Man kommer överens om vem som skall börja.
Första spelet: fyra stenar (2, 3, 4, 5) radas i kvadrat sålunda.
En femte sten (1) kastas upp, och medan den är i luften tages stenen 2 upp, varpå man fångar den nedfallande stenen
4
och därpå placerar de två stenarna på marken, där stenen två legat. Så tages stenen 3, kastas upp i luften
och stenarna 1 och 2 tagas upp, den nedfallande stenen fångas och alla tre stenarna läggas på marken på ett ställe. På
samma sätt förfar man med stenarna 4 och 5. När alla fyra äro i
en hög, tager man två stenar i handen, kastar en upp och lägger
den andra på marken; så mottages den nedfallande stenen, kastas
åter upp och den nedlagda stenen tages i handen och den nedfallande
stenen tages emot; sist fripå;
Apel: likasom VA (var. m) 16, Apel. Ramsan lyder: Apel, konstapel, kom äral, kom färal kom fick, kom fack, kom trull, kom pass,
kom stass, kom ell, kom sell, kom ett po tjöpe, tjöp ett; fripå;

•

3.

5*

4)

Bröstkakan: fyra stenar läggas åt sidan, den femte kastas upp
i luften, och innan den faller ned, gör man med handen en »kaka»
framför bröstet och tager så emot den nedfallande stenen; fripå;
Husan: fyra stenar läggas på spelplanen, en femte kastas upp
och innan den faller ned, skjutas alla fyra stenarna på en gång under
vänstra handen, varpå den nedfallande stenen uppfångas; fripå;
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Ante: vänstra handen hålles med utspärrade fingrar vilande
på fingerspetsarna på spelplanen, med högra handen radas fyra stenar så, att en sten kommer framför varje fingermellanrum, för övrigt
som i BÖ VA (var m) 8, Ante; ramsan lyder »Ante korante, tjör kalvana i ib-ås»;
Torpen: alla fem stenarna kastas upp och handen vändes
med ryggsidan uppåt, de nedfallande stenarna få falla ned på handen, de som stanna läggas undan, med de övriga fortsättes på samma sätt, tills alla en gång stannat på handen: sist fripå;
Handklapp (handklapp): fyra stenar radas i kvadrat, den
femte kastas upp och en åt gången tagas de övriga upp, händerna
klappas ihop, innan den nedfallande stenen mottages. När alla fyra
äro i handen, kastas den femte upp, händerna klappas ihop, stenarna
läggas ned och den nedfallande stenen tages emot. Detta är fripå;
Knäspel: spelas likasom handklapp med undantag av att man
slår handen mot knäet i st. f. att klappa ihop händerna; vid fripå
slås handen också mot knäet;
Rabban: stenarna radas ut i en rak linje. En sten kastas upp
i luften och de fyra andra tagas på en gång i handen och läggas åter
ned och den nedfallande stenen mottages därpå; fripå;
Pickan: fyra stenar radas efter varandra, den femte kastas
upp i luften och första och andra stenen »pickas» upp, d. v. s. plockas upp utan att handen släpar längs spelplanen, sedan kastas femte
stenen åter upp, första och andra hållas i handen och tredje och
fjärde pickas upp; fripå;
Kärnan (tjänare) : man jonglerar med två stenar, vilka turvis kastas upp och tagas emot. Detta göres tolv gånger, därefter kastar man upp den ena stenen, tager upp de tre andra och tager emot
den nedfallande stenen, kastar upp den och lägger de övriga stenarna tillbaka och tager emot den nedfallande; fripå;
Gnuggan: stenarna radas i kvadrat, en sten kastas upp och
en åt gången tagas de övriga upp och »gnuggas» först mot marken,
innan den nedfallande stenen tages emot. Efter det alla stenarna samlats i handen spelas fripå på vanligt sätt, förutom att stenarna
»gnuggas»;
Pannkakan: fyra stenar radas i kvadrat, den femte kastas
upp, de övriga tagas upp en åt gången och man beskriver med varje
sten en »pannkaka» (cirkel), innan man tager emot den nedfallande
stenen; också vid fripå göres en »pannkaka»;
Vändan: fyra stenar radas i kvadrat, den femte kastas upp,
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de övriga tagas upp en i sänder och handen vändes för varje gång,
innan stenen tages, med inre sidan uppåt, likaså vid fripå;
15. Plockan: fyra stenar radas i kvadrat, den femte stenen kastas upp och de övriga plockas en i sänder upp och samlas i handen;
fripå;
16. Bummeli bommäli: fyra stenar radas i kvadrat, den femte
kastas upp och man säger »bgmmäli», sätter fingrarna i golvet och
tager därefter emot stenen; andra gången göres lika, tredje gången
också, utom att man nu säger »hej»; fjärde gången säges: »råttan
biter» och med fingrarna visas hur det går till, femte gången: »kattin
klöser» (göres en lång dragning med fingrarna), sjätte gången »harin skuttar» (skuttas med fingrarna), sjunde gången: »fågeln hackar» (hackas med fingrarna); sist fripå som vanligt;
Höhögen (höjhögin): stenarna radas i en rak linje. En sten
kastas upp och innan den faller ned och tages i handen, försöker
man få en sten åt gången »karad» så, att de bilda en hög. När slutligen alla fyra stenarna äro karade ihop, tagas de upp alla på en
gång, medan den femte är i luften; denna tages emot, kastas upp
ånyo, de fyra läggas tillbaka på marken och den femte tages emot;
detta är fripå;
Kroken (kr-ökin): tre stenar radas nära varandra, så att de
bilda en triangel, ett stycke från dem lägges den fjärde stenen, den
femte kastas upp, de fyra tagas upp alla på en gång och den nedfallande stenen tages emot; fripå;
Fällan = BÖ VA (var. 1, m) 6, Fällan ettas, fripå;
Nällan: stenarna hållas i högra handen, en och en kastas
upp och tages emot med den vänstra, tills alla fem äro i vänstra handen. Sedan kastas med vänstra handen upp en sten, de fyra övriga
läggas ned och den nedfallande stenen tages emot med högra handen;
fripå;
Haf san: alla stenar tagas i högra handen, kastas upp, och
när de falla ned, försöker man fånga dem ovanifrån. Den man icke
lyckas fånga, kastar man upp på nytt, och så förfar man, tills alla
äro fångade; fripå;
Dubb/an: fyra stenar radas i kvadrat, den femte kastas upp
och en av de fyra tages i handen och den nedfallande tages emot.
Därpå kastas de båda i luften och den andra stenen tages, så kastas tre i luften och sist fyra; fripå;
Slätan (släton, slåtan): fyra stenar läggas åt sidan, den femte

506

Lekar med idrottslig karaktär.

Kap.

kastas upp och innan den faller ned och tages emot »slätar» man
kroppen med handen; fripå;
Mjölkan: vänstra handen lägges med utspärrade fingrar på
marken, stenarna hållas i högra handen. Medan en sten kastas upp,
stickas de övriga, innan stenen faller ned, en åt gången in i »klykorna», d. v. s. mellan fingrarna. Därpå kastas den femte stenen upp
igen och de fyra kastas en i sänder ut ur klykorna i en hög; fripå;
,Silas: handen med alla fem stenarna i hålles på knäet. Därpå låter man dem »sila» ned på marken. Sedan tages den sten upp,
som man anser vara lämpligast, kastas upp och de övriga tagas upp.
Sist »fripå alla», som spelas sålunda: Fyra stenar läggas på marken,
den femte kastas upp och med de fyra förfares sålunda, medan man
läser följande ramsa: »Ta opp» (stenarna tagas upp och den nedfallande stenen fångas), »fri på» (stenarna läggas ned och den femte
kastas upp) »alla mina» (stenarna tagas åter upp och den nedfallande stenen fångas) »tjugufem spel» (alla stenarna läggas ned och
spelet är slut för den som kommit så långt, medan de andra få fortsätta, tills de klarat alla turerna). Begår man fel, säges man »stappla»
(SA: Bk. 1943 s. 152, 1951 s. 113; Wm Ob. II ss. 648 b, 619 b, 630 b,
665 b, 619 a, 438 a, 660 b, 678 a, 76 a, 26 b, 685 a, 654 a, 17 a, 559 b,
43 b, 631 a, 669 a, 680 a; Ob. I s. 199 b; Ob. II ss. 699 a, 659 b, 638 a,
251 b, 694 b, 158 b).
14 tre t,irer: enas,
paras och trias. Avdelningarna:
F'irspelet = VA var. m 1, Förspelet, men vid trias kan först
en sten plockas upp och läggas ned och sedan tre stenar eller tvärtom;
Fällorna (fellona) = B05 var 1, 6, VA var. m 6, VA var. n 5,
Fällan;
Kastorna (kastona): enas: en sten tages upp åt gången, vid
paras två stenar, vid trias först en och sedan tre stenar eller tvärtom; alla stenar, som tagas upp, hållas i handen, och då man fått alla
fem, kastas en upp, de övriga fyra läggas ned och den nedfallande
stenen fångas;
Brösthackorna (brösthackona): då stenarna tagas upp, vid enas
en åt gången, vid tv-öas 1. paras två och vid trias en gång en, en annan
gång tre, bultar man sig med knuten hand i bröstet, innan man tager
emot den nedfallande stenen;
Vändorna (vet/c/ona): vid enas plockas stenarna en åt gången
upp, vid paras två, vid trias en gång en och en gång tre, och handen vändes med inre sidan uppåt, innan en sten tages upp;
Sexton avdelninesr, i 2,7dpiningn-r-nn 1
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Slängorna (slengona): vid enas plockas stenarna en åt gången upp, vid paras två och vid trias en gång tre stenar och så en
sten eller tvärtom. Innan man tager emot den uppkastade stenen gör
man en släng med armen, detta gäller för alla turer;
Hackorna (hackona): vid enas en sten åt gången upp, vid
paras två stenar åt gången, vid trias först en och sedan tre stenar
eller tvärtom; för varje gång man tagit upp någon eller några stenar,
slår man med den knutna handen i golvet, innan man tager emot den
uppkastade stenen;
Plockorna (plockona): vid enas en sten upp åt gången, vid
paras två stenar, vid trias en och tre eller tvärtom; alla stenar som
tagas, samlas i handen, och då man har fem stenar, kastas en upp
och de övriga läggas ned och den nedfallande stenen fångas;
Änkorna (enkona): meddelaren glömt turerna;
BÖ 11, var. 1, Kast i hand;
Kast i hand
Handorna (handona): meddelaren glömt turerna;
Handläggorna (hannleggona): meddelaren glömt turerna;
Handklapporna (hannklappona): vid enas tages en sten upp
åt gången, vid paras två och vid trias först en och så tre eller tvärtom. Efter det man kastat upp en sten och innan man griper av de
andra, klappar man händerna ihop;
brösthackorna med den skillBrösthacksbultorna (-bultona)
nad att man slår med knuten hand först i golvet och sedan i bröstet, innan man fångar den nedfallande stenen;
BÖ 8, var. 1, Ante korante, VA 7 var. n, Andra
Antekorante
ante; man läser ramsan sålunda: Ante-ko, rånte tjör, kålvan i, bTa-s»;
Nycklorna (nycklona; antagligen »jycklona») : man jonglerar
med två stenar fem gånger i följd utan uppehåll; för övrigt likasom
BÖ var. 1 15, VA var. m 15, Gycklarna. (JO: Bk 1951 s. 111; Wm Ob II
ss. 641 b, 650 b, 673 b, 674 a, 630 a, 559 a, 249 b, 659 a, 701 b, 708 b,
674 a, 630 a, 619 a, 698 b).

ek

och tages upp
• •
•
en åt gången och hållas alla i handen; paras: stenarna sålunda
c
och tagas upp två åt gången och hållas i handen; trias: stenarna
r. 1. Enas: enas, stenarna radas ut sålunda

sålunda

•
•

G • och tagas upp först tre och sedan en sten; sist frittpå

såsom i Be', var 1 1, Enemen, stenarna radade sålunda

i>
• — Av ny-
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börjare kan spelas sålunda, att stenarna läggas bort, då man fått dem i
handen;
2. Apel = VA var. m 16, VA var. n 8. men efter »kom pass»
fortsättes: kom stass, kom ett, kom sett, på tjöpe, kom tjött, på epe»,
och i st. f. »äril, färil» säges »ärel, färel»; sist fritt på apel. Stundom
räknar man endast till tolv utan rim;
Bröstkakan = BÖ var. 1 9, VA var. m 11, Bröstkakan. Den som
nått större färdighet, kastar stenen mycket högt och hinner då tvenne
gånger vidröra spelplanen och bröstet, innan stenen uppfångas. Den
spelande får härvid räkna sig två i st. f. ett till godo;
Plockan: stenarna kastas ut och få icke ordnas i särskilda
grupper vid paras och trias, dessutom får man ej vidröra de stenar, som icke kastas upp; eljes som enas;
Jänkan = VA var. n 2, Enklan;
Husan = VA var. n 6, Ante;
Blundan: likasom plockan, men ögonen hållas slutna;
Fällan = BÖ var. 1 6, VA var. m 6, VA var. n 5, Fällan; fritt
på;
Ante = BÖ var. 1 8, VA var. m 8, Ante, VA var. n 7, Andra
ante; hålan under handen är »stallet», stenarna »kalvar»;
Bröstslåarn (bröststi5an): likasom plockan, men då stenen
taprit_q från -qpelplanen måste man knarka med handen på hrrictet;
förrän den uppkastade stenen får uppfångas;
Tag varann: stenarna läggas i rad, först tagas första och
tredje stenen, sedan andra och fjärde;
Vändan: handryggen lägges först på spelplanen vid stenen
eller, i paras och trias, vid stenarna, vilka tagas upp genom att vända
om handen;
Fnuddan: handen föres några gånger fram och tillbaka på
spelplanen innan stenen, stenarna, tagas;
Nippan: man tager stenen (stenarna) i handen och knackar
i golvet, innan den uppkastade stenen fångas. Det kan vara svårt
att t. ex. vid trias först samla tre spridda stenar i handen och sedan
knacka ett par tre gånger, innan den uppkastade stenen hunnit falla
ned;
Raman = VA var. n 4, Raman;
Abel: likasom Raman, men handen får ej glida längs spelplanen, utan stenarna plockas upp;
Höcklan: endast en sten användes, stenen kastas icke uppåt
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utan fälles och gripes uppifrån i fallet; detta upprepas tolv gånger;
frittpå;
Jöcklan 1. vicklan = VA var. m 15;
Mungiporna = VA var. n 14;
Evert: alla stenar kastas upp i luften. En av dem uppfångas
med handryggen och kastas i detta läge upp på nytt, varvid enas begynner, vid paras och trias väljes stenen, som skall kastas upp på
samma sätt;
Ge: Alla stenar i handen, armbågen mot lekplanen, så att
handen är vänd uppåt, sedan få stenarna falla ned och spridas i
alla riktningar, en av medspelarna väljer stenen, som skall kastas upp.
Vid paras och trias förfares på samma sätt. Det är endast de skickligaste, som kunna utföra trias av ge;
Esse: spelas helt och hållet som plockan. Det fordras dock,
att man i en fortsättning skall kunna utföra enas, paras, trias, frittpå
esse och frittpå hela lekan utan att göra något fel (SU: Bk. 1928 s. 9).
Kasta femsten.
Fem stenar kastas upp, fångas på handryggen; får man alla fem,
är det ett pjäx, d. v. s. ett varv, spelat. 1 annat fall kastas en sten upp
och de övriga tagas två åt gången upp. Därpå tre stenar upp, så
en sten, och slutligen fyra stenar. En sten åter upp, handen slås mot
marken i det man säger »pjäx ett», den uppkastade stenen fångas i
fallet. Nu är ett pjäx spelat. Den som först kommer till tjugu pjäx har
vunnit. Om man stapplar, får följande taga vid (LF: 403 s. 174).
Femsten.
Först tages en sten åt gången upp, sedan två och två, därpå först
tre stenar och så en och slutligen fyra stenar. Då man har fem
stenar i handen, lägger man ned en och »lyrar» upp fyra samt tager
upp den femte och tager mot de nedfallande. Så lägger man ned två
av de fem, kastar upp tre och tager upp de nedlagda, därpå lägger
man ned tre och kastar upp två, sist lägger man ned fyra och kastar upp en, tager upp de fyra och tager emot den nedfallande. Så
är spelet slut. Om man »pecklar», d.v.s. inte får alla stenarna i handen, får en annan börja (BE: Ensk. meddel. 1956).
Spelet spelats men bortglömt, så när som på att först tages
en sten upp åt gången, så två, så först tre och därpå en, sist fyra.
Flere olika turer (SM: Ensk. meddel. 1956).
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Kasta kiss.
De fem stenarna kastas upp i luften, handen svänges och stenarna tages emot på handryggen. Om man får fyra eller fem, räknas
ett och den följande i turen får kasta. Den som först kommer till
fem eller tio har vunnit. Men om tre eller färre stenar falla på handryggen, får man »breda», vilket tillgår sålunda: Fyra stenar på marken, en kastas upp och de fyra tagas upp två och två åt gången. Man
får också taga upp alla fyra på en gång. Om man stapplar får en annan
taga vid och man fortsätter sedan när ens tur kommer, varifrån man
stapplat (NÄ: 403 s. 162).
Kast kiss 1. Hurr kiss 1. Spel stäjn, Hurr fem stäjn. Stenarna hållas i handen, kastas upp och då vänder man handen med
ryggsidan uppåt och tager mot de nedfallande stenarna. Dessa uppsamlar man ånyo på ryggsidan, igen ett litet kast och handen vändes med insidan uppåt och stenarna fångas. De stenar, som föllo
på marken »tager man upp»: en sten kastas upp och den andra tages
från golvet och med den i handen fångar man den uppkastade. En
sten lägger man undan, den återstående kastar man upp och tager
en annan sten från golvet. Så förfares tills alla stenarna äro upptagna. Därpå följer »bredningen»: stenarna »bredas» ut på golvet,
en sten tager man upp kastar upp den och »ramsar» upp två stenar
(närliggande). På samma sätt göres med de två andra. Sedan tages
en och tre stenar, slutligen fyra på en gång. Lämnar man en sten
på golvet eller inte lyckas fånga den nedfallande, så »stapplar» man,
och en annan får fortsätta (NÄ ÖV: 510 s. 13).
Kasta kiss.
Två stenar i handen. Den ena kastas upp, en sten tages upp från
spelplanen och den som först var i handen lägges ned. På samma
sätt med de övriga stenarna med ombyte av dem, som varit i handen. Om man stapplar får en annan börja (NÄ: 403 s. 164).
Kast kiss 1. Hurr l) kiss 1. Kast åp finsk.
1:sta turen: en sten kastas upp, de övriga tagas upp en och en
åt gången;
2:dra turen: två stenar tagas upp åt gången;
3:dje turen: först tages en sten, sedan tre stenar upp;
4:de turen: alla fyra stenar tagas upp på en gång;
1)

Kasta.
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5:te turen: först alla stenar i handen, en kastas upp, fyra läggas ned, den ena stenen tages emot, kastas ånyo upp, de fyra tagas
upp och den femte stenen tages emot;
6:tte turen: varje sten som tages upp, hålles i handen och kastas upp, sålunda kastas först en sten upp, sedan två, så tre o.s.v.;
7:nde turen: en sten kastas upp, under tiden snuddar man vid
en av stenarna, den nedfallande stenen kastas åter upp, en av
stenarna tages upp, lägges sedan undan och den andra kastas upp
o.s.v., på samma sätt med alla stenarna, således två kast för varje
sten;
8:nde turen: en kastas upp och fångas ovanifrån, kastas åter upp
och stenarna plockas en åt gången upp; två kast för varje sten;
9:nde turen: en sten kastas upp, en tages upp och hålles kvar i
handen, då den andra kastas upp, m.a.o. alla stenar, som plockas upp
hållas i handen;
10:nde turen: en kastas upp, högre än vanligt, en tages upp, varvid handen hastigt föres upp till hakan och genast ned tillbaka för
att taga emot den nedfallande stenen; på samma sätt med alla stenarna;
11:te turen: en sten kastas upp, en tages upp och den uppkastade fångas ovanifrån såsom i åttonde turen, men bara ett kast för
varje sten;
12:te turen: likasom föreg., men två stenar tages upp åt gången;
13:de turen: som föreg., först en sten, sedan tre;
14:de turen: likasom föreg., men alla fyra stenarna tagas;
15:de turen likasom den femte turen, men den nedfallande stenen fångas ovanifrån;
16:de turen: en sten kastas upp, en tages upp, den uppkastade
tages emot, kastas upp, stenen i handen lägges ned och den uppkastade fångas ovanifrån, på samma sätt med alla stenarna;
17:de turen: en sten kastas upp, under tiden snuddar man vid
en av stenarna, den nedfallande stenen fångas ovanifrån;
18:de turen: en sten kastas upp, fångas ovanifrån, kastas upp
igen, en sten tages upp, den nedfallande stenen fångas ovanifrån;
19:de turen: alla stenar, som plockas upp hållas i handen såsom i nionde turen, men nedfallande stenar fångas ovanifrån;
20:nde turen: en sten kastas upp, högre än vanligt, en sten tages
upp och handen med stenen föres hastigt upp till hakan och ned
tillbaka såsom i nionde turen, men den nedfallande stenen fångas
ovanifrån, denna tur kastas sex gånger efter varandra;

512

Lekar med idrottslig karaktär.

Kap.

21:sta turen: en sten kastas upp, en tages upp och lägges i vänstra
handen, den nedfallande tages emot, kastas upp och en annan sten
lägges i vänstra handen o.s.v. tills fyra stenar ligga i vänstra handen,
den femte kastas åter upp, stenarna från vänstra flyttas över till
högra handen och den nedfallande stenen tages emot;
22:dra turen: likasom föreg., men två stenar tas upp åt gången;
23:dje turen: likasom föreg., men först tages en, sedan tre stenar;
24:de turen: likasom föreg., men alla fyra tagas på en gång;
25:te turen: alla stenarna i handen, en kastas upp, de övriga
läggas ned, den uppkastade tages emot, kastas upp, de andra fyra tagas upp på en gång och läggas i vänstra handen, stenen kastas upp
och de fyra samlas i högra handen och den nedfallande stenen fångas;
26:tte turen: en kastas upp, en tages upp och lägges i vänstra
handen o.s.v. såsom i tjuguförsta turen, men sedan kastas en sten
upp och från vänstra handen flyttas stenarna en och en åt gången över
till högra handen;
27:nde turen: en sten kastas upp, varunder man låtsar lägga en
sten i vänstra handen: stenen kastas åter upp, en annan tages och
lägges i vänstra handen; sålunda med alla stenarna; sist samlas alla
åter i högra handen;
28:nde turen: en sten kastas upp, fångas ovanifrån, kastas åter
upp ,och en sten tages åt gången och lägges i vänstra handen, såsom
i föreg. tur;
29:nde turen: en sten kastas upp och de övriga flyttas en och en
över till vänstra handen; sedan flyttas de över till högra handen,
så att en sten från vänstra handen först kastas upp och tages emot
av högra handen; samma sten kastas åter upp och en från vänstra
handen lägges i den högra, o.s.v. tills alla stenarna äro i högra handen;
30:nde turen: vänstra handen på golvet med ryggsidan uppåt och
något kupig, i varje mellanrum mellan fingrarna en sten, den femte
kastas upp, varunder stenen mellan tummen och pekfingret föres
inåt under handen och den uppkastade stenen tages emot, på samma sätt med alla de övriga stenarna. Sedan kastas stenen åter upp
och de fyra läggas i vänstra handen, den uppkastade fångas, kastas
upp och stenarna i vänstra handen läggas i den högra, varvid denna
hastigt föres upp till hakan och ned tillbaka och tager emot den nedfallande stenen. — Man »stpplar», om man inte lyckas fånga den
nedfallande stenen, en annan får fortsätta och man får igen vänta
på tur (NÄ: 520 s. 81).
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z. Kasta kiss.
1:sta turen: stenarna tagas upp en och en åt gången;
2:dra turen: stenarna tagas upp två och två åt gången;
3:dje turen: först tages en sten upp, sedan tre stenar;
4:de turen: de fyra stenarna tagas upp på en gång;
5:te turen: alla stenarna i högra handen, en kastas upp, fyra
läggas ned, den nedfallande fångas, kastas åter upp och de fyra
tagas upp;
6:tte turen: stenarna tagas upp en åt gången, hållas i handen och
kastas upp i luften och fångas;
7:nde turen: en sten upp, handen mot marken, den nedfallande fångas, kastas åter upp och en sten tages upp från marken, den nedfallande fångas och en sten lägges ned; på samma sätt med de övriga
stenarna;
8:nde turen: en sten upp, fångas under nedfallet ovanifrån, kastas åter upp, en sten tages upp och den nedfallande fångas på vanligt sätt; på samma sätt de återstående stenarna;
9:nde turen: en sten kastas upp, en tages från marken, lika med
de andra men alla hållas i handen;
10:nde turen: en sten kastas högt upp, en annan tages från marken,
föres till munnen och den nedfallande fångas och en sten lägges
ned; på samma sätt med de övriga stenarna;
11:te turen: en sten kastas högt upp, en från marken, den uppkastade fångas, en sten lägges ned; på samma sätt med de övriga;
12:te turen: stenarna tagas upp två åt gången, eljes likasom föreg.;
13:de turen: stenarna tagas upp först en, sedan tre åt gången, eljes
likasom föreg.;
14:de turen: likasom föreg., men alla fyra tagas upp på en gång;
15:de turen: alla stenarna i handen, en upp, fyra läggas ned,
den uppkastade fångas, kastas åter upp och de fyra tagas upp, den
nedfallande fångas;
16:de turen: stenarna tagas upp från marken en åt gången men
hållas i handen och kastas upp, sist kastar man sålunda upp fem stenar och fångar dem vid nedfallet;
17:de turen: en sten kastas upp, handen i marken, den uppkastade
fångas vid nedfallet, kastas åter upp, en sten tages från marken,
den nedfallande fångas och en sten lägges ned; på samma sätt de
övriga;
18:de turen: en kastas upp, fångas vid nedfallet, kastas åter upp,
33 — V. E. V. Wessman.

Kap.

Lekar med idrottslig karaktär.

514

en sten från marken, den uppkastade fångas, en sten lägges ned;
lika de andra stenarna;
19:de turen: stenarna tagas upp en åt gången och hållas alla i
handen, medan en kastas upp;
20:nde turen: en sten kastas högt upp, en sten från marken, fingret till munnen, den nedfallande stenen fångas, en lägges ned; lika
med de andra (NÄ: 403 s. 163).
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å. I:sta turen Nötsdörren1): en sten kastas upp, de andra tagas
upp två åt gången,, såsom pilens riktning visar;
2:dra turen: Stången (stavdjin): en sten upp, fyra från marken
såsom figur 2;
3:dje turen: vänstra handen med utspärrade fingrar och fingertopparna stödda mot marken; fyra stenar vid mellanrummen vid
fingertopparna; en sten upp, de övriga skjutas en åt gången in under
handen; slutligen tages handen undan och de fyra stenarna tagas upp;
4:de turen: Nappturen: fyra stenar i fyrkant (figur 4); en sten
upp, två stenar åt gången nappas upp från marken;
5:te turen: Nötsstolen: (fig. 5) en upp, alla fyra tagas från marken;
1)

Nöts — fähus.
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6:tte turen: Kokjärn1 ) en sten upp, de fyra tagas från marken
i den riktning pilen visar (fig. 6);
7:nde turen: Höjkopor 2): fyra stenar i handen, en på marken,
de fyra kastas upp, den ena tages från marken;
8:nde turen: fyra stenar i vänstra handen, en i högra, denna
kastas upp, från vänster hand föres en sten åt gången i den högra,
tills alla fem stenarna äro i högra handen; en sten kastas åter upp,
fyra stenar flyttas över till vänster hand och den nedfallande stenen
fångas med vänster hand;
9:nde turen: (fig. 9) en sten upp, de övriga tagas upp två åt gången och behållas alla i handen;
10:nde turen: alla stenarna i handen, en kastas upp, fyra läggas
ned, den uppkastade fångas, kastas upp, de fyra tagas upp, den nedfallande fångas. Denna tur tages fem gånger (NÄ: 403 s. 165).
ä. Hurra 1. spela sten: hurr 1. spel stäjn: hurra 1. kasta kiss:
hurr 1. kast kiss.
De fem stenarna kastas upp, handen vändes med ryggsidan
uppåt och de nedfallande stenarna mottagas. Därpå kastas de kvarstannande stenarna med ett litet kast upp, handen vändes med
inre sidan uppåt och de nedfallande stenarna tagas emot. Lyckas man inte fånga alla stenarna, måste man »ta opp» dem, som
fallit ned på golvet, vilket tillgår sålunda: En sten kastas upp
en annan nappas upp från golvet och den nedfallande stenen fångas och lägges undan. Sålunda förfares, tills alla stenarna åro upptagna och nedlagda; .
Bredning (bräjdning): stenarna »breddas» ut på golvet, en
av dem kastar man upp, och medan den är i luften »ramsar» man
upp två närliggande stenar. På samma sätt förfar man med de två
återstående stenarna (NÄ ÖV: Bk. 1951 s. 113; Wm Ob. II s. 627 b).
ö. Spela stenar.
Deltagare huru många som helst. Spelplan marken ute eller golvet inne. Envar har fem små stenar. Spelas särsk. av flickor.
1:sta turen: en sten tages upp åt gången;
2:dra turen: två stenar åt gången;
3:dje turen: först en sten och sedan tre;
4:de turen: alla fyra stenar tagas upp.
Grytvind i stuguspiseln.
Hösåte.
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Mellanspel: Alla fem stenarna hållas i handen, en sten kastas upp
och fyra läggas ned, åter kastas en sten upp och de fyra tagas upp.
5:te turen: alla stenarna hållas i handen, kastas upp, handen
svänges och de nedfallande stenarna tagas emot på handens baksida.
Man håller på härmed, huru länge som helst, ända tills man tappar
en, två, tre eller fyra stenar. Då kastas en sten upp och de övriga
tagas upp;
Därpå följer mellanspelet.
6:tte turen: stenarna radas mellan fingrarna och plockas upp en
åt gången därifrån.
Mellanspelet.
7:nde turen: man knackar i marken varje gång, innan man tager
upp stenarna (1, 2, 3 eller 4). Om man gör något fel, t. ex. icke får
upp någon sten, tappar en sten, får en annan taga vid och man får
vänta, tills turen kommer (SB NÄ: Ensk. meddel. 1954).
aa. Spela sten.
Deltagarna 3----5, stenarna 3-5.
1:sta turen: en av stenarna kastas upp i luften en och en av de
övriga tagas upp;
2:dra turen: en sten kastas upp, två stenar åt gången gripas och
läggas åt sidan;
3:dje turen: en kastas upp, först tagas tre stenar och läggas åt
sidan; och så en och lägges åt sidan;
4:de turen: en kastas, alla fyra gripas;
5:te turen: alla stenarna i handen, en kastas upp, de fyra andra
läggas ned och den nedfallande stenen fångas;
6:tte turen: alla stenarna i handen, en i sänder kastas över i den
andra handen;
7:nde turen: vänstra handens pek- och långfinger utbredda; en
sten kastas upp, de övriga skjutas en åt gången över in mellan vänstra
handens utbredda fingrar;
8:nde turen: en sten kastas, en gripes, dessa två kastas och en
tredje gripes och skjutes över i vänstra handen; så förfares tills alla
stenarna tagits upp från golvet;
9:nde turen: alla stenarna i handen, en kastas upp de övriga
lägger man ned; en kastas och de övriga tager man;
10:nde turen: alla stenarna i handen, en kastas och de övriga
läggas en och en åt gången ned. — Vanligen spelas tio turer, men
ibland hittar man på huru många turer som helst. Vid tolfte och
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trettonde turerna tagas två stenar upp per gång, vid sjuttonde turen
gripas stenarna uppifrån, d.v.s. med fingertopparna nedåt (KV: 537
s. 259).
ab. Spela sten.
Spelas med fem stenar eller fyra stenar och en boll. Först »tävlas», vem som skall kasta först: den äldsta kastar först de fem stenarna upp i luften och försöker fånga så många som möjligt på handryggen, därpå alla de övriga. Den som lyckas fånga de flesta stenarna, får börja det egentliga spelet.
1:sta-5:te turerna likasom i föreg. spel från Kvevlax;
6:tte turen: allt efter som man tager upp en sten håller man den
i handen och kastar upp den jte de andra; därpå »pickas», d.v.s. alla
stenarna kastas upp och man pickar i golvet ett par gånger med fingrarna, innan man tager emot de fallande stenarna;
7:nde turen: man »pickar» för varje gång, innan man tager upp
en sten;
8:nde turen: en sten kastas upp, gripes med handen svängd uppåt
och fingrarna vända mot överarmen; en sten kastas åter upp, en annan sten tages upp och lägges ned, sedan man fångat den uppkastade
stenen; denna kastas åter upp och gripes ovanifrån, o.s.v. tills alla
stenarna tagits upp och lagts ned;
9:nde turen: först tages en sten och sedan två stenar upp åt gången,
varpå det pickas;
10:nde turen: första stenen kastas upp, pickas på marken och på
hakan och den nedfallande stenen fångas och lägges undan; på samma sätt med de övriga stenarna;
11:te turen: en sten upp, gripes, behålles i handen, samma sak
med de övriga, varpå alla stenarna kastas upp och fångas;
12:te turen: en sten upp, de andra gripas en och en åt gången mellan pek- och långfingret och den nedfallande stenen tages emot;
13:de turen: stenarna kastas upp en och en åt gången och gripas
med svängd hand, d.v.s. uppifrån, tills alla stenarna samlats i handen;
14:de turen: en sten upp, en annan tages och den nedfallande
fångas med svängd hand och den upptagna lägges undan; på samma
sätt alla stenarna;
15:de turen: en sten åt gången kastas upp och fångas på handryggen;
16:de turen
som tages upp;

nionde turen, men det pickas mellan varje sten,
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17:de turen: först tages en sten upp och lägges åt sidan, sedan tre
stenar;
18:de turen = 15 och 1;
19:de turen: två stenar tagas upp åt gången, och man knackar med
knuten hand i golvet, innan man griper den nedfallande stenen;
20:nde turen: en sten kastas upp, en annan tages och 'den nedfallande stenen fångas och kastas åter upp, varvid den upplockade
stenen lägges undan, en sten åter upp och alla stenarna tagas upp
innan den nedfallande fångas,
21:sta turen: stenarna plockas upp en och en åt gången och läggas
i andra handen;
22:dra turen: stenarna plockas upp två åt gången och läggas i andra
handen;
23:dje turen: först plockas tre, så en sten upp och läggas i andra
handen;
24:de turen: alla fyra stenarna tagas upp på en gång och läggas
i andra handen;
25:te turen: alla stenarna i handen, en kastas upp och de fyra
andra läggas i andra handen och den uppkastade stenen tages emot;
26:tte turen: en sten kastas upp, de övriga plockas upp en och en åt
gången och läggas i den andra handen och tillbaka i den första;
27:nde turen: = sjunde turen, men man pickar för varje gång
man Lager upp en sten och lägger den i andra handen;
28:nde turen = åttonde turen, men stenarna läggas i andra handen;
29:nde turen: en sten åt gången tages upp lägges i andra handen,
varpå det pickas;
30:nde turen: = fjortonde, men stenarna läggas i andra handen
och tillbaka i den första;
31:sta turen: = tjuguförsta, men stenarna gripas med handen
svängd;
32:dra turen: -= trettioförsta, men två stenar gripes åt gången
och läggas i andra handen.
Spelet omfattar sextio turer! Flickorna i Kärklax kunna alla turerna utantill, fastän olikheterna äro obetydliga. Spelet är mycket
allmänt (MM: 537 s. 265).
ac. 1:sta — 2:dra turerna likasom i föreg.;
3:dje turen: först tages en sten, sedan tre stenar upp;
4:de turen: alla fyra stenarna upp på en gång;
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5:te turen: alla stenarna i handen, a upp, de övriga läggas ned,
a fångas, kastas upp, de övriga upp och a fångas;
6:tte turen: alla stenarna hållas i handen, kastas medels en
svängning av handen upp på handryggen och tillbaka;
7:nde turen: vänstra handens utbredda finger mot marken, stenarna radas mellan fingrarna, utom a som kastas upp, därvid skjutel
b in under handen, på samma sätt med de övriga stenarna; sist a upp
och alla stenarna tagas och a fångas;
8:nde turen: alla stenarna ut, a upp, b tages, a fångas, a och b
upp, c och d tagas, den ena med vänstra, den andra med högra handen, o.s.v., tills alla ha tagits.Då finnas tre stenar i högras) och två i
den vänstra1). En av stenarna i högra handen kastas över i den vänstra, den andra kastas och fångas med vänstra handen, varefter alla
flyttas över i högra handen;
9:nde turen: alla ut, a upp fyra gånger, varvid de övriga makas
ihop till en hög; a upp, högen tages jte a;
10:nde turen: alla ut, a upp, b tages och man knackar i golvet,
a fångas och b lägges åt sidan, o.s.v. med de övriga stenarna;
11:te turen: alla ut, a upp, b placeras mellan vänstra handens tumme och pekfinger, a fångas, kastas upp, c mellan pek- och långfingret
o.s.v., tills alla stenarna placerats mellan fingrarna. Därpå kastas a
upp, e fälles i högra handen, a fångas, e lägges ned, a upp, d fälles
o.s.v., tills alla stenar ligga på marken. Då kastas a upp och de övriga
jte a tagas;
12:te turen: alla ut, a upp, b och c placeras mellan vänstra tummen
och pekfingret, a fångas, a upp, d och e mellan pek- och långfingret, a
fångas, kastas upp, d och e fällas i högra handen, a fångas, kastas upp,
d och e läggas ned; på samma sätt med de övriga, varpå a kastas upp
och alla stenarna tagas;
13:de turen: alla ut, a upp, b och a tagas, b och a upp o.s.v. sålunda att alla stenar, som tagits upp hållas i handen, tills alla äro
i handen;
14:de turen: alla ut, a upp, b tages, a fångas, kastas upp, b lägges
ned, a upp, c tages, a fångas, kastas upp o.s.v., tills alla ligga på spelplanen. Då makas stenarna ihop, a kastas upp och alla stenarna tagas
(OR: 537 s. 276).
ad. Spela stenar: spel stejnar.
1. De fem stenarna kastas upp och de nedfallande fångas på
1)

Upptecknad tvärtom, troligen misstag.
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handryggen. Dessa kastas åter upp och de nedfallande fångas inuti
handen;
Stenarna kastas ut på spelplanen, därefter spelas på samma
sätt som »ejttan» i Mörskom och »ettona» i Ekenäs, var. b och g;
Stenarna radas två och två invid varandra och tages två åt
gången upp; för övrigt lika som föreg.;
Stenarna radas tre invid varandra och den fjärde skilt för
sig; först tagas tre stenar upp och sedan den fjärde: för övrigt lika
som 2;
Fyra stenar läggas bredvid varandra och tagas alla upp på
en gång; för övrigt lika som 2;
Tvåkramet (-krame): stenarna kastas ut på spelplanen; spelas på samma sätt som »tvåan» i Mörskom, »tvåona» i Ekenäs;
Trekramet (trikrame): stenarna kastas ut, om möjligt så, att
tre stenar komma att ligga vid varandra, sålunda
• • • •
•
En av de längre borta liggande stenarna tages, kastas upp och de
tre stenarna tagas och den nedfallande fångas. På samma sätt förfares
med den återstående stenen;
Fyrkramet (fSTrkrame): stenarna kastas ut, spelas på samma
sätt som »fyrorna» i Ekenäs;
•
Den mittersta
ö
stenen tages och kastas upp, varefter de övriga en åt gången tagas
och den nedfallande stenen fångas;
Fällaset (fellase) stenarna radas ut såsom i »hackapicka»,
spelas såsom fällan i Saltvik var. p.
Hackapicka: stenarna radas ut sålunda

•

Om man lyckas spela alla turer utan att »stappla», har man en
poäng (OR: Bk. 1951 s. 114; Wm Oh. II ss. 642 b, 476 a, 446 a, 649 b,
659 a, 650 b).
ae. 1. Etta (ejtto): de fem stenarna radas på spelplanen, för övrigt lika som »ejttan» i MÖ och »ettona» i EN, var. b och g;
2. Tvåa (tvöo): stenarna placeras två och två bredvid varandra
sålunda

•

För övrigt spelas som tvåan i MÖ, tvåona i EN;
•
• •
Trea (trio): stenarna ordnas sålunda: • först tagas tre stenar i handen, sedan en;
dr

Fyra (f "grn): fyra stenar placeras i hög • • den femte kastas upp, de fyra tagas och den femte fångas; • •
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Hissa: stenarna hållas i högra handen, kastas en och en upp
och fångas i vänstra handen;
ar
•
Skaka: stenarna radas ut sålunda:

En sten kastas upp,
•
en annan sten tages och knackas mot spelplanen några gånger, innan
den uppkastade stenen fångas. Så fortsättes varvet ut; .
Känna (tsenna): fyra stenar (b — e), radas ut på spelplanen,
en femte (a) kastas upp, b vidröres, a fångas, kastas ånyo upp, b tages,
lägges åt sidan, a kastas upp, c vidröres o.s.v. tills alla fyra stenarna
blivit en gång vidrörda och tagna;
Byt om: stenarna kastas ut, en sten (a) kastas upp och b gripes, a kastas åter upp, b fälles och c gripes, a kastas upp, c fälles och
d gripes, a kastas upp, d fälles och e gripes, ännu en gång kastas a
upp och e fälles;
C ao
Stäckokrafsa (steekokrafso): stenarna radas sålunda

e• •d

En femte sten kastas upp, medan den är i luften, tager man b
och c i handen sålunda att man låter handen glida från b till c. På
samma sätt förfares, då d och e tagas;
Snedeskrafsa (snejdiskrafso): en sten hålles i handen, fyra
andra radas sålunda

e

stenen som man håller i handen, kastar

•
man upp och medan den är i luften, »krafsar» man från marken två
stenar diagonalt; på samma sätt tagas de två återstående stenarna
upp;
Ettmanissa (ejtmanissa): de fem stenarna radas på spelplanen, a kastas upp, b tages och a fångas, då den faller ned; a och
b kastas upp, a fångas i vänstra och b i högra handen; b kastas upp
och c tages, b och c kastas upp, b fångas i vänstra och c i högra
handen; c kastas upp och d tages; c och d kastas upp, c fångas i
vänstra och d i högra handen; d kastas upp och fångas i vänstra
handen;
Tvåmanissa: de fem stenarna (a—e) kastas ut på spelplanen, a kastas upp, b tages från spelplanen och a fångas; så kastas a
och b upp, c tages och de två stenarna fångas. Därpå kastas a, b, c upp,
a fångas i vänstra handen, b och c i den högra; b och c kastas upp och
d tages; b, c och d kastas upp, b fångas i vänstra, c och d i högra
handen; c och d kastas upp oh e tages, c, d, e kastas upp, c fångas
i vänstra, d och e i högra handen; d och e kastas upp, d fångas i
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vänstra, e i högra handen, sist kastas e upp och fångas i vänstra
handen;
Tremanissa (tri-): stenarna kastas ut på spelplanen, en sten
(a) kastas upp, en annan sten (b) tages och a fångas ,då den faller
ned; sedan kastas de båda stenarna upp och en tredje sten (c) tages; alla tre kastas nu upp och d tages. Därpå kastas alla fyra upp,
a fångas i vänstra handen, b, c, d i den högra. Dessa tre stenar kastas nu upp och e tages; så kastas alla fyra stenarna upp, b fångas i den
vänsa-a, c d, e i högra handen, och så fortsätter man, tills alla stenarna befinna sig i vänstra handen;
Ösa (öjs9): vänstra handen hålles kupig tätt vid de utradade
stenarna, en sten kastas upp och medan den är i luften, föres en sten
i vänstra handen, och den nedfallande stenen fångas; sålunda förfares, tills alla fyra stenarna äro i vänstra handen;
Vrida (brid): stenarna kastas ut på spelplanen, en
. tages,
kastas upp och en annan sten tages upp och den nedfallande stenen
fångas uppifrån. På samma sätt förfares med de tre återstående stenarna;
Handhake (hannbaka): stenarna radas ut som vanligt, en sten
tages, kastas upp, fångas vid nedfallandet på handryggen, kastas
därifrån upp, en annan sten tages och den nedfallande stenen fångas.
Sålunda förfares, tills alla stenarna tagits;
Pickorna (pikona): vänstra handen stödes med fingerspetsarna mot spelplanen. Varje gång en sten kastas upp, föres en av
övriga stenarna in genom öppningarna mellan fingrarna, börjande
med tummen och slutande med lillfingret;
Folket (foltsi): stenarna radas ut på spelplanen, en sten (a)
kastas upp, en annan sten (b) tages upp och a fångas; a och b kastas
upp, c tages och de nedfallande stenarna fångas; a, b och c kastas
upp, d tages och a—c fångas, nu kastas de fyra stenarna upp, d tages
och de nedfallande stenarna fångas; slutligen alla fem stenarna upp
och fångas.
När spelet genomgås första gången, räknas det som »stapel»
(kort a) endast om man tappar den sten, som kastas upp. Har man
gjort detta, måste man avbryta spelet och de övriga spela i tur och
ordning. Från den tur, där man stapplade, fortsätter man, då ens tur
kommer. Under andra varvet får intet misstag ske, och vid tredje
varvet gäller andra varvets bestämmelse, vartill kommer, att den
spelande skall hålla sig absolut tyst. När dessa varv äro genomgångna, börjas första varvet åter och spelas som förut, men nu med
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vänstra handen där den högra tidigare använts och tvärtom. Först
när alla tre omgångarna på detta sätt äro spelade, är spelet slutfört. Den vinner som först blir färdig (PE: Bk. 1951 s. 115; Wm Ob.
II ss. 642 b, 476 a, 445 a, 649 b, 662 b, 706 b, 684 b, 633 a, 360 a, 690
b, 267 b, 642 b, 476 b, 446 a, 608 b, 546 a, 660 b, 701 a, 647 b).
Fem stenar: fem stejna.
Som vanligt: en sten plockas upp åt gången; två stenar åt gången; först tre stenar, sedan en sten; alla fyra stenar på en gång. Den
sten man spelar med d.v.s. kastar upp kallas »kampi»1). Om man tappar denna sten eller vidrör någon annan än den man skall taga upp,
får man sluta och får vänta på nästa tur och följande börja;
Bomblo: Alla fem stenarna i handen, en fattar man mellan tummen och pekfingret, kastar upp den, lägger ned de fyra, uppfångar
den man kastat, kastar upp den ånyo, tager upp de fyra och uppaf.

fångar den femte;
Nappi:2 ) Spelas likasom 1, med den skillnad att alla stenar
som plockas upp hållas i handen, då kampi kastas upp. — Första
nappi: stenarna kastas upp en och en åt gången. — Andra nappi: två
stenar åt gången. — Tredje nappi: först tre stenar, sedan en sten;
B,Ymblo: likasom 2.
Slä,pp: första andra och tredje släpp likasom 1 första, andra
och tredje;
B.gmblo;
Hiss: 3 ) första, andra och tredje: spelas likasom 1 med den
skillnad att alla stenar, som tagas upp, hållas i handen och kastas
upp tillsammans med kampi;
Bgmblo. — Så börjar man på nytt. Den vinner som spelar de
flesta varven utan att begå något misstag. Spelet spelas såväl utomhus
som inne i stugan (LA: 513 s. 236).
ag. Kolnkiss: kolokiss.
Deltagarna många, och man har många stenar. Först kastar envar sina stenar upp i luften och söker fånga dem på handryggen.
Den som fångat de flesta stenarna, får börja det egentliga spelet.
Man kastar då en sten upp i luften och griper två andra och den
nedfallande stenen. Om man griper tre andra, blir en av stenarna
1)

Sannolikt lån fr. finskan: kampi bl.a.: 'vev'.
Sannolikt best. formen av napp.
3 ) Jfr vb. hissa 'gunga'.
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»spelansten» (spelanstejn) och lägges undan. Griper man endast en,
får man ingen spelsten, men griper man flere än tre, bli två stycken spelstenar. På detta sätt samla alla en hög av spelstenar. Den
som »fäller» (felldär), d.v.s. tappar en sten, måste sluta. Spelarna försöka ordna sina stenar, så att de ligga två och två, ty de ha då lättare att gripa det nödvändiga antalet. Då alla andra stenar spelats
upp, måste deltagarna i tur och ordning avstå sin spelhop, den s.k.
»röjs m»,1) och så håller man på, tills en enda person samlat åt sig
alla stenarna och sålunda har vunnit (KV: 537 s. 256).
ah. Spela stenar.
Lek bland flickor. Ända till trettio turer, endast få kunna spela
mer än tjugu. De första spelen, ända till tio, icke så svåra att utföra, men innan man når till tjugu och trettio fordras stor övning. —
Närmare beskrivning saknas (BO: Hembygdsm. 34 s. 74 a).
ai. Spela sten.
Fem stenar i handen, kastas och fångas på avigsidan av handen.
Olika turer, ofta för tillfället påhittade (BR: 399 a s. 90).
aj. Spela pjärv; pdärva.
Flickorna lekte, hade fem stenar på marken, kastades och fångades
på olika sätt. Fanns ca. trettio turer (FL 399 b s. 121). — Utan beskrivning.
ak. Lyra sten = spela sten. Turerna tjugu—trettio stycken. Icke
beskrivna (KN: 400 s. 37).
al.

Kasta kiss: utan beskrivning (SB: 403 s. 172).

am. Ett stenspel kallas »kast på finska» (ÖV: 510 s. 13). — Utan
beskrivning.
an. Man spelar med fem stenar inemot fyrtio turer både med
högra och vänstra handen (KV: 537 s. 257). — Alldeles bestämda regler finnas ej utan var och en spalar som han blivit van. Inemot ett
hundra turer förekomma (JÄ: 537 s. 259).
ao. Pys: Ett spel med stenar, jfr pjärv. Utan beskrivning (KA:
V11 Ob. s. 721 b).
ap. Spela stenar.
Sex stenar, fem kastas ut på spelplanen, en hålles i handen.
1)

Stenröse.
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Första omgången:
En sten åt gången plockas upp;
Först plockas två stenar åt gången upp, sedan en sten;
Först tages tre stenar, sedan två;
Alla fem stenarna tagas på samma gång upp.
Andra omgången:
Spelas likasom första omgången med den skillnad att alla stenar
som plockas upp, hållas i handen och kastas upp; först kastas sålunda
en sten upp och sist fyra stenar.
Om man under spelets gång kommer att vidröra en sten, som
inte får vidröras, säges man »rubba» och får sluta och lämna turen åt
den följande (PÅ, Tervik: Ensk. meddel. 1955).
aq.

Fälla sten: fell stejn.

Man håller i handen en mängd stenar, opar, t. ex. femton Så kastar man upp dem, vänder handen och tager emot stenarna på handens insida. Om man tappar, t. ex. en sten, får man sluta och en annan börja. Stenen, eller stenarna, som stannar i handen, kallas
»lyrarin». Denna kastar man upp och plockar upp dem som ligga på
marken en åt gången, eller om två ligga nära varandra två åt gången,
eller huru många som helst, om man har möjlighet att nå dem.
Om man rör vid någon annan sten eller inte får upp den sten man
ämnat taga, får man sluta och en annan börja (BE: Ensk. meddel.
1956).
ar.

Mycket stenar: mytsi stejna.

Man har ett antal stenar i handen, kastar upp dem i luften och
uppfångar dem på handryggen. De stenar, som man inte tror sig
kunna gripa, då man vänder handen, låter man falla genom att man
rör fingrarna. Så för man handen hastigt uppåt, så att stenarna slungas upp i luften, handen vändes med handflätan uppåt och de nedfallande stenarna fångas. Om någon sten faller, tager en medspelare
vid. De stenar, man har i handen, kallas »kampar»; de övriga stenarna ligga utspridda på marken. Alla kamparna läggas ned utom
en som man kastar upp i luften och de övriga plockas upp en och en
i gången, tills inte flere stenar rymmas i handen. Återstoden gripes
med andra, tredje o.s.v. kampi. Då alla kamparna äro använda och
alla stenarna gripits, har man kommit ur spelet. Då fortsätter en an-
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nan, men om man tappar någon sten under spelet, måste man sluta i
mitten. Tappar man en kampi, lägger man den i hopen av de vanliga
stenarna. I fall man vill börja på nytt, måste någon, vanligen den sista,
lägga ut alla sina stenar. Detta spel spelas utomhus, ty man får
inte taga in så många stenar (LA: 513 s. 238).

Kap. V.

Sällskapslekar.
A. Dramatiska lekar.
a. Djur som rollinnehavare.
1. Rävariset.
En är räv en annan bjon1 ), de övriga rävens ungar. Dessa ställa
upp sig i en lång rad efter räven, därpå springa de efter varandra
några varv kring stugan sjungande:

giva r ävd

ro kv /20

Sedan stanna de framför bjonn, som sitter i en vrå. Därpå samtal:
Bj.: »Han siter opp i un o kväter sin kloR.: »Kva djär bjonn?»
Bj.: »Tom ha iti min vårnar.» — R.: »Kva ha dom illa djord?»
Bj.: »Himilshökt». -- R.:
säd.» — R.: »Hur hökt ha du djärda?»
Bj.: »GlassMtt.»
»Hur t&tt?» — Bj.: »BörstfeIt.» — R.: »Hur sktt?»
— R.: »Vartidjinum ha dom hloppi in?» — Bj.: »Vi ejn ruti alstobba.»
— Så sitter björnen och ser upp så länge tills räven har vänt tre
gånger »rompon» omkring, och därefter försöker han taga rävens
ungar (LT: 100 s. 70; Wm Ob. II s. 135 a).
2. Rävarumpa (revarompo).
En är »rävamodro» med sina »ungar», en annan är »räv» och
sitter i en vrå. Början = »rävariset». Fortsättes sålunda: Sedan alla
ungar blivit tagna av räven (= »bjonn» i rävariset), gå de ut, men
rävamodron (= räven i rävariset) stannar inne och gömmes av andra
1) Björn.
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personer, som inte deltagit i leken. Därpå komma ungarna in och
»ha något ljud för sig». Om någon av ungarna hittar »modron»,
skall han inte låtsa därom utan fortsätta att söka, sedan han dock
först sagt till därom åt räven. Då alla hittat modron säger hon: »Jag
hänger, jag hänger» — »Efter vem?» frågar någon. Hon nämner då
en kamrat (en gosse) som ställer sig efter henne. Denne säger på
samma sätt, och så fortsättes, tills alla stå efter varandra i en lång
rad. Sedan frågor räven rävamodron: »Får ja tjöp lärft?» — »Ta
bakifrån», svarar hon, och därpå skall räven försöka fånga de andra,
men han måste alltid taga bakifrån sista ändan och en i gången. (Då
han i första avdelningen fångade, fick han taga hur många som
helst åt gången och huru som helst.) När räven fått alla, är leken
slut (LT: 100 s. 70; Wm Ob. II s. 135 a).
3. Kveti klona (vässa klorna).
En är varg, en annan räv med sina ungar, som han skall vakta för
vargen. Först gå de några varv kring stugan såsom i »Min gåsa»,
nr 32 a, därpå stanna de framför vargen, som sitter i en vrå och låtsar »kveta» (vässa) sina klor, sägande: »Kveta, kveta klona.» -Räven frågar: »För (1. ett
efter) vem kvetär du?» — V.: »För
(1. ett) dej o din ungar.» — R.: »Kva ha dom illa jord?» — V.: »Tom
ha iti opp min vårsäd.» — R.: »Tu ska ha järda.» — V.: »Ja ha järda.»
— R.: »Hur höukt?» — V.: »Himilshöukt.» — R.: »Hur tett?» —
V.: »Börstt&t.» — R.: »Hur sikt?» — V.: »Glasslett» — R.: »Kvarijinum (1. vart) slapp dom in?» — V.: »Undi ejn ruti alstobba.» —
R,: »Tu sku ha stoppa.» — V.: »Ja stoppa,» — R.: »Me kva?» —
V.: »Me järn o stål.» — Räven: »Ta fast mina ungar, om du får!»,
och så försöker vargen fånga dem (PÅ: 99 s. 60).
4. Rävarumpa (revarompo).
En är räv, en annan katt med sina ungar. Uppställning som i föreg.
Först går »katton» med ungarna kring golvet, sjungande:

sitompon.
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När de gått några varv och sjungit, stanna de framför räven
och katten frågar: »Ä rävn hejm?» — R.: »Nej, han ä opp i un.» —
K.: »Kva jör han ti?» — R.: Kvetär sin klor.» — K.: »För vem?» —
R.: »För de o din ungar». — K.: »Kva ha dom jord ill?» — osv. ===i
föreg. (PÅ: 99 s. 62).
5. Revarcnnpon.
En är »räv». Den längsta flickan är mödron, de andra äro ungar
och uppställda i rad efter längd bakom henne. Först gå de några varv
framför räven och sjunga (melodi »Gubben Noak») :
»Räven, räven ligger och sover
i sitt trånga bo.
Han är icke farlig,
om man blott är varlig,
men man bör dock, men man bör dock
honom aldrig tro.»
Så stannar mödron framför räven och följande samtal uppstår:
»E rev'n hejm o?» — »Jg.» — »Kvar e an?» — »Han e opp i tm..»
»Kva djör an ti?» — »Han kvetär sin klionar.» — »För kvem
kvetär an?» — »För te o tin ungar.» -- »Kva ha dom illa dj, rd?»
»Tom ha iti opp min vårsed.» — Tu sku ha djarda.» — »Ja ha
dfårda.» — »Hur höukt?» osv. likasom var. 3 från Pärnå (PÅ: Ensk.
meddel. 1955).
6. Rävleken (Herden och räven) (jullek).
En (gosse) föreställer »räven» och ligger på en bänk. En annan,
»herden» går omkring på golvet med en rad »får» efter sig och
alla sjunga:
»Räven ligger på bänken och sover som ett svin.
Vej valis den räven så later som han är.
Han stjäl getter, han stjäl får.
Han stjäl gåsen, där den går.»
Så ställer herden sig framför räven med fåren efter sig och säger:
»God dag på dej, räv Bilicko.» — R.: »Hurdant vedär e de ute i da?» —
H.: »Solskin o vakärt vedär.» — R.: »De e it mitt vedär de.» Så
går man ett varv till och räven lägger sig ned. Så upprepas samma
sak med frågor och svar. Säger herden nu: »Snöslask o slåivägg»,
svarar räven: »De e mitt vedär de», sätter sig upp och börjar »knoppla», och så begynner följande samtal: Herden: »Va knopplar du mä?»
Räven: »Ja träder tråd på nålen». — Herden: »Va ska du me de?»
34 — V. E. V. Wessman.
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Räven: »Ja ska sy åt me fäll ti vintern.» — Herden: »ota va ska
do fått fårstjin?» — Räven: »ota dej och dina får.» — Herden: »Va
illa ha dom jort de?» — Räven: »Dom ha gått i min broddåker.» —
Herden: »Varför ha du it jäla?» — Räven: »Ja ha jäla.» — Herden:
»Hor högt?» — Räven: »Himmelsliagt.» — Herden: »Hor slätt?»
Räven: »Som klingande halis.» — Herden: »Hur tätt?» — Räven:
»Vatotätt.» — Herden: »Varijinom a dom komi då?» — Räven: »Jinom en stobbrot.» — Herden: »Varför a du it stoppa?» — Räven:
»Ja a stoppa.» — Herden: »Me va?» — Räven: »Knappnålsknoppar,
hondlort o bomullstossar». — Herden: »Ta bak mej, om do kan!»
Då försöker räven ta det sista fåret. Så fortsättes, tills alla äro tagna.
Den först tagna blir därefter räv (SN: E. Ö.).
7. Kveti klöna 1. rävasvansar.
En är varg och sitter i en vrå, en annan »rävamodro» med sina
»ungar». Uppställning och vandring såsom nr 3. Samtal: V.: »Kveti,
kveti klonar.» — R.: »Kva kvetär du ett?» — V.: »Ett dina små ungar.» — R.: »Kva ha dom illa jord?» — V.: »Tom ha äti opp min årsväxt.» — R.: »Har du int järda?» — V.: »Ja ha järda.» — R.: »Hur
höugt?» — V.: »Himilshöugt.» — R.: »Hur tett?» — V.: »Börsttött.»
R.: »Hur slött?» — V.: »Glasslött.» — R.: »Kvattijinum slapp dom
in?» — V.: »Undi ejn ruti alstobba.» — R.: »Kvaför huggd du int
bort'n?» — V.: »Hadd ingin ix (yxa).» — R.: »Tu sku ha skuri bort.»
»Tu sku ha briti (= brutit) bort.» —
— V.: »Hadd ingin kniv.» —
V.: »Ja har så svag armar.» — R.: »Tu sku ha biti bort.» — V.: »Ja
har så dåli tendär.» — R.: »Ta fast om du får!» och vargen försöker
taga ungarna (BO, Stor-Pellinge: 99 s. 40).
8. Rävarumpa: revarompo.
En låtsar vara räv och sitter och gräver, en annan låtsar vara
får eller något annat djur och kommer med sina »ungar» bakom sig
till räven och frågar: »Va gräver do?» — R.: »Ja gräver grytor.» —
F.: »Va ska do me dömm?» — R.: »Ja ska kok potötär och fläsk.»
F.: »Vart ska do få de ifrån?» — R.: »Ja ska ta ejn o dina ungar.»
Så springer räven upp och skall taga av ungarna, men han måste alltid taga från sista ändan (HÄ: 117 s. 191) .
9. Rävleken.
a, En är »räv» och sitter i en vrå, en annan »fårägare» med en
skara »får» eller »ungar» efter sig. Ägaren vandrar först omkring på
golvet med fåren sägande:
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»Fy, fy den räven, hur falsker han är, som
ligger på sten och gnavar om ben och
väntar sig stek till påsken!»
Så stannar han framför räven och säger: »Statt opp, räv!» —
R.: »Hodant väder ä de i da?» — Fåräg.: »Solskin o vackert väder.»
R.: »De ä ditt väder o int mitt.» — Så vandrar fårägaren ånyo
omkring med sina får och stannar framför räven och samtalar som
förra gången, men på frågan hurudant vädret är, svaras nu: »Snöslask
o roskit väder.» — R.: »De är mitt väder o int ditt, va har du bakom
de?» — Fåräg. »Mina får (1. ongar)» — R.: »Dina ongar ha äti opp
min vårsäd!» — Fåräg.: »Ha do int gärda?» — R.: »Ja har välgärda.»
Fåräg.: »Hor ha dom sloppi in?» — R.: »Onder en roti stobba.» —
Fåräg.: »Har do int stoppa?» — R.: »Ja ha stoppa.» — Fåräg: »Va ä
de stoppa mä?» — R.: »Me bastgstoppor o knoppnålsknoppar.» — Så
försöker räven taga fåren ett åt gången av dem, som stå ytterst i raden
(ES: 117 s. 171).
Ägaren går omkring med sina får, allesammans sjungande:
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Därpå stanna de framför räven, Samtal: Ägaren: »Gom6ron,
blesi!» — R.: Gom6ron, g-mn6ron, ä de vakärt vedär ute?» — Äg.:
»Jo» (1. »Nej», allt efter behag). — R.: »Kan ja gå o ta mat ot mina
ongar?» — Äg.: »Jo» (1. »Nej») — »Va gör do me den gropen?» —
R.: »At ja sko kona ta dina ongar.» — Därpå springa alla fåren till
något mål och räven försöker fånga något av dem. Den som han får
fatt, blir därpå räv (ES: 117 s. 171).
En är räv, en annan »moder» med sina »ungar». Räven ligger
och låtsar sova, modern vandrar omkring med sina ungar efter sig,
alla sjungande:
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»Räven ligger i solen och sover, tro bara, den räven hur falsker
han är. Han stjäl getter o han stjäl får, han stjäl hönsena, där dom la».
3
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Så stannar man framför räven och modern ropar: »Vak opp, räv!»
— Räven gnider sina »tassar» (händer) och frågar: »Va ä de för
vedär i da?» — M.: »De ä vakärt vedär.» — Räven säger: »De ä int
mitt vedär» och ligger stilla. Sedan vandrar man åter omkring
och stannar framför räven och samtalar på samma sätt men på
sista frågan svarar modern: »De ä fult vedär, snöslask o storm.»
och frågar därpå: »Va vässer do din tassar (händer) åt?» — R.: »At
dej o dina ongar.» Forts.
föreg. lek från Esbå utom att modern
till slut säger: »Ta mina ongar, om du får!» varefter räven börjar
taga dem (KY: 117 s. 178).
d. »Räven» sitter på golvet och »modern» med sina ungar vandrar omkring sjungande:
»Räven han sitter i solen och sover,
se på den räven, hur falsker han är: han
ligger i solen och baddar sig,
han stjäl getter och han stjäl får och
han stjäl bon utav sängen vår.»
Modern med ungarna stannar framför räven och ropar: »K7ks
opp, do falska räv!» — R.: »Hodant vedär ä de i da?» — M.: »Solskin o vakärt vedär.» — R.: »De ä int mitt vedär» och lägger sig åter.
Modern går igen på samma sätt med ungarna, stannar framför räven
och börjar språka, men när räven nu frågar: »Ä de mitt vedär heller
ditt?» svarar modern: »Hodant ä ditt vedär?» — R.: »Snöslagg» och
sitter och låtsar gräva. M.: »Va grevär do i gropen?» — R.: »Ja setär
vatn i.» — M.: »Va gör do me de vattne?» — R.: »Ja setär salt i.» —
M.: »Va gör do me de salte?» — R.: »Ja setär mjöl i.» — M.: »Va gör
do me de mjöle?» — R.: »Ja kokar gryöt.» — M.: »Va gör do me den
gryöt'n?» — R.: »Ja fyör gryöt'n åt bon.» — Forts. bortglömd, men
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samtalet slutar sålunda, att räven begär av modern hennes ungar och
hon svarar: »Tag bakifrån!» (SJ: 117 s. 182).
10. Räven ligger i solbacka och sover.
En av de lekande ligger med huvudet i händerna på marken
medan de övriga springa omkring hållande varandra i händerna
och sjunga:
Räven ligger i solbacka och sover
med sina små gåsungar som dover.
rävungar

)k.P1),
å.ktek, liyyer

J016-ackc-ie 0c4z .saver m ed 5-,51a

<
som rovcr
fm, .9,PSÅ‘ni9r
v rci Lim far
Talas medan ringen stannar:
»Vak upp Mickel räv. Räven börjar röra på sig, gnuggar ögonen
och frågar: »Hurudant väder är det?» Om barnen svara: »Regn
och rusk i alla knutar», svarar räven: »De ä int mitt väder», och lägger
sig på nytt på samma sätt, varpå barnen igen springa omkring och
sjunga som från början. Men om barnen svara på hans fråga hurudant väder det är: »Solsken och vackert väder», säger räven: »De ä.
mitt väder» och rusar upp för att ta fatt något av barnen, som springa åt olika håll. Den som han får fatt blir nästa gång räv, och så
börjar leken på nytt (VA: 0. Andersson).
En är »räv» och låtsar sova liggande på marken. En annan
är ledare eller »höna», som har alla de övriga kamraterna som »kycklingar» bakom sig hållande i varandra med händerna på den framförståendes axlar. Ledaren går av och an framför räven och säger:
»Räven ligger i solbacka och sover med alla sina ungar. Vaken upp,
Mickel räv!» — Räven frågar: »Hurudant väder e de i da?» — Ledaren: »Muli o kuli.» — Räven: »De e inte mitt väder.» — Ledaren
börjar ånyo: »Räven ligger i solhacka o sover med alla sina ungar.
Vaken upp, Mickel räv!» — Räven: »Hurudant väder e de i da?»
— Ledaren: »Solsken o vakert väder.» — »Ja de e mitt väder», säger räven och skyndar sig att taga alla kycklingar, som hönan har

Sällskapslekar.

534

Kap.

efter sig. Då alla kycklingar blivit tagna, får en ny räv och ny höna
väljas och leken börjar på nytt (VA: 359 s. 36).
11. Vargleken.
En »gumma», en »hund», en »varg» och »får». Gumman sitter på
en stol med händerna för ögonen och med »ungarna» omkring sig och
låtsar börja sova. Hon säger till sin lilla hund: »Karo, do ska vall min
får!» Gumman somnar och hunden somnar, och bäst det är kommer
vargen och tager ett får. Gumman vaknar och säger: »Aj, aj, aj, Karo,
som do int valla min foår! » Så somnar gumman på nytt och leken
fortsättes tills alla får äro tagna (KY: 117 s. 178).
12. »Vargen» ligger gömd i en vrå och »herden» vandrar omkring med sina »får» sjungande:
»Jag stöter min stav, jag gälar min gård, att inga ulvar och vargar må
taga mina får.»
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Därpå säger herden: »Tyst, tyst, ja ska sova litet!» — Han stöder
sig mot sin stav, och då är vargen och »knappsar» ett får av honom.
Herden hör, att det är vargljud, och slår med staven mot vargen, men
vargen är kvick och far av med fåret. Så vandrar herden åter omkring och sjunger och vargen tager ett får, och så fortsättes, tills
vargen tagit alla fåren. Därefter börjar herden stå och gräla med
vargen: »Va ha mina foar jord ot dej?» — V.: »Dom ha vari i min
rågsväd (i mitt havärland).» —.: »Varför ha do int jäla?» — V.:
»Ja ha jäla.» H.: »Hor hyegt?» — V.: »Himmelshyegt.» — H.: »Hor
tätt?» — V.: »Vatt tätt.» — H.: Hor sliett?» — V.: »Glassliett.»
»Varrme ha dom fari in?» — »Me ejn rotiger alstobba ondär
gooln.» — H.: »Vaför ha int do stoppa?» — V.: »Ja ha stoppa.» —
H.: »Me va?» — V.: »Me honnlort o knoppnålsknoppar.» — H.: »Men

V

Sällskapslekar.

535

va är de som do har bak6mm de?» — V.: »Tärrvisstobbar, som ja ha
plocka från min bossbons mollkärr.» — H.: »Lägger do mej si?»
Och så far han med staven och »krånkar» (slår) på det som är där
bakom, luktar på staven och säger: »De ä mitt ikt foor», och så tager
han sina får ett åt gången tillbaka (SJ: 117 s. 182).
13. Björnleken; Björnlejtjin (LI); Björniejkin (MÖ); Kveti klk5na (MÖ).
a. En är »björn» och sitter i stugan i en vrå, en annan »varg» med
sina »ungar» (kallas också »björnmamma»). Uppställning och vandring såsom i föreg. därpå samtal: V.: »E björnfar hejm i da?» — Bj.:
»Jo», — V.: »Vart e han to?» — Bj.: Opp op un» (1. också frågar
vargen genast: »Vart ä far?» och får som svar: »Opp op un.») — »Kva
djör han tär?» — Bj.: »Han kvetär sin klonar.» — V.: »För kvemm?»
— Bj.: »För de o din ungar.» — V.: »Kva illa ha dom to djord?» —
Bj.: »Tom ha iti opp min vårsäd.» — V.: »Ha han int djärda?» — Bj.:
»Han ha djärda.» — V.: »Hur höugt?» — Bj.: »Himilshöugt.» — V.:
»Hur sikt?». — Bj.: »Glasslett.» — V.: »Hur tett?» — Bj.: »Björsttkt.» — V.: »Vamme ha dom sloppi in?» — Bj.: »Fem famm undi ejn
rutigär alstobba.» — V.: »Ha ni int dikta?» — Bj.: »Vi ha dikta.» —
V.: »Me va?». — Bj.: »Me järn o stål» — Därpå säger vargen: »Ta
fast min ungar, om du får!» och så försöker björnen röva ungarna av
vargen (LI: 99 s. 46; Wm. Ob. I s. 296 a).
b. En är »björn» och låtsar ligga i »lyon», en annan »räv» med
sina »ungar» och vandrar omkring som i föreg., ställer sig framför
björnen och fråga: »E björn hejm?» — Bj.: »Nej» (1. »nej han e !opp
i un»). Så vandrar räven åter omkring, ställer sig framför björnen, gör samma fråga och får samma svar. Först tredje gången svarar
björnen »Ja» (1. »Jo»). — R.: »Kvart e an?» — Bj.: » (Han e) opp
i un.» — R.: »Kva gör an ti?» — Bj.: »Han kvetär klona» (1. »Kvetär
sin klor»). — R.: »För kvemm?» — Bj.: »För te o fin ungar.» — R.:
»Kva ha tom illa gjord?» — Bj.: »Tom ha varit i mett vårs-e- sland.» (1.
»Dom ha eti opp min vårsäd»). R.: »Tu sku ha gärda.» — Bj.: »Ja
ha gärda. (1. »Nu ha ja gärda»). — R.: »Hur höugt?» — Bj.: »Himilshöugt.» -- R.: »Hur tett?» — Bj.: »Björsttkt.» — R.: »Hur
slkt?» — Bj.: »Glasslett. ». — R.: »Kvariginum (1. »vartme») slapp
dom in?» — Bj.: »Ginum (1. »Me) ejn rutigär alstobba.» — R.:
»Tu sku ha stoppa.» — Bj.: »Ja ha stoppa» (1. »Ja stoppa»). — R.: »Me
kva (sttrn3pa du)? — Bj.: »Me järn o stål». — R.: »Ta fast (min ung-
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ar), om du får!» — De ungar björnen får för han i lyan, och så börjar
man om från början, tills han fått alla. Den som först blir tagen, blir
sedan björn (MÖ: Bk. 1943 s. 59; S.L. 99 s. 50).
14. Staka humlegård.
De lekande sitta i ring och en, »vallhjonet», går omkring ringen,
stöter med en käpp i golvet och säger:
»Staka staka hombälgål
ja ska fål in jässgål,
som ska räck i hundra år, och
prästlangromp ska aldri få min får.»
Därefter »märker» han varje får genom att med käppen göra
korstecknet på huvudet och ger det namn, såsom t. ex. Svatt-tackon,
Grålimbin osv. Därpå sätter han sig på en stol, döljer ansiktet i händerna och säger:
»Ja sitär på en tfiv o somar en luv».
Under tiden bortför vargen, som suttit nedhukad i ett hörn av
rummet, fåren och döljer dem bakom sin rygg. Då vallhjonet skall se
efter fåren och märker, att de äro borta, vänder det sig först till någon 1. några av de äldre, som inte deltagit i leken, och frågar: »Har
du (ni) sitt min får?» Den tillfrågade svarar efter gottfinnande, t.ex.
»Nej», 1. »Ja tyckt ja så to prästlangromp sjymta åv me ett jär i
jonst» 1. dyl. Med ledning av vad han fått veta kommer valllinnet
dock slutligen till prästlangromp och ställer till honom samma fråga.
»Nej, jag har ej sett något får», svarar denne. — »Men ja tyckär he ja
sir nåonting glis bakom di», fortsätter vallhjonet. — »He je fol
na anna», svarar langromp. Nu börja fåren emellertid bräka och vallhjonet drager fram dem (Vasa län: 1 s. 62).
15. Fårleken (KB).
Stöjt, stöjt stävorgåd 1. Stjäla får (PE LA KB).
1. Vargleken, (TJ).
a. En är »fårvaktare», en annan »tjuv», de övriga »får». Fåren
sätta sig tätt tillsammans och fårvaktaren tager en käpp och gående
kring sina får stöter han med käppen i marken samt läser:
»Stöjt, stöjt stavorgåd
millan varj o mina får;
viskedamm vaskedamm;
vem har ståli mitt svarta lamm?
Ja ska stäng en åkergål,
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som skall vara ov jån o stål,
himmelshg, vatotät,
sförtspjäld,
kors övär alla mina får,
so länge ja såvär in lihlan bignd.»
Ägaren går och lägger sig. Nu kommer tjuven och ber att få
fårhusnyckeln ty han har glömt sin hatt, rock eller annat i fårhuset.
»Bara do int stjäl fåren min», säger ägaren. »Nej, nej,» försäkrar
tjuven, och så får han nyckeln, tager ett får och kommer med nyckeln tillbaka. Ägaren går och ser efter sina får och finner, att ett får
är borta. Då tager han käppen och »stöjter in n"ST stavorgåd» omkring
fåren och går sedan och lägger sig. Tjuven kommer ånyo, får nyckeln,
stjäl ett får och går med nyckeln tillbaka. Samma sak upprepas
sedan, tills alla fåren äro bortstulna. Ägaren går då för att söka dem
och på hans rop »tass, tass»1 ) komma de hem. För att nu vara förvissad om, att de inte magrat under den tid de varit borta, låter han
dem hoppa över ett stängsel. De som orka hoppa över, ha inte blivit magrare, men de som inte orka ha magrat och få då mera mat
(PE LA KB 38 s. 109).
b. Ett barn är »varg», ett annat »fårägare», de övriga, huru
många som helst, »får». Alla »fåren» sitta i ring. Fårägaren går omkring i ringen, stöter med en käpp i golvet och säger:
Stöjt, stöjt stakagål
millan varg o mina får. Jag
satt på tuvan, sprang gråluvan,
askidamm viskidamm.
vem a stoli mitt svarta lamm?
Ja ska stäng in okägål,
som ska vara åv järn o stål,
himmelshög o vatotät,
Ingen ska hlipp ti mina får,
så läng ja sover in liten blgnd;
eller också:
Stöjt, stöjt stakagål
millan varg o mitt får.
Vem har stoli mitt svarta lamm?
Drå, drä
basa, basa bindena,
1)
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vi ska stäng in okägål,
som ska vara himmelshUg,
vatcytät, spjälldi fyri, pinn opå,
he ska hald, så läng ja sover in lihlan blond;
eller också:
Stöjt, stöjt stakagål
millan varg o mitt får.
Viskidamm vaskidamm
vem a stoli mitt svarta lamm?
Vi ska stäng in åkägål,
som ska vara utav jän o stål,
koss (=kors) ivi alla mina får.
Medan fårägaren sover, tager vargen bort det ena fåret efter det
andra, tills alla äro tagna (KB: 10 s. 462 f.).
c. En är herde, en varg och de övriga får, som ligga i fållan. Herden vandrar omkring fållan med en stake i handen, sägande:
Stöyt, stöyt stakagål
millan varg o min får.
Ja ska stäng ejn okärgål.
som ska vara åv ra'rn o stål.
himmelshög o vatotät.
Skilt åtär spjeldi. X
Kors övär alla mina svarta o vita
får, ti tess ja sovär ejn lillan blond!
Så gå alla och lägga sig och det blir tyst. Då herden sovit en
»lillan blond», stiga allesammans upp och sjunga:
Vargen ligger i solen o sover o väntar ettl) vackert väder

Vdryen ter
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&i9 9 vdcfrerit vå'cier.
Detta sjunges två gånger, varefter vargen frågar, där han ligger:
»Va vedär er i? — Om herden svarar: »Sölstsinsvakärvedri», ligger
vargen stilla och sången börjar på nytt. Om herden svarar: »Roskved1
1)

= efter.
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ri, epp ostä kraps! », rusar vargen upp och fåren skynda att rädda
sig. Alla som vargen får tag i, bli vargar. Leken börjar på nytt och
fortsättes, tills alla fåren äro tagna. Den först tagna blir sedan ensam
varg, ifall leken tages om.
Från tecknet x kan leken också fortsättas sålunda: Herden:
»Alla mina små lamm, kom hem!» — Fåren: »Vi vågar int». — Herden: »Vaför int?» — Fåren: »Vargen tar oss.» — Herden: »Va etär
han?» — Fåren: »Trött.» — Herden: »Va drickär han?» — Fåren:
»Blod.» — Herden: »Alla mina små lamm, kom hem!» Och då kommer vargen och jagar fåren (TJ: 422 s. 102).
16.

Fru Sola eller staka, staka humlegård: staka, staka hommälgål.
En, vanligen en flicka, är fru Sola (herdinnan), en annan »varg»
alla de övriga »får», »getter» och »lamm». Fru Sola går med hela
sin hjord efter sig i en lång rad. Huru de nu vandra så träffa de slutligen på vargen. Fru Sola stannar, stöter sin stav i marken, pekar
sedan med den uppåt och säger: Staka, staka hornmälgål millan varjin o min får. J'ala, jga jälsgål, himmeishögt o vatot&t o ennu höger.» Och därpå låtsar hon sätta tak däröver, först av pärtor, näver
och sådant, men senare får hägnaden allt finare och finare tak, sist
av guld och silver. — Vargen står på andra sidan om hägnaden och
hånar, sägande: »Va ji no he de!» — Fru Sola gärdar då ännu högre
samt gör en port på inhägnaden. Porten föreställes vara av koppar,
men göres i själva verket av två trästickor, som stickas ned i marken
eller i golvspringorna. — Under tiden har vargen förvandlat sig till
en äldre gumma, som bultar på kopparporten och säger: »Bolt, bult!»
— »Verom ji he, som holtar?» frågar fru Sola. — »En gammal gumma.» — Va vill han?» — »Ja vill treff fru Sola.» — »Va vill do fru
Sola?» — »Ja vill lån en limb.1) » — Fru Sola låser då upp dörren
på porten och låter gumman fara av med ett av fåren, men säger:
»Sköt den väl!» — Efter en kort stund bultar det åter på porten och
samma röst säger: »Bolt, bott!» — Det är gumman som återkommer
och vill låna ännu ett får. — »Vart foor do åv me han sist ja gäv de?»
frågar fru Sola. — »An sko spring yvi hagan2) o so röjs3) 'an en
jälsgålstroodo i se, so an d'Udd», skyller gumman på, och så får hon
igen ett får eller en get. På detta sätt narrar gumman småningom
bort alla fru Solas får, hittande på alla möjliga svepskäl. Då fru
Lamm, får.
Sämre gärdesgård av ris o. dyl.
Stöta: rius
röjs.
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Sola blivit utan alla sina pysslingar, går hon ut genom kopparporten för att söka upp dem. Kommen genom porten, träffar hon
på gumman, vilken hon ber skaffa hennes limbar tillbaka. Det lovar
gumman nog göra »men kanske fru Sola först skulle ha lust att
komma i bastun?» — »Ja, om den är stor och ny och inte rutten»,
menar fru Sola, »så kan jag nog gå dit in.» — »Den är nytimrad»,
säger gumman »försök gå in i den.» — De komma så till bastun, som
inte är annat är fru Solas egna får och getter, vilka stå med huvudena böjda tillsammans i en tät ring. En öppning, som föreställer
dörren på bastun, finnes lämnad på ringen. Gumman kryper först
in genom dörröppningen men lämnar sig tätt vid denna och beder sedan fru Sola att komma in. Denna gör så, men så snart hon väl hunnit in, kryper gumman ut tillbaka och genast därefter ramlar hela
bastun sönder och begraver fru Sola, och så är leken slut (RE:
62 s. 42). — »Leken kan med skäl antagas vara mycket gammal»
(Upptecknaren).
17. Fårleken.
En är »fåraherde» och har sina »får» efter sig i en lång rad, och
en annan är »ulv». Herden vandrar omkring och så kommer ulven,
varefter följande samtal uppstår: Ulven: »Godå brör» — Herden:
»Do flår hestar o ja gör sk-6n» — Ulven: »Dg me hendär o ja me
tendär.» — Så håller herden en käpp framför fåren och ulven frågar:
»Får ja locka?» — Herden: »Nej.» — Ulven: »Får ja kalla?» — Herden: »Jö.» — Därpå kallar ulven »taka taka taka» och fåren hoppa
ett i sänder över käppen. Ulven tager de får, som äro friska och kasserar sådana, som låtsas ha något fel, vara halta, blinda eller något
sådant (HA: 117 s. 190).
18. »Fårägaren» går omkring med sina »får» och läser:
»Gärda gård kring mina får,
att int vargen slipper in.
Stor stock o lås på.
I fjol hade ja (fem),
i år har ja bara (fyra).
Nu kommer »vargen» och låtsar låna nyckeln till källarn och tager då ett får och lämnar nyckeln tillbaka. Ägaren går därpå och ser
efter sina får, börjar vandra omkring, läsande detsamma som förut,
men nu med ett får mindre: »I fjol hade ja fyra får, i år har ja bara
tri». Vargen kommer igen och ber att få låna nyckeln, »emedan han
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glömt någonting i källarn». Ägaren frågar då: »Har du tagit mina
får?» — »Nej», säger vargen, får nyckeln och tager åter ett får. Leken
fortgår på samma sätt, tills vargen tagit alla fåren. När ägaren märker, att han är utan får, går han och söker dem, mumlande för sig
själv: »Där är blod, där är färdart) där är blod, där är färdar» och
kommer så vargen på spåren och frågar honom: »Va ha do ,eti, när
do ,ä so rö am monn?» -- V.: »Ja ha eti 'smoltron.» — Äg.: »Vart ha
do gått, när do ä so leri om fötterna?» — V.: »Ja ha gått i leran.» —
Äg.: »Va har do bakömm de?» — V.: »Stobbar o stenar.» — Äg.:
»Va gör do me dom?» — V.: »Ja ska bygg de ti hus.» — När fåren nu
börja bräka och skrika, lockar ägaren på sina får. Så lägges en käpp
där var vargen har stått och fåren börja hoppa. Den som hoppar åt
vargens sida, blir vargens får, och den som hoppar åt ägarns sida,
blir ägarns får (ES: 117 s. 170).
19. Vargen tar fåren.
En lämplig plats utses till fårhus. Genom räkning (lekräkningar
s. 749) utses en till »varg» och en till »fårägare», de övriga äro »får».
Vargen springer bort och gömmer sig. Fårägaren gör fårhuset på så
sätt, att han stötande med en käpp i marken vandrar omkring fåren
och säger:
»Stick, sticka jälin gål,
han ska vär i hundra år.
Aldrig ska varjin få tå mitt får.»
Strax kommer vargen och begär att få låna fårhusnyckeln: han
har glömt någonting där. Efter mycken tvekan giver ägaren nyckeln
med sträng förmaning att inte stjäla något får. Men så snart vargen
kommer bland fåren, far han av med ett får. Då vargen inte kommer
med nyckeln, går ägaren och ser efter fåren och finner att ett är borttaget, varefter han börjar gärda omkring »huset» på nytt med samma
ord. Vargen kommer igen och får nyckeln under någon förevändning, och så fortsättes, tills ägaren är utan får. Han går nu och frågar
alla föremål i närheten efter sina får och slutligen även vargen: »Ha
tu sitt na får?» — »Nej, men ja tycker tom har ögon o -öron.» Nu
bräka fåren bakom vargen. Vargen blir rädd och tager till fötterna.
Fårägaren springer efter och slår vargen några duktiga slag med en
kvist (SB TK LF: 76 s. 119).
1)

Spår, fjä'.
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20. Stjäla får: stjäl fåren.
En är »fårvakterska», en annan »tjuv», de övriga »får». Fårvakterskan har en träbit i handen, som föreställer »nyckel» (nytjil). Tjuven kommer och säger: Godag, ja ha glömt sticksömin i fähuse, får ja
lån nytjiln, so ja for ga et e?» — Han får nyckeln, men fårvakterskan
säger: »Kom in me an tibak!» — Tjuven stjäl ett eller ett par får
samt lämnar nyckeln tillbaka och för bort fåren. Sedan kommer fårvakterskan in i fähuset och säger: »Nej, men ja tror ja ha mista na
får!» — Hon går till tjuven och frågar, om han har tagit något får. —
»Nej», svarar han, men i detsamma bräker fåret. Då rusar fårvakterskan fram för att gripa det, och tjuven skyddar det. Om det blir
fasttaget, föres det av fårvakterskan tillbaka in i fårhuset (MM: 537
s. 340).
Leke's inomhus. En vaktar fåren, en annan tjuv, de övriga
får. Tjuven vill låna nyckeln till fähuset. Hon har glömt sin handske
där. Hon får nyckeln och stjäl de får hon får tag i. Hon kommer flere
gånger, ty än har hon glömt förklädet, än något annat. När ägaren
upptäcker, att fåren försvunnit, går hon till tjuven. Denne försöker
dölja fåren bakom sin rygg. Ägaren griper de får, som hon ser. Den
först gripna blir tjuv nästa gång (OR: 537 s. 342).
En »mora», en hop »får» och en »tjuv», som ber att få låna
nyckeln till »fårföuse»,1) emedan han skall gå i kyrkan och måste
lappa pappas byxor. Han får nyckeln och stjäl ett får, kommer igen
för att låna nyckeln och säger sig ha glömt pappas hatt, skor o.s.v. i
fårföuse. Slutligen äro alla fåren borta, mora kallar emellertid på
dem: »Tuko tåstan, tuko tåstan!»') Då bräka de och komma till mora.
Hon stänger in dem i »föuse», letar så efter tjuven och slår honom
(NV: 513 s. 251).
En föreställer »en gammal gumma», en annan »ägare till fåren», de övriga äro »får». Gumman går till ägaren och beder att få
låna nyckeln till kätten, då hon glömt någonting där. Hon får nyckeln
och släpper ut alla fåren. Dessa gå och gömma sig jämte gumman.
Ägaren börjar sedan söka efter sina får. Den först funna blir ägare
nästa gång (NÄ: 403 s. 203).
Man har ett »kätta» med får och ägaren har nyckeln (vanligen en sticka) till kätten. Fårtjuven kommer och vill låna nyckeln,
Fårfähuset.
Lockrop till får.
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»emedan han har glömt ett finger, en sko, en handske eller en mössa
i kätten». Han får nyckeln på det villkor, att han inte stjäl några får.
Men han tager i varje fall ett eller två får med sig och för dem till en
annan kätte. Så lämnar han nyckeln åt ägaren. Denne ber honom
vänta, tills han tagit reda på om något får blivit stulet. Då ägaren
återkommer, grälar han på tjuven, men denne svarar, att någon man
eller kvinna stulit fåren. Det hela upprepas, tills alla fåren äro borta.
Då lägger ägaren händerna för ögonen och gråter. Slutligen finner
han dock fåren i tjuvens kätte och för hem dem (LA: 513 s. 220).
En är »käring», som äger »får», en annan »tjuv» och en tredje
»piga», som vaktar fåren. Käringen »går efter mjölk i någon gård»,
d.v.s. går litet avsides. Under tiden kommer tjuven till pigan och beder att få låna »nyckeln» till nötset»,') d.v.s. en träbit, i det han säger
att han glömt någonting där. Han får nyckeln och stjäl ett eller flere
får. På samma sätt gör tjuven flere gånger, tills alla fåren äro stulna.
Det gäller att hitta på någon orsak att få nyckeln. Då käringen kommer hem och finner, att fåren äro borta och pigan säger, att tjuven
tagit dem, gå båda två ut för att söka dem och taga fast så många de
kunna. Tjuven å sin sida försöker också fånga och sålunda tävlar
man om vem som får fast de flesta (KN: 400 s. 58).
En är »fårägare», en annan »tjuv», de övriga »får». Ägaren
sitter på en avskild plats och fåren äro sammanpackade i en vrå. Tjuven kommer fram till ägaren och säger: »Får jag låna din fårhusnyckel, jag skulle gå ...» (ett oskyldigt ärende uppgives). »Jo bara
du inte stjäl något av mina får», svarar den andra. »Nej, nej», försäkrar tjuven och får nyckeln, men far likväl av med ett får och gömmer det någonstädes. Sedan kommer han tillbaka med nyckeln och
tackar för lånet. »Har du stulit något av mina får?» frågar ägaren.
»Nej visst icke» försäkrar tjuven. Ägaren går likväl till fårhuset och
upptäcker då sin förlust samt börjar bittert jämra sig. Efter en stund
kommer tjuven ånyo och begär att få låna nyckeln och får då skarpa
förebråelser för stölden, men han nekar att han är skyldig därtill och
får så äntligen nyckeln. Samma sak upprepas, tills alla fåren äro
bortstulna. För varje gång blir jämmern större, förebråelserna skarpare och tjuvens försäkringar allt dyrare. När alla fåren äro borta,
säger ägaren i sin bedrövelse: »Men mina får borde känna min röst,
jag måste försöka kalla på dem.» Så kallar han: »Tass, tass, tass!»
varvid först ett och ett och slutligen hela skaran kommer framru1) Fähus.
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sand; glättigt bräkande, när de återse sin husbonde, vilken står med
små brödbitar i handen. Så får den ena efter den andra redogöra för
var de varit, vad de uträttat och vad de fått till föda. Därefter prövar
han om de blivit fetare eller magrare genom att låta dem hoppa över
en käpp. De som mått, bra och blivit feta, hoppa lätt över käppen,
men de som blivit magra orka icke. Slutligen lyckas man gripa tjuven, som då erhåller något straff (mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 143).
Björnen och modern.
En mor, en björn, flere barn.
Barnen: »Mamma, får ja en smörgås.»
Modern: »Ga ti baston o tvett de.»
Björnen i bastun: »Buuu!»
Barnen skrämda: »Mamma, björn e tar!»
Modern: »Kom me!» -- Till björnen: »Va dzär dy jr?»
Björnen: »Ja plockar stickona.»
Modern: »Va ska dy dzär me stickona?
Björnen: »Laga elden.»
Modern: »Va ska dy me elden?»
Björnen: Värm vattne.»
Modern: »Va ska dy dzär me vattne?»
Björnen: »Slip kniven.»
Modern: »Va ska dy dzär me kniven?.
Björnen: »Stsära hövona åv er.» (KB: 540 s. 249).
Räven och vargmoran.
Räven sitter i solbacken och solar sig. Så kommer »vargmoran»
med ungraden bakefter sig, går tre varv omkring räven och stannar
sedan mittför räven. Räven frågar: »Hurudant vedär är e?» — Vargmoran får svara hur hon vill (mulet o.s.v.). — Räven: »Vaför ha du
leta ongan dina gå i broddåkrinj minj?» — Vargm.: »Hår hUgär järsgol had du?» — Räven: »Himmelsh3g.» — Vargm.: »Hur tätt?» — R.:
»Som et segel.» — Vargm.: »Hur hålt?» — R.: »Som et glås.» — Sedan skall räven taga vargungarna allehop (TÖ: 116 a s. 137).
Plocka gröna gräs.
a. »Vargen» lägger sig på mage i gräset och de andra plocka gräs
på honom. Efter en stund frågar vargen: »Kva e klockon?» — Svar
t.ex. »tvoo». Man plockar åter en stund och så säger man, »Kan ja
foö no-61 o trQ75d?» — Vargen: »Kva ska ni jä me he?» — »Ska syöm
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na pälsar ov ongan dejn.» Vargen springer då upp och försöker taga
fast någon. Denne blir då varg (NÄ: 403 s. 199).
På »lindor» lekes ofta denna lek: En är varg och ligger och
sover, de övriga gå omkring och plocka gräs i närheten och säga:
»Plocka, plocka gröna gräs, medan vargen ligger o sover. Va väntar
du för väder?» — Vargen: »Rejn1) o slask», och så rusar han upp och
griper ett av barnen, som blir varg i sin tur. Vanligen svarar vargen
först: »Solskin o vackert väder» och då fortsätta barnen lugnt att
plocka som förut (KV: 537 s. 330).
Lekes på en gräsplan. En är »varg» och ligger i gräset och sover. De andra plocka gräs på vargens rygg, sägande:
»Plocka, plocka grönan gräs,
medan vargen ligger och sover.»
Då de plockat en stund, fråga de: »Vad är det för väder i dag?» —
Vargen: »Solskin och vackert.» -- »Vad är det för väder i morgon?»
fråga de sedan. — »Regn och slask», svarar vargen. — Till sist fråga
de: »Vad är det för väder i övermorgon?» varpå vargen svarar: »Alla
björnar och vargar ska ti skogen och gömma sig.» — Alla springa nu
och gömma sig och vargen skall sedan söka upp dem. Den första han
hinner spotta för, måste bli varg. Om han inte hinner spotta för någon
måste han själv bliva varg ånyo (KN: 83 s. 126).
Anm. Beskrivningen enl. uppt. O.A. oredig.
Plocka gräs på vargen.
En är »varg» och ligger på marken med slutna ögon. De övriga
lägga gräs på honom och säga: »Plooka, plocka gröna gräs på vargen,
medan han ligger och sover.» Därpå fråga de: »Va je e fö väder i
dag?» — »Solstjin o vakat väder», svarar vargen. Sedan fråga de:
»Ändo i morun?» — Vargen: »Räjn o slask.» — De andra: »Upp o ta
fast!» — Vargen rusar då upp och tager fast någon, som nu i stället
blir varg och leken börjar ånyo (KN: 400 s. 55).
24. Fåren och vargen.
En »mor» med sina »får» och en »varg». Fåren stå i en rad bakom
modern, det äldsta fåret håller henne om livet och så undan för undan. Vargen går och söker någonting och modern frågar då, vad han
letar efter. V.: »Jag söker nål i tråd.» — M.: »Vad ska du göra med
det?» — V.: »Jag ska sömma en päls åt mig.» — M.: »Var får du
1)
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skinnet?» — V.: »Av fåren dina.» Så försöker vargen gripa fåren, som
skyddas av modern, och lyckas vanligen taga det sista. Då alla fåren
äro tagna, är leken slut. — Leken lekes utomhus om sommaren, inomhus om vinterkvällarna (LA: 513 s. 229).
25. Vargen ligger i solen och sover.
En »varg», en »mor» och en mängd »ungar». Modern sitter i
»boet», men ungarna gå för att se på vargen, som ligger och låtsar
sova. De säga därvid: »Vargen ligger i solen och sover och väntar på
vackert väder. Vad skall du ha?» — Vargen: »Nål och tråd för att
lappa mina skor», och så rusar han upp för att gripa ungarna. Då
ropar modern: »Alla mina ungar i bo, bo, bo!» och ungarna springa
till modern. Om någon blir gripen, blir han varg (LA: 513 s. 243).
En är »varg» och ligger i gräset. De andra stå efter varandra i
en lång rad, hållande varandra i kläderna. Den största, modern,
»möra» står främst, de andra äro »ungar». Först vandra de i ring
kring vargen och säga:
»Vargen ligger i solen och sover,
väntar på vackert väder.
Vargen ligger i solen och sover,
väntar på vackert väder.»
Så stanna de framför vargen och följande samtal uppstår:
Vargen: »Va e e fö vedär i då?» — Alla: »Miolit o )kolit, rejnot o
slaskot.» — V.: »Int e he mett vedär.» — Alla: »JU, he e tett vedär.»
— Därpå tåga de åter ett par varv omkring vargen och stanna framför honom. — Vargen: »Va e e fö vedär i då?» — Alla: »Sålsjin o
vakät vedär.» — V.: »He e mett vedär.» — Vargen låtsar sedan leta
efter något på marken, och då fråga de alla: »Va sblär do ett?» —
V.: Nål o tråd.» — De andra: »Va ska do me be?» — V.: »Lapp
gamba pels'n men.» — De andra: »Vann ska do tå lappana?» — V.:
»Av ongan din.» — Härvid rusar vargen nu upp och försöker slå så
många som möjligt. Modern åter försöker hindra honom genom att
med utbredda armar springa åt samma sida som vargen (PE LA KB:
38 s. 107).
En »varg», en »mor» och »ungar». Vargen ligger och sover.
Modern och ungarna sjunga utan att ana, att vargen är i närheten:
»Vargen ligger i solen och sover.
Han är mycket hungrig:
han tar geten, han tar fåren,
han tar allt som i skogen går.»
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Eller:
»Vargen ligger i skogen och sover
och är mycket hungrig:
han tar getter, han tar får,
han tar kungens dotter, om han får.»
Då rusar vargen upp, och de får han lyckas gripa, bli vargar (NV:
513 s. 249).
26. Plocka, plocka bären.
En »varg», en »far», en »mor» och flere »barn». Barnen plocka
bär, där vargen är gömd, och säga: »Plocka, plocka bären.» Då kommer vargen springande och far och mor ropa: »Alla mina ungar i
boe!» Den som vargen griper blir hans unge, och till slut äro alla
vargar utom far och mor (NV: 513 s. 250).
Plocka, plocka grönan gräs: Lekes som föreg. (NV: 513 s. 251).
27. Varg och får.
Genom räkning utses en till »varg» och en till »fårmamma».
De övriga äro »lamm». På en landsväg dragas tvärs över vägen två
streck på tjugu å trettio meters avstånd från varandra. Bakom det
ena strecket står fårmamman, bakom det andra lammen och emellan
strecken vargen. — »Kom hem, mina små barn!» ropar mamman. —
»Vi vågar int», svara lammen. — »Varför det?» — »Vargen tar oss.»
— »Int tar han, kom nu bara!» — Lammen springa då över till andra
sidan och vargen skall fånga dem genom att slå tre slag på ryggen på
dem. Den som blir slagen, kommer ur leken, som fortsättes, tills alla
lammen äro fångade. Vid nästa lek byta vargen och fårmamman roller (PY: 397 s. 18).
En »varg», en »herde» och »får». Herden letar efter sina får
och ropar: »Kom, mina får!» — Fåren: »Trösts) int.» — »Varför?» —
»Vargen är nära.» — Då fåren sedan försöka springa till herden, griper vargen något av fåren, som sedan i sin tur blir varg (LA: 513 s.
242).
28. Plocka björnebär.
a. En är »björn» och ligger i gräset och sover, de övriga plocka i
gräset och säga: »Plocka plocka, björnebär, so Ing bjönen sover. Va
väntar du fö väder?» — Björnen: »Rejn o slask.» Så gå de åter om1)
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kring och upprepa det samma, men nu svarar björnen: »Sol o sommardag» samt rusar upp och griper någon, som nu i sin tur blir björn
(MM: 537 s. 331).
b. Likasom föreg., men i st. f. björn är det en »varg» och barnen
säga: »Varjin ligger i solen o sover o väntar på vaker vädre» (MM:
537 s. 331).
29. Dacka1 ) rävaskall.
Lekes inomhus. Mitt på golvet ligger en »räv», de övriga i »boet»
nere vid dörren. Så går man ut ur boet och i ring kring räven under
det man sjunger:
»Dacka, dacka rävaskall,
räven är ej hemma,
han är uppå Alibackskärr
o spisar stekta vingar.»
Därpå knackar man på räven och frågar: »Är räven hemma?» —
»Nej», svarar räven. Samma sak upprepas från början flere gånger,
tills räven slutligen svarar »jo», och i detsamma rusar han upp och
griper någon. Den första i raden skriker: »Alla mina ungar i bo!»
och så skyndar man till dörrposten. Den som räven griper, blir räv
nästa gång. Då man går i ring kring räven får man inte springa utan
skall röra sig långsamt (OR: 537 s. 332).
30. Rävleken.
En är räv och ligger på golvet, de övriga gå i ring omkring och.
sjunga: »Räven ligger i solen o sover, väntar vackert väder». — Räven: »Va är e fä väder i da?» — Mulit o kulit o reinot 2) o slaskot.»
— Räven: »Int är e mitt väder.» Därpå spottar räven och de andra gå
omkring och sjunga på samma sätt. Räven frågar på nytt om väderleken, och de andra svara då: »Vackert väder.» — Räven: »He e mett
väder!», och så rusar han opp och griper någon, vilken då blir räv
nästa gång (JA: 537 s. 328).

31. Mamma och barnen (mamm o böne).
Genom räkning utses en till »björn» och en (helst en flicka) till
»mamma», de övriga äro barn. Mamma och björnen sitta omkring tio
meter från varandra. Barnen komma i en klunga fram till mamman
1)
2)
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och fråga: »Fo ja ejn smörrgos?» — M.: »Läsin lexona!» — Barnen
låtsas läsa, i det de sätta händerna för munnen och bubbla. Sedan
göra barnen åter samma fråga och mamma säger: »Sopin gön!» —
Barnen låtsas sopa. — M.: »He doge ny.» — Barnen fråga åter på
samma sätt. — M.: »Gäin ti fittjellan o tvett gr!» — Barnen gå nu till
det ställe, där björnen sitter, springa tillbaka till mamman och ropa:
»Ejn kön va får!» — M.: »Gäin ejn gang till!» — Barnen gå dit,
komma tillbaka och säga: »Ejn varg va tår, kom rri - ty!» — Mamma
går med och frågar björnen: »Va dzår ty jä?» — Björnen: »Ja nappa
vén (veden).» — M.: »Va ska ty dzära me ven?» — Bj.: »Ja ska laga
eldn.» — M.: »Va ska ty dzära me eldn?» Bj.: »Ja ska värm vattni.»
— M.: »Va ska ty dzära me vattni?» — Bj.: »Ja ska slip kniva.» —
M.: »Va ska ty dzära me kniva?» — B.: »Ja ska stsära hövona öv är.»
— Björnen låtsas då likasom med handen skära av barnens huvuden.
Barnen springa undan och björnen försöker fånga två av dem. Den
ena blir nästa gång björn och den andra mamma. Sedan börjar leken
på nytt (EE: 407 s. 141).
32. Gås och räv (ST)
Min gåsa (PY).
a. En är »gåsa», en annan »räv», de övriga gåsans »ungar». Gåsan går främst med sina ungar efter sig i en lång rad hållande varandra i kläderna. De gå först några varv omkring i rummet sjungande:
Min gåsa„ min gåsa, hon plockar gröna gräse, si på den räven, hur
falsker som han är både vinteren och sommaren.

•

4

mir; 9 is , hon plockar 9r6nd

;
,

J

N

1

cicil räven i hur fa/sker sarn han

är -bide vinkreo och

.69)11, lid ren ,

Så stannar gåsan framför räven och följande samtal uppstår mellan dem: Gåsan: »Ä räven him?» — Räven: »Han ä him.» — G.: »Kva
djör han?» — R.: »Han sur (, suger) om sin tass, han väntar pL

550

Sällskapslekar.

Kap.

färsk goåsstejk.» — G.: »Ota vem?» — R.: »Ota dina ungar.» — G.:
»Kva ha dom illa jord?» — R.: »Dom ha äti opp min vårsäd.» — G.:
»Kvaför ha do int stängi?» — R.: »Ja ha stängd.» — G.: »Hor huekt?»
R.: »Himmelshuekt.» — G.: »Hur tiet?» — R.: »Som ejn börsta.»
G.: »Hor sliet?» — R.: »Som ejt glas.» — G.: »Foor ja sväng om
min rompa?» — Därpå börjar räven taga gåsens ungar (PY: 100 s.
84).
En är »gås», en annan »räv», de övriga gåsens »ungar». Räven
sitter i en vrå, gåsen vandrar några varv omkring på golvet med sina
ungar efter sig, stannar slutligen framför räven och följande samtal
uppstår: G.: »Plocka, plocka gröna gräse sommaren o vinteren. Ä
räven hemma?» — R.: »Han ä opp i un o kväter (= vässer) sina
klor.» — G.: »För vem tå?» — R.: »För dej o dina ungar.» — G.: »Va
ha dom illa jord?» — R.: »Dom ha äti opp min vårsäd.» — G.: »Du
ska stänga.» — R.: »Ja har stängd.» — G.: »Me va?» — R.: »Me stål o
järn.» — G.: »Hur hökt?» — R.: »Himmelshökt.» — G.: »Hur tett ?»
— R.: »Borstt&t.» — G.: »Hur sk- tt?» — R.: »Glasslett. » — G.: »Vart
mä ha dom sloppi in?» — R.: »Under ejn gamal alrot.» — G.: »Får ja
lov ti sväng om min rompo?» — Så svänger de om ett tag, och räven
skall försöka plocka gåsens ungar bort (ST: 100 s. 93).
En är »rävfrun», en annan »gåsmamman» med ungarna. De gå
fram till rävfrun, och följande samtal uppstår: »E räven hemma?» —
»Jo.» — »Va gör han?» — »Han e oppe på ugnen o kväter sina klor.»
»För vem kväter han?» — »För dej o dina ungar.» — »Va ha di då
illa gjort?» — »Di ha ätit opp min blandsäd.» — »Kvaför ha du int
gärda?» — »Ja ha ju gärda.» — »Med .vad då?» — »Med järn och
stål.» — »Hur högt?» — »Himmelshögt.» — »Hur brett?» — Milsbrett.» — »Hur tätt?» — »Borsttätt.» — »Hur slätt?» — »Glasslätt.»
»Hur ha de sluppit in?» — »Genom en rutiger alstobba.» — »Försök ta fast mej, om du får, men vänt så länge att jag vänder stjärten
om. » — Gåsmamman vänder sig om och ordnar ungarna i en rad,
vänder sig om igen och går med ungarna fram till räven eller rävfrun (om det inte finnes så många deltagare). Räven försöker fånga
ungarna och mamman sist (ST: 397 s. 21). — De som fångats bli
»upphängda», d.v.s. få stå med armarna uppåtsträckta (PY: 397 s. 21).
d. En är »gåsmamma», en annan »räv» och de övriga »gåsungar».
Med gåsmamman i spetsen gå gässen efter varandra i en lång rad
fram till räven, varefter följande samtal utvecklar sig: Gåsmamman:
»Goddag, vad gör herr Räv?» — R.: »Jag sitter på en sten och knap-
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rar på ett ben och väntar färskt till kvällen.» — G.: »Va ska de bli?»
— R.: »Du och dina ungar, men jag mår int så bra, jag mår int så bra,
det värker i mina leder.» — G.: »Stackars herr Räv, stackars herr
Räv, värker det mycket illa?» — R.: »Ja, åtta dar jag måste nu ligga
stilla.» — G.: »Nu på herr Räv tuttat) vi få, nu han ej gör oss illa.»
— R.: »Ja, kära små, kom, kära små, jag ligger så lugn och stilla.» —
Plötsligt rusar dock räven upp från stenen och försöker fånga någon
av ungarna bakom gåsgumman, vilken med utbredda armar försöker
skydda sina ungar. Den som räven får tag i kommer ur leken, och så
fortsättes leken, tills bara gåsgumman är kvar. Genom räkning väljes
sedan ny räv och ny gåsgumma (ST: 397 s. 20).
Lekes även inomhus. Räven ligger på en bänk och låtsar sova.
Gåsmamman med ungarna efter sig går fram och tillbaka på golvet
och säger:
»Gåsen går på golvet
och klappar sina vingar,
och räven ligger på bänken,
han sover sött och stilla.
Far i, du räv, så falsk du är,
du stjäl getter och du stjäl får,
och du stjäl gåsen, där han går,
och du stjäl gåsens ungar.»
Sedan gå de fram till räven, gåsmamman väcker räven och säger:
»God dag, farbror räv!» — »Hurudant väder e de i dag?» frågar räven. Om gåsmamman säger, att det är solsken och vackert väder,
säger räven: »Det är inte mitt väder» och fortsätter att sova, och alltsammans upprepas från början. Men om hon svarar: »Snöslask», så
säger räven: »Ja, de e mitt väder», stiger upp och börjar fånga ungarna (ST: 397 s. 21).
Lekes även sålunda att ungarna stå inom en på marken uppristad ring, vars storlek beror på antalet deltagare. Räven ropar:
»Min gåsa, min gåsa, plocka gröna gräset!» Varpå gåsan svarar: »Si
på den räven, hur falsker han är båd vinter och sommar! » — Räven
försöker komma in i ringen och taga ungarna, gåsan står med utsträckta armar för att skydda sina ungar, som inte få springa ytterom
ringen. Den som räven fångar kommer ur leken. Så fortsättes, tills
alla ungarna blivit fångade. Genom räkning väljas sedan nya personer till räv och gås (ST: 397 s. 23).
1)
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33. Rävleken.
En är räv, en annan mor (höna) och de övriga »kycklingar», vilka
ställa sig efter varandra med sin mor i spetsen. De gå nu till det ställe,
där räven bor. Kycklingarnas mor ställer sig framför räven med
kycklingarna bakom sig. Modern frågar nu: »Är räven hemma i dag?»
— Räven svarar »ja». — Modern: »Vad gör han?» — Räven: »Han
sitter på en sten och knaprar på ett ben och väntar färsk stek till
kvällen.» — Mor: »Varifrån skall han taga den?» — Räven: »Av dina
ungar. » Efter detta rusar räven upp och försöker gripa någon av
kycklingarna, medan modern åter söker skydda dem med sina utsträckta armar. Lyckas räven taga någon av kycklingarna, blir denna
räv, då leken börjar ånyo (KB: 327 s. 12).
34. Kökeli-kantonbo: tjökeli kantonboo.
Leken lekes oftast ute i det fria, men småttingar kunna också leka
den inne i en rymlig stuga. En är »hönan», som går omkring med sina
»kycklingar» efter sig i en lång rad. En annan är »vargen» — rättare
»räven», — som håller sig halvt dold bakom en sten på marken eller
inne bakom någon möbel. Med ett slags stängsel är utmärkt, var
kycklingboet är. — »Kökeli, kökeli kantonbo, kökeli, kökeli kantonbo» går hönan och lockar sina kycklingar. Bäst det är rusar
vargen fram och skall gripa någon av kycklingarna. — »Alla mina
kycklingar i bo!» ropar hönan och så skynda sig alla, förföljda av vargen, till boet. Den som vargen lyckas vidröra far han av med. Sålunda fordtsätter man, tills hönan förlorat alla sina kycklingar (RE:
62 s. 41).
35. Vargen sover: varjin söver.
»Höna», »kycklingar», »varg» och »kycklingbo» såsom i föregående. Vargen ligger på golvet framstupa med armarna under huvudet eller ute på en sten eller tuva. Hönan går med sina kycklingar några varv runt omkring stenen och river emellanåt upp
grässtrån, som hon kastar på vargen och säger i sjungande ton:
»Vargen sover, plockan, plockan grönan gräs.» — Slutligen stannar
hon, och vargen frågar: »Va ji e för veder i dag?» — »Solsken och
vackert väder», säger hönan, varefter hon åter börjar gå runt samt
gör som förut. Då hon stannar andra gången och vargen gör sin
fråga, svarar hönan: »Regn o slask, stig opp o ta fast!» Med detsamma rusar vargen upp och försöker gripa en av kycklingarna, innan de hinna till boet. Då vargen på så sätt slutligen fått alla kycklingarna, är leken slut (RE: 62 s. 42).
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De agerande människor.

A. Tjuvlekar.
1. Sätta rovor.
En »gumma», en »tjuv», de övriga »rovor». Rovorna sitta i en
rad på marken eller på golvet. Gumman går bakom rovorna, lyfter
på var och en en liten smula och säger högt:
»Sätta, sätta rovor uti djupa fåror,
inga tjuvar tar er,
inga pojkar kasta stenar.
Väx i fred.»
Dessutom viskar hon åt var och en ett namn, såsom midsommarpåsk- eller julrova. Sedan sätter sig gumman på en sten och låtsas
spinna »surr, surr . . .» Tjuven kommer nu fram och knackar med
en käpp, hälsar och säger: »Min gris (eller något annat djur) har
smugit sig in i rovlandet. Kan jag få låna nyckeln?» — Gumman.
svarar: »Ni kan nog få den, men ni ska int stjäla mina rovor.» Tjuven får »nyckeln» (kan vara en sticka) samt går och stjäl en rova. Sedan lämnar han »nyckeln» tillbaka och tackar för lånet. Gummar säger då: »Bara du int stal min rova.» — »Nej», svarar tjuven. Tjuven
kommer flere gånger och lånar under någon förevändning nyckeln.
När gumman själv vill, går hon och ser efter, om hennes rovor blivit
stulna. Så går hon till tjuven för att taga dem tillbaka. Denne ställer sig med utsträckta armar framför rovorna, som stå i rad efter varandra och försöker skydda dem. När gumman tagit sina rovor tillbaka är leken slut (PY: 397 s. 23). Bild 3. Ägaren lyfter på rovorna
och låtsas plantera dem.
Leken kan även lekas inomhus. De rovor, som gumman tager
tillbaka, komma ur leken och få ge pant (PY: 397 s. 24).
Halva leken brukar ofta lekas på finska språket. Rovorna sitta i ring, gumman går bakom från rova till rova, tager dem under
armarna, lyfter upp dem och dunkar dem några tag i golvet, sägande:
»Pyllist, pyllist naurista, ettei varkaat varasta»1) samt därpå, »Pyst',
pysy juurillas.»2) Därmed menas enligt ett gammalt ordstäv om
Sväll, sväll rova, så att icke tjuvar skola stjäla dig.
Stå fast, stå fast på dina rötter.
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rovan, att »ju mera du runkar om mej, dess värre växer jag». Forts.
likasom föreg. (PY: 397 s. 24).
En »sätter rovorna», en »stjäl», de övriga »rovor». Den som
sätter tager barnen i deras krökta armar, lyfter dem och ställer dem
tre gånger stadigt på fötterna, i det han säger: »Seti, seti rivona.» Så
låtsar han vattna dem, och de växa. Med armarna visar han, hur mycket de växa. Då de äro stora, tager ägaren upp dem och lägger dem
i »boet». Nu kommer tjuven och vill låna nyckeln till boet. — Detta
tillgår som i leken Stjäla fåre (Se ovan 20, e s. 542). — Då ägaren
slutligen finner rovorna hos tjuven, knipa de honom i benet, ty de
vilja hem. Så föras de hem, och leken börjar på nytt (LA: 513 s.
246).
En sätter rovorna, en är »hund» och en är »tjuv». De övriga
sitta sida vid sida i en rad på marken. Sättaren sätter rovorna
sålunda, att han, stående bakom de sittande, fattar dem under armarna och lyfter upp dem. Den som är tung, säger han är »söt», den
som är lätt, är »sur». Sedan lägger sig sättaren att sova, och då
kommer »tjuven», som hittills hållit sig gömd, fram och stjäl rovorna.
»Hunden», som skall vakta rovorna, skäller. Om inte ägaren, som
nu vaknar, hinner se rovorna, förrän de blivit gömda, äro de tjuvens
Så fortgår leken, tills alla rovorna äro stulna (FI: 106 s. 41).
En är »tjuv», en annan går och gärdar, sägande:
»Gärda, gärda täppa
kring mina rovor,
ingen fågel överflyga,
ingen orm igenom krypa.»
Sedan smakar han, huru de smaka och om de sitta fast. Därpå
lägger han sig att sova, och tjuven kommer och tager en del. Ägaren
kommer och frågar efter om någon farit förbi, och får som svar:
»En källarnyckel». Så frågar han efter källarnyckeln (SA: 106 s.
142). — Ofullständig?
2. Stjäla rovor.
a. »Rovägare», »tjuv» och »rovor». Rovägaren har alla sina rovor på ett ställe i »rovgropen». Så går han »bort» och tjuven kommer
och tager rovorna. Då ägaren kommer »hem» och finner rovorna
bortstulna, går han och söker dem, träffar på tjuven och frågar:
»Var har du rovorna, som du stal av mig?» Tjuven ställer alla rovorna bakom sig i en lång rad och alla hålla fast i den närmast före
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stående rovan. Nu börjar rovägaren strida med tjuven. Denne försöker skydda sina rovor med utbredda armar, medan ägaren åter
försöker plocka den ena efter den andra av rovorna. Då han slutligen
fått alla rovorna tillbaka, begynner leken ånyo (SI: 85 s. 43).
b. »Rovorna» sitta i rad på golvet. Den som planterat dem, går
bort. Så kommer »tjuven» och stjäl rovorna, ägaren återvänder och
det blir jakt på den skyldige (JA: 537 s. 335).
3. Stjäla gamla gubbens rovor: själa gambäl gubbes roovona.
En är »gubbe», de övriga »tjuvar». Tjuvarna gå omkring och låtsa
stjäla rovor i ett rovland, varvid de säga: »Själa, själa gambel gubbes
ro-.)vona.» Då gubben hör detta, griper han en av tjuvarna, slår honom och spärrar in honom i fängelse. Leken fortgår, tills alla blivit
gripna. Den först gripne blir gubbe nästa gång (JA: 537 s. 335).
4. Halta Kalunta.
En är »Halta Kalunta», en annan »bondvärdinna», de övriga »rovor», som värdinnan har i en bod, där också Halta Kalunta har sina
kläder. Halta K. haltar fram till värdinnan och beder att få låna »nyckeln» till boden, emedan hon behöver taga en kjol (l.ngt annat). Hon
får nyckeln och stjäl en rova, som hon gömmer bakom sin rygg och
smyger sig med den förbi värdinnan, som sitter på en sten och inte
får titta bakom sig. Om hon märker, att en rova föres bort, måste den
föras tillbaka. Så fortsättes, tills alla rovorna äro stulna såsom i
»Sätta rovor» a. Varje gång Halta K. lånar nyckeln, nämner hon något plagg, som hon behöver (ST: 397 s. 24).
5. Lantleken: lantlejtjin
kålrotsleken.
En av deltagarna föreställer en gammal, döv gumma, som planterar »lantor»1) i sin trädgård: d.v.s. hon sätter de andra deltagarna
på golvet på huk. Så går hon ut och stänger porten till trädgården.
Efter en stund kommer en annan flicka och säger: »Sku ja få lån nytjiln ti idan tregård?» (Skulle jag få låna nyckeln till eder trädgård?).
Gumman låtsar inte höra, så att den andra måste upprepa sin fråga
flere gånger. Slutligen uppfattar den döva vad det är fråga om och
säger: »Kva sku du ti jöra?» (Vad skulle du göra där?) — Den andra:
»Menn duk ha blåsi ti» (Min duk har blåst dit; eller ngt annat, vad
som helst som man hittar på). Så får hon »nyckeln», går i trädgården
1) Kålrötter = fi. lanttu.
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och tager samtidigt en lanto. Så kommer hon igen gång på gång och
hittar alltid på någon orsak, varför hon behöver nyckeln, tills hon
tagit alla lantorna (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
6. Mammas pepparkakor.
En är »mamma», en är »tjuv», en »poliskonstapel», de övriga
»barn». Mamma går bort för att köpa »pepparkakor» och lämnar barnen hemma. Då kommer tjuven och bultar på. »Vem där?» fråga
barnen. — »Mamma med pepparkakorna.» — »Hur ser du ut?» —
En beskrivning följer nu på kläderna, varpå tjuven släppes in. Han
stjäl några av barnen och gömmer dem. Leken fortsätter, tills alla
äro borta. Då kommer mamma. Hon ropar och bultar, men slipper
inte in. Polismannen, som hon tillkallar, dyrkar upp dörren. Då barnen befinnas vara borta, letar konstapeln, tills han funnit deras gömställen (FÖ: 69 s. 40).
7. Stjäla mössor: stsäla myssona.
Man lägger ifrån sig mössorna, en tjuv stjäl dem, och så kommer
polisen och tager tjuven (NV: 513 s. 252).

8. Tattarna och barnen.
En är »länsman», två »tattare» och de övriga »barnen». De sistnämnda låtsa stå i en portgång och tattarna skola komma och slå barnen. Dessa skola ringa efter polis, varvid länsmannen kommer för att
taga fast tattarna samt sätta dem i häktet. Därifrån rymma de och
polisen jagar efter dem. När de blivit fasttagna, blir det ombyte mellan deltagarna och leken börjar på nytt (KN: 400 s. 54).

9. Flaskleken.
Genom räkning utses en till ägare av flaskor, en annan till tjuv
och de övriga äro flaskorna. Dessa ställas i en rad sida vid sida sittande. Ägaren låtsar sova, och under tiden kommer tjuven och öppnar korkarna på den ena flaskan efter den andra genom att stjälpa
dem raklånga. Varje gång en flaska blir stjälpt, säger den »pc,)1p,
polp». När tjuven stjälper den sista flaskan, vaknar ägaren och börjar
springa fatt tjuven och därefter alla flaskorna. Den först tagna blir
ägare nästa gång och ägaren från förra gången blir tjuv (PY: 397 s.
28).
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10. Tullare och jobbare.
Två streck på marken omkring femtio meter från varandra. Vid
det ena strecket, som föreställer Finland, stå två »tullmän» eller
»polismän», vid det andra, Sverige, stå jobbarna. Dessa ha små grankvistar I. dyl. gömda på sig, vilka föreställa spritkanistrar. Jobbarna
springa från Sverige till Finland, varifrån de fritt få gå tillbaka till
Sverige för att sedan åter springa över. Tullmännen skola taga fast
jobbarna undersöka dem samt föra dem till häktet, ifall de hitta
»spritkanistrarna» hos dem. I annat fall släppas de loss. 1 häktet få
fångarna stanna längre eller kortare tid, allt efter huru många kanistrar de haft på sig. Leken slutar, då alla äro fast (KN: 400 s. 54).
— Häktet utgöres av en sten. Lekes i Molpe under skidåkning (KN:
F. o. E. st. V s. 184).

B. Koka, plantera.
1. Pansade rovor: pansaroovonal).
Lek bland småbarn. Barnen sitta i ring på golvet med benen i
kors. En går omkring och sticker »rovorna» med en käpp och känner
efter, om de äro »blöta», d.v.s. mjuka. Han säger: »Pansa, pansa
roovona. Om han lyckas sticka omkull någon rova, så är den »blöt»
och skall ligga stilla och blir om en stund »sönderskuren» (OR: 537
s. 318).
2. Sätta roovona.
a. En »dadd»,2) de övriga »rovor». Dadden lyfter upp barnen vid
deras krökta armar och sätter ned dem på nytt i takt med orden:
»Seti, 'seti testa ,diaddis 1-75vona.» Då alla blivit satta, lyfter han upp
dem för att se, om de vuxit. Sedan luggar han barnen: en och annan
rova befinnes vara rutten och kastas bort, men de friska rovorna
tagas upp, då de äro färdiga, »kålen» 3) vrides av (man vänder barnens huvud), rovorna vägas (man fattar barnen i armarna och
gungar dem) och läggas i grytan. Där börja de snart koka (barnen
föra snabbt tungan mellan överläppen och övre tandraden) och så
smakar dadd på dem. (NV: 513 s. 254).
Pansaroovo: rova som kokats så länge, att den blivit brun.
Pappa; gammal man; gamla far i gården. Upptecknarens »dadda» beror
på missförstånd.
Stjälk och blad av rotväxter.
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b. Deltagarna sitta på golvet, vanligen i hukställning. En går
omkring och dunkar dem mot golvet, varvid han säger: »Seta mgmos rvona, vexin». Då växte rovorna och fingo alla möjliga former
(JA: 537 s. 315).
3 Koka kålrötter.
De som föreställa kålrötter sitta i ring. »Ägaren» går bakom
ringen, stannar bakom någon och känner med pekfingret på den sittandes kinder, sägande: »Ja ska si efter, om ni e mogna». »Kålrätterna» skola pösa ut kinderna. Man anses mogen, om man kan låta
bli att skratta, i annat fall får man koka ännu. Den som skrattar tre
gånger, får giva pant (PY: 397 s. 151).
4. Koka fisk: kook fistjin.
Alla deltagare utom en sitta på ett »säte», d.v.s. en bänk, och
ha namn, såsom Svarton, Radon, GrUnon, Äggillon. Den som är
utan namn, ropar upp ett namn åt gången, varpå motsvarande person reser sig. Sedan bäres han inomhus och placeras på en annan
bänk (KV: 537 s. 316).

C. Tigga, besöka.
1. Solasleken.
Ringsittning. En är gumma, går omkring med käpp i handen, ställer sig framför var och en av de sittande och bultar med käppen i
golvet. Man frågar då gumman: »Kvemm e du?» varpå hon svarar
»Ejn gumma halt o blind, snejd o blind, som kallar se fru Sola.»
Så frågar man: »Kva vill du?» varpå gumman brister ut i klagovisor
och frågar, om man inte vill ge en gammal gumma en skärv. Man
lovar då åt henne någonting. På detta sätt går fru Sola omkring
från den ena till den andra och får på ett ställe pengar, på ett annat en höna, på ett tredje ett får o.s.v. Andra gången går fru Sola omkring för att bära upp sina gåvor, men då låtsar man alldeles ha
glömt bort, att man lovat henne någonting. Hon börjar då kittla den
andra och säger: »Kva lova du, kva lova du!» och håller på därmed,
ända tills man kommer ihåg vad man lovaA, (SI: 85 s. 50).
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2. Fru Sola.
En väljes till »fru Sola», en annan till »gubben Grå» samt två
eller tre till »hundar». De övriga ställa upp sig i rad. Gubben Grå
går nu med en käpp i handen till var och en, stannar och knacker i
golvet. — »Vem e de som klappar på min gyllne port, sedan klockan
slagit tolv?» frågar den som står i ledet. — »Gubben Grå», svarar
denne. — »Va vill han då?» — »Träffa fru Sola.» — »Tripp en trappa
högre upp.» — Gubben Grå fortsätter nu till var och en, tills han
kommer till den sista, vilken är fru Sola, som svarar: »Ja, hon e
hemma.» — »Månne man kunde få bastubad?» frågar gubben Grå.
— »Ja.» — »Men bara int ni har arga hundar, som biter mej.» — »Vi
har int», säger fru Sola. Gubben Grå går nu avsides. Hundarna, som
varit gömda, rusa nu fram för att bita gubben Grå. Fru Sola och de
andra komma honom till hjälp och befria honom. Deltagarna byta
sedan roller och leken börjas ånyo (PY: 397 s. 155). — Meddelaren,
fru Hildebrand, Pyttis, Västerby, hemma i Vörå.
Alla sitta i rad. En går omkring och bultar med en käpp tre
gånger i golvet framför den första i raden. Denne frågar: »Vem
bultar på min förgyllda port?» — Svar: »En gammal man.» — »Vad
vill han?» — »Tala med fru Sola.» — »Stig en trappa högre upp.» —
På samma sätt fortsättes sedan med alla i raden till den sista. Denne
stiger upp och fortsätter leken på samma sätt. Den förra sätter sig
i början av raden (SU: 106 s. 167). — Ofullständig.
Medan en befinner sig i ett annat rum, lägga de andra stolar omkull på golvet, sålunda att karmarna bilda små kamrar.
Vid bortre ändan av stolraden göres en större kammare. I varje
kammare sitter en lekkamrat, i den stora kammaren bor fru Sola.
Sedan kommer den utgångna in, knackar på hos den första och får
till svar: »Vem är det som klappar på min gyllene port?» Den klappande säger sitt namn och tillspörjes då vem han söker. »Fru Sola»,
svarar han. »Hon bor en trappa upp», svaras inifrån. Så fortsätter
han, tills han kommer till fru Solas gård. När han klappar på och
säger sitt namn, bedes han stiga in och sitta ned, men nu är den
plats, som anvisas honom, anlagd så, att endast en duk eller ett
täcke är bredd över ett tomrum, varför han gör en kullerbytta, när
han sätter sig. Då börjar fru Sola ropa sina grannar till hjälp mot
rövare. Grannarna skynda fram, finna fruns boning skövlad, gripa
rövaren och anställa rättegång med honom, varvid han får bevisa sin
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oskuld, men om detta icke lyckas, dömes han till något straff (mÖb:
Folksk. Kal. 1888 s. 144).
Rolt rott le:ffi.
Vem e e som klappar po min förjyllande port?
En gammal skrynklig tsäring.
Va sökär on etts) för sin Söla?
Trapp in trappo högär upp (KB: 10 s. 448).
— Bland visorna nr 322.
Gubben Grå.
En går ut ur rummet. De övriga bygga av stolar små kamrar, i
vilka en eller flere av kamraterna taga plats. I den största kammaren bor fru Sola. Då allt är färdigt, kommer den utgångna in och
knackar på hos den första. Där inifrån frågas: »Vem klappar på
min gulleport?» — Den klappande: »Gubben Grå.» — »Vad vill han
då?» — »Vill tala med fru Sola.» — »Hon bor ej här, hon bor tre
trappor upp.» Sålunda fortsätter han, tills han kommer till fru Solas
bostad. Där blir han bedd att stiga in och sitta ned, men den honom
anvisade platsen är försåtligt anlagd, så att han gör en kullerbytta.
Fru Sola ropar då på hjälp, och om besökaren ej kan bevisa sin
oskuld, blir han såsom rövare dömd till något straff (NÄ ÖV KN PÖ:
83 s. 110) — Leken har bibehållit sig längst i Övermark (O.A.).

3. Gumman Grå.
En är »gumma», de andra »barn». Gumman vandrar omkring med
käpp i handen, bultar i golvet och säger: Bolt, balt, tra'ra fria!» De
andra fråga: »Vem boltar?» — Gumman: »Gomman grå.» — De andra: »Va vill hon då?» — Gumman: TjUp bärn.» — De andra: »Va ska
hon hå dem till?» — Gumman: (Att diska, koka 1. ngt annat arbete).
Så ger man gumman ett barn och hon går sin väg med barnet. Så
kommer gumman igen och samtalet börjar ånyo, men när gumman
säger, att hon vill köpa barn, frågar man: »Va förd dö me de förra?»
— Gumman svarar då t.ex. att det föll i brunnen, då det skulle gå
efter vatten. Gumman får i varje händelse ett barn, och så fortsättes,
tills gumman har alla barnen. Slutligen hoppa och dansa barnen i ring
tillsammans med gumman grå (KH: 422 s. 108).
1) Efter.
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4. Sittan gå.
En är »sittan gå» och skall taga de andra, som vandra omkring
sjungande:

ad

Då sittan gå kommer, skynda de andra att sätta sig. Den som hon
hinner taga blir sedan sittan gå. I st.f. »sittan gå» kan man också säga
»stejnskvätt» och sjunger då: »Kom o jé mej stejnskvätt ...» (KH:
422 s. 108).
5. Gubben från Enbacka.
Sittning i ring. En är »gubben från Enbacka». Han vandrar omkring och knackar någon av de andra på ryggen. Denne frågar: »Vem
klappar på min port?» — Svar: »Ggbben från Enbacka.» — Fråga:
»Va vil han ha?» — Svar: »Lite i sej o lite på sej o lite i sin lilla
påse.» — Man lovar då någonting åt honom. På så sätt går han laget
runt. Då han andra gången kommer tillbaka för att bära upp det man
lovat honom, måste man komma ihåg vad man lovat, eljes får man ge
pant (ES: 117 s. 172).
Gumman Enbacka.
Sittning i ring. En är »gumman Enbacka» och går omkring med en
käpp. Så stöter hon med käppen i golvet framför någon. Denne frågar: »Va vil do ha?» — Gumman svarar: »En säck hö, en så brö, en
vass kniv at skrapa flote å benen mä.» — Så lovar man någonting åt
henne. Då hon gått laget runt, kommer hon tillbaka och säger: »Va
lova do, va lova do!» — Om man glömt det, får man ge pant (ES: 117
s. 172).
Bolt, belt, skopar6,1t.
Ringsittning på golvet. En går utanför ringen med käpp i handen,
bultar i golvet bakom någon sägande: »Boit, bolt, skoparolt.» Den
sittande frågar: »Vem bultar på min silverport?» — »En gammal, fattig bisi.» — »Vad vill han ha?» — »Litet salt och litet malt och litet
36 — V. E. V. Wessman.
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snus i dosan. Vad lovar du?» — Vid dessa ord sätter han händerna på
den sittandes kinder, och om denne då säger t. ex.: »Ejn kappa lyss»,
så gnuggar bisin den andres kinder till straff, men om denne säger
t.ex. tobak eller något annat bisin tycker om, fortsätter han till den
följande. Efter det alla besökts får den börja vandra, som först blev
tillfrågad (ST: 397 s. 148).

8. Tiggarleken.
Ringsittning på golvet. »Tiggargubben» går utanför ringen, knackar och den andra frågar: »Vem knackar på min dörr?» — Svar: »En
gammal, fattig tiggare.» — »Va vil han ha?» — »Lite i mej, lite på.
mej o lite i min påse.» — Var och en får sedan säga något, som tiggaren skall få. Den som ger det sämsta blir vriden i öronen och får bli
tiggare i st. f. den förre (ST: 397 s. 152).

9. Slaskus-Sara.
En är Slaskus-Sara, en annan är modern och de övriga hennes
barn. Modern skall gå till skogen och förmanar barnen, innan hon
går: »Ja ska gå. ti skogs et na ved. Ni för int släpp in nain anin än.
katton o hondin, som jalmar1 ) po dören.» Och så går hon. SlaskusSara kommer och jamar som en katt och blir insläppt. Barnen bli
mycket förskräckta, och Sara tager ett eller två barn och går sin väg.
Modern kommer hem och frågar: »Ha ni släfft in nain anin än handin
o katton?» — »Nå», svara barnen. — »No, men vann e Elin?» — »On
kröjp po
— Modern går och ser efter, men finner ingen. »Int
va on tär», säger hon. — »On kröjp ondi sändjin», säger barnen. —
Modern ser efter, men finner ingen. Barnen hitta på nya undanflykter, men säga slutligen: »Slaskos-Sära too on.» — Modern beger sig
nu på nytt till skogen, och allting upprepas, tills alla barnen tagits. Då
går modern till Sara, som står med barnen i en lång rad bakom ryggen. Modern frågar: »Va har d bakom de?» — »Stockar o stejnar.»
— »Va ska do me tej2 ) ?» —»Ja ska bygg en stugo.» — »Vis framm
e!» Då visar Slaskus-Sara, vad hon har bakom ryggen, varvid barnen
rusa på sin mor, skälla, jama, klösa och bita, så att modern måste
springa sin väg (KV: 537 s. 338).
Bl. a. »jama».
Dem.
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10. Dövleken: döulejtjin.
En föreställer en döv kvinna, som bor ensam, en annan är en
»mor», som har många »barn». Modern säger: »Ga loån en grSdo ov
döusåen.» Barnen gå till den döva och fråga: »Ja sko vil lån en gr y
-to.» — »Va?» säger den döva. — »Ja sko lån na salt», fortsätta barnen. — »Va?» säger den döva igen. — »Ja sko vil lån e valkbrä.» —
»Va?» säger den döva, och barnen fortsätta att fråga, tills gumman
blir arg och ropar: »Pack er åv!» och jagar efter barnen. Då går modern och tager allt vad hon önskar (KV: 537 s. 337).

D. Fria.
1. Friarleken:
En flicka tar ett kläde och går med det i handen till en pojke,
som sitter på en stol, och säger: »Ja tvättar (1. 1357kär) milt byki so
sällan. Ä de vitt (1. rient) o?» Den tillfrågade fick svara »jä» eller
»nej», allt eftersom han tyckte om »byket». Sedan frågar flickan:
»Vii do hä mej o?» — Han svarar »jä» eller »nej», allt hur han vill.
Sedan frågar flickan: »Vil do tä mej o?» Svar: »jä» eller »nej». Om
flickan får nej, går hon till en annan och friar på samma sätt. Om hon
får »jä», frågar hon: »No va ä ,do för-ien»? Han får svara vad han vill.
Sedan går flickan till sin moder och säger: »Mar min.» Modern låtsar
inte höra, så att flickan måste säga många gånger. Slutligen hör modern och säger: »Ha!» Flickan säger då: »No ha ja vari fit o fria.»
Modern frågar: »Va hår do förien?» Flickan säger då vad han är. Om
det var herre eller något tocket, var det bra, om det var något dåligt
(rackare, hamnbuse), säger m-drn: »Goo bort, goo bort!» Flickan
får stryk och får fria på ny räkning (SJ: 117 s. 184).

E. Köpa, sälja, låna.
1. Byta gås: bit gös.
Lika många pojkar som flickor. Flickorna sätta sig på en »långstol»,') och så ställa sig pojkarna upp i rad. Främst står en säljare,
som säljer »gåsorna»,2) d.v.s. flickorna. Så börjar säljaren gå omkring
Långbänken framför stugbordet.
Gåshona.
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gåsorna med »gåspojkarna» (pojkarna) bakefter sig. Säljaren börjar
i ena änden av bänken och frågar den första »gåsan» (flickan): »Vill
du tjöp gås?» Hon svarar »jo», om hon tycker om gåsen, men eljes
»nej». Om hon säger »jo», så går gåspojken och sätter sig i famnen på
den som köpt honom, men säger hon »nej», blir hon flyttad till sista
ändan. Så går hela raden ett slag igen omkring, stannar framför den
som sade »nej» och säljaren frågar henne: »Vill du tjöp gås?» Hon får
säga »nej» bara två gånger, tredje gången måste hon köpa. Sålunda
går det undan för undan, tills allt är slutsålt. Därpå går han till den
första gåsan och frågar: »Va ska du jé gåsen ti mät?» — Gåsan: »Va
ha tfl. jett gåsen ti mät?» — Han svarar då någonting (gröt, ärter och
sådant där). — »Va ha du jett an ti drick?» — Den ena kan säga
»vin», den andra »vatten» (o.s.v.). Då säljaren frågat sålunda allesammans, tager han en käpp, ställer sig mot väggen och så sätter han
käppen på en viss höjd och gåsorna skola hoppa över käppen. Den
som har fått dålig mat orkar inte hoppa över, men den som fått god
mat, flyger lätt över käppen (TÖ: 116 a s. 105).

2.

Köpa höns.
En flicka äger hönsen, en gosse är köpare, de övriga, gossarna:
tuppar och flickorna: hönor. Hönsen stå, helst par om par, i rad framför »fru Sora», hönsägarinnan. Nu kommer »köparen» och ställer sig
vid de höns, som äro längst från fru Sora, och säger: »Bultom bult.»
— Fru Sora: »Vem bultar här?» — Köparen: »En gammal man.» —
Fru S.: »Vad vill han?» — K.: »Tala vid fru Sora.» — Fru 5.: »Stig
en trappa högre upp.» — Köparen stiger ett steg framåt. Detsamma
upprepas, tills han kommit till fru Sora, då de båda hälsa. Köparen.
frågar, om han kan få köpa en höna eller tupp. Efter mycket pariamenterande säljer fru S. en. Den som köparen köpt, låtsar ha något
fel (halt eller blind) samt dör, då den kommit till köparens bo. Efter
en stund återkommer köparen till fru S. och förebrår henne, att hon
sålt en (halt) höna. Sora säger, att hennes höna aldrig har haft något
fel. Slutligen säljer hon åter en, och så fortgår det, tills alla äro sålda,
men alla ha de något fel och alla dö, då de kommit till boet. Slutligen
kommer köparen och begär att få köpa fru Sora själv. Även henne
får han slutligen efter många böner köpa och tar henne med till boet.
Då de komma dit, få alla hönsen åter liv och börja hacka fru Sora,
som då »tar till fötters» (Fl: 106 s. 42).
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3. Sålleken: soldlgein, (HA).
Köpa såll: köp sold (ES), tjöp so// (BR).
Låna sållet: loona solde (SJ).
Alla stå efter varandra i en lång rad. En kommer fram till dem
och frågar: »Får ja köp sold?» (HA ES), (Foor ja lön sollde?»
(SJ). — Den som står främst i raden och likasom är ägaren, svarar:
»Tå båkifrån!» varpå den andra småningom tager dem alla. Därpå
byta de båda roller. Om leken skall fortsättas utses ny ägare och ny
köpare (lånare) (HA: 117 s. 191; ES: 117 s. 171; SJ: 117 s. 183).
Deltagarna stå i rad efter varandra. En står framför de andra
vänd mot dem. Han (hon) frågar den första i raden: »Får ja tjöp
såll?» — »Ta bak, om du får», svarar den som står först i raden. Det
gäller nu att ta fast den sista i raden. Om det lyckas, blir den fasttagne fasttagare och den förre ställer sig främst i raden. Om den sista
i raden däremot hinner springa och ställa sig framför den första i raden, får samma fasttagare fortsätta (Bil: 487 s. 22).
Mors grynsåll.
Alla stå i rad efter varandra. En ställer sig framför och ropar:
»Får jag låna mors grynsåll?» — »Ta bak», svara de. Den sista försöker springa fram till första platsen och den som står framför försöker fånga honom (SA: 106 s. 143). — Ofullständig.
Böjs') i sikt (BE).
Låna såll: lån sold (PÖ ÖV).
De lekande stå i rad bakom varandra hållande varandra i kläderna. En annan »bäjsarin»2 ) kommer och säger till den främsta: »Ja
bäjsar i sikt» (BE), »Får ja lån sold?» (ÖV, PÖ). Den främste svarar: »Ta bak, om du kan få» och sträcker ut armarna för att rädda de
sina. Bäjsarin försöker få fast den sista. Om han lyckas, får denna gå i
hans ställe (SB ÖV PÖ BE: 83 s. 110). — »Sannolikt har samma lek
lekts i Närpes under namn av 'Vargromp', men ingen mindes huru
leken tillgått» (O.A.)
4. Bära krukor: bera kr-fl/kona.
Deltagarna sitta på huk med händerna knäppta under benen. Två
i sällskapet flytta dem sedan av och an genom att lyfta dem i armarna, som föreställa krukans öron. Den kruka, som släpper taget, stjälpes ut, d.v.s. kastas omkull (JA: 537 s. 315).
) Begära, tigga.
Tiggare.

2)
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5. Sylt burkar.
Deltagare huru många som helst. En är säljare och en köpare, de
övriga sitta på huk och föreställa syltburkar med olika slags sylter.
Säljaren vandrar omkring med köparen, som väljer bland syltburkarna. Köparen låtsar smaka och lukta på sylterna, rynkar på näsan
och säger: »Fy vad den luktar illa.» Slutligen finner han dock en sylt,
som behagar honom, och då fatta säljaren och köparen »burken» under knäna och kånka i väg med sylten (EN-stad: Ensk. meddel. 1920;
KS: Ensk. meddel. 1954).
6. Sälja ägg: sä,li eddje (LA); sälg edjin (MM).
a. En »kätta» och en »gödselhög». I kätten sitta barn, som föreställa ägg i olika färger. En säljer och en annan köper äggen. Köparen frågar: »Har du ägg att sälja?» — Svar: »Jo.» — »Huru många?»
Säljaren nämner antalet. — »Vilka färger ha äggen?» — »Gissa.»
Köparen gissar, och om något ägg har den färgen, reser det sig,
knäpper händerna under sina ben och gungas av köparen och säljaren. Stora barn gungas t.o.m. i cirkel, men små barn, som ha svagare
armar, gungas så, att en tar dem i armarna och en annan i fötterna.
Om något ägg släpper taget, måste det i »gödselhögen». Men om äggen
äro bra, få de börja »koka» (barnen röra tungan snabbt mellan övre
framtänderna och överläppen), och köparen och säljaren »äta» äggen:
gnida sin mun mot barnens huvud (LA: 513 s. 217).
b. En är köpare, en annan säljare, de övriga ägg och sitta på huk
med händerna knäppta under benen. Säljaren viskar en färg åt varje
ägg, olika åt alla. Köparen kommer och frågar: »Här du na egg ti
sälg?» — »Ja.» Då gissar köparen på någon färg, och motsvarande
»ägg» kommer fram. Köparen och säljaren taga ägget under armarna
och »väga» det, d.v.s. gunga det tio gånger fram och tillbaka, ibland
huru många gånger som helst. Det ägg, som släpper taget, är surt och
ställes inte bland de övriga, utan placeras på avstånd. De friska äggen
»koka», d.v.s. de sjunga entonigt och föra samtidigt tungan av och an
mellan läpparna (MM: 537 s. 317).

7. Färgleken (ST), Ropa färger: roop färgona (MM).
a. Genom räkning bestämmes en till färghandlare och en till
köpare. De övriga äro färger. Färghandlaren viskar åt var och en,
vilken färg han (hon) skall föreställa. På ett avstånd av trettio å
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fyrtio meter från varandra äro två streck dragna tvärs över vägen
och mitt emellan strecken en ring en å två m i genomskärning, vilken
skall föreställa en »gryta». Köparen kommer fram till färghandlaren,
som står vid det ena målet med sina färger, och frågar, om handlaren
har färger till salu. Säljaren svarar »ja» och räknar upp vilka färger
han har. Om köparen önskar köpa blått, springer den som föreställer
denna färg till det andra målet. Hinner »färgen» dit utan att bli fasttagen, får han komma fritt tillbaka, varom icke, för köparen honom
till grytan, där han hela tiden skall »koka», d.v.s. bubbla med munnen. Köparen kan, när han vill, gå och känna, om färgen är mjuk.
Färgen spänner eller blåser upp kinderna och köparen trycker med
fingrarna på dem. Om färgen kan hålla munnen sluten är han mjuk
och får åter deltaga i leken, men om han visar tänderna, anses han
vara hård och får stanna kvar i grytan. Då alla färgerna äro i grytan,
är leken slut. Sedan byta köparen och säljaren roller och leken begynner på nytt (ST: 397 s. 19). — Bid 1.
b. En är handelsman, en del äro färger, andra äro kunder. Handelsmannen står bakom en stol och låtsas sova. Då komma många
kunder in på en gång och ropa, så att han vaknar: »Gomöron, har ni
na färgor ti sälg?» »Färgerna» stå omkring handelsmannen. Denne
frågar nu, vilken färg kunden önskar. Om denne nämner t.ex. gul
färg, så måste motsvarande person springa till ett bestämt ställe i
rummet. Blir han gripen av kunden, måste han nästa gång hjälpa en
annan kund att gripa färgen, innan den hinner till sin »stuga» (MM:
537 s. 317).
8. Apotekarleken.
En är apotekare, de övriga mediciner med olika namn. En är köpare och kommer och frågar: »Vilka mediciner har herr apotekaren
på sitt apotek?» Apotekaren nämner namnet på någon medicin, varvid motsvarande person snurrar runt. Nämner han flere, snurra flere
mediciner runt, nämner han alla, snurra alla runt samtidigt. Man
väljer gärna roliga mediciner, såsom »kolikdroppar» och »moderdroppar», för att göra leken trevligare (JA: 537 s. 314).
9. Handelsmansleken.
En utses till »handelsman», en annan till hans »dräng», de övriga
ställa sig upp längs väggarna. Handelsman ger olika namn åt alla
karlarna, vilka mest sluta på tunna eller matta, såsom »dranktunna»,
»öltunna», »mjölmatta», tobaksmatta», o. dyl. At flickorna ger han
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namn, som sluta på säck, påse eller topp, såsom »kaffesäck», »grynpåsa» och »sockertopp». Därefter »far handelsman ut på resa» och
lämnar åt drängen att sköta affärerna. Denne går nu och »tullar» de
olika varorna, d.v.s. han tager en halsduk av en, en sko eller stövel
av en annan, en pipa eller tobakspung av en tredje, o. dyl. Då handelsmannen återvänder från sin resa (från farstun eller farstukammaren), går han omkring och lyfter på alla säckarna, tunnorna och
påsarna. Märker han nu, att de »kännas lättare», säger han: »Nu ha
Petter varit framme igen, hit med halmdaggen! Du ha haft mitt förtroende, och så går du och stjäl skålpund, när ja e borta.» Petter får
sedan så många slag på aktern, som handelsmannen upptäckt »förtullningar» bland sina varor. Han säger härvid: »Här ska du få, din
sockertjuv, din mjöltjuv», o.s.v. beroende på vad som blivit förtullat.
Det gäller för handelsmannen att komma ihåg de namn han givit envar; gör han inte det, får drängen med en annan dagg slå handelsmannen på aktern, varvid han yttrar: »Alder ha ja stjuli ditt socker,
ditt mjöl», o.s.v. Jullek (HA: Bondens liv s. 46).

F. Arbete, yrke.
1_ kcp9, kopo, koja])
Deltagarna sitta i ring. En är »gumma» och går med en käpp i
handen och ställer sig framför någon av de andra, stampar med käppen och säger: »Kopo, kopo, koja!» — »Vem där?» frågar den som
gumman stampat åt. — »Det är bara en gammal gumma», svarar
denne. — »Va ska ni ha?» — »Har ni bastu?» frågar gumman. —
»Nej, gå till grannen», svaras det. På detta sätt fortsättes leken, tills
gumman frågar den sista, och denna svarar: »Jo, vi har bastu.» — Nu
låtsar gumman giva en uppgift åt var och en, t.ex. »Du får bära mig
till bastun», »du får tvätta mig» o.s.v. Men då hon låtsas ha badat,
har hon glömt sin käpp och ber någon gå efter den. Var och en går i
tur och ordning men kommer tillbaka med beskedet, att han (hon)
inte hittat käppen. Till slut blir gumman rasande och går själv samt
hittar käppen. Nu börjar hon springa efter de andra, och den som hon
får tag i, får hon ge stryk åt av hjärtans lust. Den som först blivit
tagen, får vara gumma nästa gång (PY: 397 s. 44).
) Orden uttalas med kort å-ljud.
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2. Yrke.
En »skådar bort». De andra bestämma något yrke, t.ex. baka,
och gå fram till den som skådat bort, samt börja göra liknande rörelser som då man bakar. Om han (hon) gissar rätt, skall han taga fast
någon av de andra. Den fasttagne får sedan skåda bort. Om han inte
lyckas, får han ånyo skåda bort (NÄ: 403 s. 203).
En i sällskapet står på en given plats, de övriga komma och
ställa sig i rad vid ett streck på ett visst avstånd från honom och
utföra sedan en och samma rörelse för att angiva ett yrke. Det gäller
nu för den som står ensam att komma underfund med vad de åsyfta.
Man spinner t.ex. Om han gissar rätt, får han gripa någon av de övriga, och denne skall sedan hjälpa honom att gissa och gripa någon,
när de övriga nästa gång komma fram till strecket (MM: 537 s. 322).
Gissa arbete.
På lekplanen två mål. En står vid ett mål. De andra ställa sig
framför honom och låtsa utföra ett arbete, och den andra skall gissa
vad det är. När han har gissat, springa de andra undan till det andra
målet och den andra skall taga fatt dem. De som han fångar, stå sedan
tillsammans med honom och gissa. Så fortsättes, tills alla äro fångade.
Den första som fångats får sedan gissa (LT: 100 s. 72).
Goda dagar.
Två partier. Det ena besluter sig för ett arbete t.ex. att mala
kaffe, och går fram till det andra partiet. Här visar man med rörelse
vilket arbete man utför. Det andra partiet ropar högt namnet på
arbetet och försöker gripa någon. Den som blir tagen, går över till
motpartiet, varpå det är detta partis tur att utföra ett arbete (OR:
537 s. 327).
Var har du varit så länge?
Två partier. Det ena går ut i ett annat rum och kommer efter en
stund in på nytt, varvid det andra partiet frågar: »Var har du vari so
lengi?» Då börja de som varit ute genom tecken och rörelser ange vad
de gjort. Om motpartiet nu gissar rätt, måste de andra springa undan,
om någon blir gripen, byta partierna roller (JÄ: 537 s. 321).
Varifrån är herrskapet?
Två partier, det ena befinner sig i en »stuga», det andra kommer
på besök. Folket i stugan frågar: »Varifrån är herrskapet hemma?»
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— Svaras någon ort. — »Vad gör ni?» — Då visa de besökande med
tecken, att deras yrke är t.ex. att mala kaffe, nysta garn, tvätta kläder m.m. Om det andra partiet då gissar rätt, taga de besökande till
flykten och de andra springa efter. Den som blir fasttagen, går över
till motpartiet (LA: 513 s. 219).
7. Hantverkarleken.
En »skådar bort». De övriga komma överens om vad slags hantverk de ha. Den som skådat bort träder fram och de övriga komma
fram till honom (henne) en åt gången och utföra sitt hantverk utan att
säga någonting. Han (hon) får utgrunda vilket hantverk som utövas.
Gissar han (hon) rätt får den som visat sitt hantverk träda i stället
och den förra sluter sig till kamraterna (NÄ ÖV: 510 s. 14).
8.

Domarkungens land (NV).
Dumma kungen (OR).
Dumma kungens land (NV).
Genom räkning utses en till »domarkung». De övriga gå något
på sidan och komma överens vad de skola göra. Därefter komma alla
fram till domarkungen, som sitter på en sten, varvid följande samtal
uppstår: »Godä», hälsa de komna. — Kungen: »Vadan e ni hejm?» —
»Frön d6markondzins land.» — »Va pal) ni dzera?» — »Arbejt.» —
»Byrin», säger kungen, och så göra de det, som de kommit överens
om, t.ex. hugga ved, och kungen skall gissa, och om han gissar rätt,
svaras »jo», och kungen får taga fast någon av de andra, som nu
springa undan. Den fasttagne blir i sin tur domarkung (NV: 407 s.
138
Två partier. Det ena stannar kvar inne i stugan, det andra går
ut och återvänder om en stund, de flesta utklädda. Folket i stugan
frågar: »Vadan kommer ni?» — »Vi ä från dumma kungens land.» —
»Nå va dzär ni hit?» — »Vi kommer hit för att arbeta.» — »Nå, böri
sotat) opå to!» — Då börjar pojkarna t.ex. »gräfta», flickorna koppa
sig (hacka sig i ansiktet). Om någon gissar vilket arbete som utföres,
springa de främmande sin väg (NV: 513 s. 256).
»Dumma kungen» står vid ett streck, de övriga vid ett annat
streck på något avstånd från honom. Dumma kungen frågar: »Var1)

)

Brukar, plägar.
Arbeta på.
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ifrån kommer ni?» — Svar: »Från blomman.» — »Va heter ni?» —
»Abbel Babbel.» — »Va ha ni för yrke?» — Då visa alla med åtbörder, vilket yrke de utöva. När kungen gissat rätt, börja alla springa
undan. Den som inte hinner undan utan blir tagen, blir nu i sin tur
Dumma kungen (OR: 537 s. 3 25).
9. Skyallerynommo: skvaldärrnommo.
Genom räkning utses en till »skvallermommo», de övriga äro
»barn». Barnen komma fram till skvallermommon och hon frågar:
»Va hUs frön skvaldästän?» — Barnen: »Ejt som ana.» — Därefter
börja de utföra det arbete de kommit överens om: t.ex. hugga, väv.,
tröska. Om mommon gissar rätt, skola barnen springa undan och
mommon efter. Den tagne blir mommo nästa gång. För övrigt likasom
Domarkungens land (EE: 407 s. 144).

B. Blindbockslekar.
Blindbock.
Blindanbock (NÄ ÖV KN BE PÖ KV Kil RE KB).
Blindbock (BO SI TU IIÄ ES KY SJ DB IA SN EN BR TE
KO VA SU m. fl. )
Blindebock (PÄ BO).
Blindebock (PY ST LT PÅ LI MÖ BO), blindebock (IÖ).
Blindibock (PÄ).
Blindgobb (LF NÄ ÖV KN PÖ).
Blindsticka: Blindsticko (a), Blindstick, -on (SB NÄ).
Ränna blindbock: renn blindbock (NA).
Springa blindbock: spring blindbock (SI).
Springa socko: spring sockol ) (PY).
Ta blindstick (NÄ).
A. En blindbock.
Till åtskillnad från »sittande blindbock» kan denna kallas »springande blindbock» (IA), »stående blindbock» (JÄ).
I äldre tider kunde också äldre personer deltaga i leken, sär1)

= fi. sokko 'blindbock'.
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skilt under julhelgen för att roa barnen (SI, 1880-t.; Ensk. meddel.).
Blindbock var en mycket allmän jullek ännu i början av 1900talet. Far brukade som gammal vara med, när vi lekte. Fordom kunde
uteslutande gammalt folk roa sig med detta nöje (SN: E. Ö.).
Leken kan lekas såväl ute som inne. Genom räkning (lekräkningar
s. 749) bestämmes vem som skall bli blindbock. Sedan bindes ögonen för på bocken och för att göra honom virrig leder man honom
först några varv omkring på golvet (på lekplanen). Härunder växlas
frågor och svar mellan bocken och den eller dem (det kan vara en
eller två), som leder honom (se nedan). Bocken skall sedan fånga
någon av de andra. Om han kommer nära något, — väggar, stolar
o. dyl. — som han kan stöta sig mot, — säger man »bränner» (KV)
klappar man i händerna för att varna honom. Man kan ha alla
möjliga skälmstycken för att kollra bort bocken. Om han t. ex. är
nära att fånga någon, springa de andra bakom honom och klappa
i händerna. Likväl får man inte röra vid honom eller sätta krokben
för honom, men det kan hända (NÄ), att man lägger sig raklång
på golvet, så att bocken ramlar över en. — När bocken kommer
i närheten av någon, ropar man: »Nu bränner de!» (HO) — Då
bocken får tag i någon, river han duken av ögonen, och den andra
blir då bock. Leken kan fortsättas huru länge som helst (PY: 100 s.
92; LT: 100 s. 68; PÄ: 99 s. 57; LI: 99 s. 45; MÖ: 99 s. 49; öBO: 99 s.
40; vBO: 85 s. 53; SI: 85 s. 42; TU: 85 s. 54; HA 117 s. 196; ES: 117 s.
117; KY: 117 s. 180; SJ: 117 s. 186; tå: 404 s. 89; TÅ TE Bil: Ensk.
meddel. 1955; NA: 36 s. 276; KO HO: Ensk. meddel. 1955; IÖ: 116
s. 125; SU: 399 b s. 107; JO: 399 b. s. 108; SB: 403 s. 186; Wm Bidrag
II s. 11; LF: 403 s. 187; NÄ: V11 Ob. s. 56; KV: 537 s. 345; KH:
422 s. 107; JA: 537 s. 343).
a. Först ledes blindbocken av en eller två deltagare omkring i rummet, varvid följande samtal
föres:
1. Lejda lejda blindebock. — Vart ska ni lejd mi? — Ti bondas
gård. — Kva djör ja ti? — It gruet o mjölk. — Vart foor ja stjejd?
Ta mor dins tosson (PY: 100 s. 84).
Lejda lejda blindebock. — Vart ska ni för me? — Ti bondas
(1. grannas) gård. — Va jör ja ti?
At gröt o mjölk. — Vart får
ja sjejd? — Ta mor dins gåmbel tosson (1. ta fämos tosson 1. ta
vart du får) (ST: 100 s. 92).
Lejda lejda blindebock. — Vart ska ni lejd mi? — Ti fämos
gård. — Kva djör ja ti?. — It gröt o mjölk. — Kvar får ja stjejd? —
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Då skuffar man bocken med fart mot dörren och säger: »Tär får
du ta», och så springer man undan (ST: 100 s. 92).
Lejda lejda blindebock. — Vart ska ni lejd me? — Ti bondas
gård. — Kva djär ja ti? — It gröt o mjölk. — Kvar får ja stjejd? —
Fälllos ejn gamal tosso
fämos gamal silvertosson) (LT: 100
s. 68).
En av de lekande leder blindbocken mot en vrå, under följ.
samtal:
»Lejd, lejd blindbock». — Bocken: »Kvart ska ni lejd me?» —
»Til bondegörd.»
»Kva djör ja ti?» — It gryt o mjölk.» — »Kvar
för ja stjejd?» — »Tå Maja Lisas gämbel träskm. Tå fast när du
för i it när du nör.» (LT: Nyl. IV s. 46).
Lejda, lejda blindebock. — Vart ska du för me? — Ti bondas
gård. — Va jör ja di? — It gröt o mjölk. — Vart får ja sjed? —
Mor dins gamal tosson (PÅ: 99 s. 57).
Lejda, lejda blindebock. — Vart ska vi lejda?
Ti bondas
gård. — Va jör ja ti? — It gröt o mjölk. — Vart får ja sjejd? —
Mor dins gamal föustosson (1. fämos gambel tosson) (PÅ: 99 s. 57).
Lejda, lejda blindebock. — Vart ska du lejd me? — Ti min
faders gård. — Va jör ja ti? — Ät varm mjölk o gröt. — Vart får
ja sjejd? — Mor dins gamal tosson (PÅ: 99 s. 57).
Vart ska du för me? — Ti bondens gård. — Va ska ja jör
där? — At gröt o mjölk. — Vart får ja sjed? — Fars tosso (1. träsko)
(PÅ: 99 s. 57).
Lejda, lejda blindibock. — Vart ska ni för me? — Ti bondas gård. — Kva jör ja ti? — It gröt o mjölk. — Kvatt
var) ä
mjöltjin? — opp i hyllon. — Kvatt ä grötn? — Ner i hyllon.
Kvatt får ja sjejd? — Mor dins tosson (1.Va ska ja få ti sjejd? —
Mors o fars tosson) (PÅ: 99 s. 57).
Lejda, lejda blindbock. — Kvart ska ni lejd me? — Ti bondens gård. — Kva jör ja ti? — It grt o mjölk.
Kva ska ja ita
mö? — Me bons gämbel (tryskan-)tosson (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
Lejda, lejda blindebock. — Vart ska ni lejd me? — Ti
bondas gård. — Kva jör ja ti? — Ät gröt o mjölk. — Vart får ja
sjejd?. — Ta fars o mors dins tosson (1. Ta äron tosson mina)
(LI: 99 s. 46).
Lejda, lejda blindely;ck. — Vart ska ni för me? — Ti bondens
gård. — Kva jör ja tär? — Et gröt o mjölk. — Vart får ja sjejd? —
Ta Gretas (1. Maja Lisas) tosson (Mö: 99 s. 49).

574

Sällskapslekar.

Kap.

Lejda, lejda blindbock. — Kvatt ska ni för me? — Ti menn
faders gård. — Kva gör ja ti? — It gröt o mjölk. — Kvar får ja
skejd? — Därpå svaras vad som helst, t. ex. fars tosson, vantn,
träskon 1. annat dyl. (MÖ: 99 s. 49).
... — Vart får ja sjejd? — Tå mors gambel tisikon (MÖ:
Wm Ob. II s. 426 b).
15. Leda, leda blindbock. — Vart ska vi leda? — Till Helsingfors.
Va gär (=gör) han ti?
Ät gröt o mjälk. (= mjölk). — Vart
får han sked? — Ta ti svinslejven (BO: 99 s. 38).
Vart ska du fara? — Ti Domargård. — Va ska du gär
(= göra) ti? —At gret (= gröt) o mjelk (= mjölk). — Vart får
ja sked? — Ejn gamal tosso (BO: 99 s. 38).
Lejda, lejda blindebock.
Kvatt (= vart) ska du för me?
Ti bondens gård (1. ti min faders gård 1. ti Fagersta). — Kva
(= vad) gör ja ti? — It (= äta) gröt o mjölk. — Kvatt får ja skejd?
Ur mor dins gambel tosson (1. ta ti svinslejven) (BO: 99 s. 38).
Lejda, lejda blindbock. — Kvatt ska ni lejd me? — Ti kongins gård. — Kva gör ja tär? — Et gröt o mjölk. — Kvar får ja
skejd? — Ta ti svinslejven (SI: Ensk. meddel.).
Lejda, lejda blindbock (1. Ja 'ejder de, ja 'ejder de).
Vart ska ni lejd me? — Ti grannas gård. — Va gör ja där? — Äta
gröt o mjölk. — Vart får ja slejv? — Ta bakifrån (1. Ta varifrån
som helst 1. ta skitskopon) (HA: 117 q. 196).
Leda leda blindbock. — Vart ska ni led me? — Ti grannas
gård. — Va gör ja där? — Äta gröt o mjölk. — Vart får ja slev? —
Ta ur kattrompon (ES: 117 s. 177).
Leda leda bockin. — Vart ska ni för me? — Ti jässjivarkammarn. — Va jör ja di? — Äta gröt o mjölk. — Vart får ja sked?
Ta ur kattrompon (KY: 117 s. 180).
Leda leda blindbock. — Vart ska ni led me? — Ti grannas
baston o äta mjölk o gröt. — Vart får ja sjed? — Ta bak, om do får
(SJ: 117 s. 186).
Lieda lieda blindbock. — Vart fyer ni me? — Ti kongins
gnol o ät gryet o mjölk po farstG,stien. — Vart foor ja sjied?. — Ta
där som do foor (SJ: 117 s. 186).
»Jag leder en blindbock till kungens gård äta kall mjölk
och gröt.» — Bocken: »Var får jag sked?» — Ledaren: »Tag, där
du får (IA: 404 s. 89).
»Ja lej der ut en blinderbock till att äta mjölk o gröt; skejd
får'n bista se sjölv» (NA: 36 s. 276).
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»Ja [lejder] inj blindebock ti skoks
äta gröt o mjölk»
(1. äta surmjölk o betar»).
Bocken: »Vannifrån ska ja få sjejd?» — Svar: »Sjejd får du lejt
de i skojinj». — Då leken börjar (också senare då så behövs), låter
man genom handklappningar bocken veta var man finnes (IÖ:
116 a s. 125)
26. a. »Vi 16clär STt ejn blindan bock ti kongins dr. Va ska dö
jar tid?» — Bocken: Osta jet na käld gröyt o sSTrmjölk. — »Ha dö
na itkid?» — Bocken: »Nej». — Så knuffa de till honom sägande:
»Gä yt, skaff de!» Alla springa undan och bocken söker fånga dem
(KH: 422 s. 107).
1 stället för att leda bocken, kan man »tvinna omkring» honom rätt duktigt, så att han blir vimmelkantig. De som han skall
taga fatt försöka göra honom all möjlig förtret, nappa i honom,
puffa till honom m.m. dyl. Då han närmar sig ställen, där han kan
stöta sig, ropar man »det bränner, det bränner!» (SI TU: Ensk.
meddel.).
Man leder först blindbocken omkring i rummet och säger:
»Leda, leda blindbock» och snurrar honom därefter runt (PY: 397
s. 130).
Sedan blindbocken fångat någon, klappar han denne tre
gånger på huvudet, varefter han skall gissa, vem han fångat. Om
det är rätt, blir den tagna blindbock, annas fortsättes leken med
den gamla blindbocken (PY: 397 s. 130).
Den som blir blindbock snurras några varv runt, varefter
han skall försöka gripa någon. Man klappar i händerna för att locka honom till sig (ST: 397 s. 130).
Man svänger bocken några varv omkring för att göra honom
virrig. Då han får tag i någon, skall han säga namnet, eljes gillas
det inte. (TÅ: Ensk. meddel. 1955).
Blindbock: han skall gripa någon och genom att känna på
den fångade försöka gissa vem det är. Om han gissar rätt, blir det
ombyte, i annat fall klappar man i händerna (BR: Ensk. meddel.).
Den som leder blindbocken håller bakifrån på hans axlar
och säger: »Jag leder min blindbock i skola.» — Blindb.: »Va ska
ja jör dit? — 0 ät gröt o mjölk.» — »Var får ja sjed?» — »Svinskopan,
men aldrig mej.» Ledaren för blindbocken, så att han inte vet, var
han befinner sig. Den som blindbocken tager fatt, skall han klappa
på huvudet och säga: »Kull, kull sätt i bänk.» Om blindbocken inte
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»kullar», får den fasttagne springa på nytt, eljes blir han blindbock
och den förra bocken får »leda i skola», då leken börjas på nytt
(VA: 359 s. 11).
Blindgubben skall taga fast någon, som då i sin tur blir blindgubbe. Lekes helst inomhus (LF: 403 s. 187).
En leder blindbocken hit och dit samt frågar honom, åt vilket väderstreck han är vänd. Blindbocken skall då gissa, antingen
norr, söder, öster eller väster. Om han gissar rätt, blir den som leder
blindbock, i annat fall får han vara blindbock, tills han gissat rätt
(NÄ: 403 s. 184).
Den blindbocken får fast blir i sin tur blindbock. — Kan
också lekas så att »blindanbocken» skall känna på den fångades ansikte samt försöka gissa, vem det är. Om det var rätt, blir det ombyte, i annat fall får samma blindbock fortsätta (KN: 400 ss. 62, 65).
1. Då blindbocken får fatt någon, måste denne sätta sig ned och
blindbocken skall säga hans namn. Om han gissar rätt, blir den tagna
blindbock, men misslyckas han, får han fortfarande vara blindbock
under allas handklappningar (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 114).
Den som blindstickan får fast, blir blindsticka nästa gång.
De andra springa undan inom ett bestämt område (SB: 403 s. 186).
En tager blindbocken i handen och leder honom till dörren,
,1*-;r följande snmt-,-,1 föres: »Vad skall (1u göra här?» -- »Jag skall
äta gröt». — »Vad skall du äta med?» — »Jag skall äta med en
sked.» — »Gå åsta skaffa dig.» svarar ledaren till sist och leder
Då han får fast någon, gissar han vem det
honom ut på golvet
är. Om han gissar rätt, säger han: »Klappa, klappa blindanbock,
sätt dig neder på en bänk!» Om han inte gissar rätt, skall han vara
blindbock en gång till (KN: Brage IV s. 229).
Deltagarna springa undan och ropa: »Ile bränder!» (KV:
537 s. 345).
Ett par av de lekande svänga honom först några varv omkring,
så att han blir vimmelkantig. Därpå leda de honom mot dörren, varvid följande samtal föres: »Vi leda ut en blindanbock till kungens
bord.» — »Va ska ja får tid?» — 0 jet varm gröjt o såväl.» — »Ja
har ingen stjejd.» — »Gå iut skaff de», säga de och skuffa honom
ifrån sig. — Såsnart blindbocken fått tag i dem allesammans, ställer
han upp dem i rad och sig själv en bit ifrån med ryggen vänd emot
dem och kastar bindeln, som han tagit av sig, över axlarna på någon, vilken sedan blir blindbock (RE: 62 s. 41).
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Genom lottning väljes en till »blindanbock». Därefter lägges
han tvärs över armarna på två deltagare, vilka hålla varandra i händerna, och sedan svänga de runt i dans, tills den liggande blir yr i
huvudet. Därpå taga de den raglande blindbocken mellan sig och
leda honom till ett hörn i rummet, varvid de yttra: »Vi leda ut en
blindanbock till kungens bord.» — Bocken frågar: »Va ska ja jöra
dit?» — »Äta kall gröjt o sovel.» — »Ja har ingin stjejd.» — »Ga
iut skaff de!» — Då bocken sedan lyckas få fatt någon, klappar han
den fångade sägande: »Koli, koli, ga sess neder.» Denne är nu tvungen att lämna leken och sätta sig avsides i rummet. Då alla blivit
fasttagna, ställer sig blindbocken mitt på golvet, löser duken, vänder
ryggen emot kamrathopen och kastar duken över huvudet på kamraterna. Den duken då träffar blir blindbock i nästa lek (RE: 364
s. 103; Hb. 1914 s. 64).
Den som leder bocken eller också alla i kör säga:
»Lejd, lejd en blindan bock
osta ita varmgröj
o stjörel)».
Bocken: »Vann 2 ) får ja stjejde?» — Alla: »Po hynsbäntje 3)».
Den som bocken får tag i klappar han på huvudet och säger: »Gell,
gull, gå sita!» För att bocken inte skall stöta sig mot föremålen i rummet eller rusa mot väggen, varnar man honom med att ropa »poppar 4 ». (KB: 38 s. 88).
Lekes av barnen om kvällarna, när de äldre gått till fähuset.
Leken börjar så, att något av barnen jagar de övriga. Den som blir
tagen, blir blindbock: en flicka tager duken av huvudet och binder
för ögonen på bocken osv. (MM: 537 s. 347).
En leder »blindanbottjin» varvid följande samtal föres:
Lejd, lejd blindanbock
ti kungens slott.
Va ska du jär ti? -Jet na gröyt. —
Har du nagn sjejd? —
J-å, en halv. —
So ga ut o skaff de åron halvon.
Så skuffar man blindbocken i väg. Därpå tager han av duken

Filmjölk.
Var.
Sittbräde i avträde »hynstjo».
Bränner.
37 — V. E. V. Wessman.
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och springer för att taga fast de andra. — Lekes ute (BE: Ensk.
meddel. 1956).
u. Fikonleken.
Då blindbocken ledes omkring med en bindel för ögonen, frågar
han den som leder: »Vart ska du för me?» — »Till bondegård», säger ledaren. — »Va gör ja där?» — »Ät gröt o mjölk». — »Vart får
ja sked?» — »I gamla mor dins tosson». — »Men om hon int ger?»
— »Gå o plock fikon från famvs reveni), o ta fast, om du får»,
säger ledaren och skuffar till blindbocken, som nu skall försöka taga
fast någon (ST: 397 s. 153; Wm Bidrag II s. 25).
v. Slejvlejk.
Ringställning. Blindbocken har två små slevar i händerna
och går till någon och känner på denne med slevarna samt skall då
gissa, vem han känner på (ST: 397 s. 131; Wm Bidrag II s. 143).
Deltagarna sitta (SI) stå (IA) i ring. Blindbocken har en slev
i handen (SI), i vardera handen (TA), med vilka han skall känna
efter för att veta vem personen är. Innan han börjar, byta alla plats,
men stå därefter stilla. Man får ge något ljud ifrån sig, då blindbocken känner på en, t. ex. pipa, brumma, harkla o.s.v. Den som
blindbocken känner igen, blir sedan blind bock (SI IA: Ensk. meddel. 1955).
Blindbocken känner sig för med träskedar och skall gissa
vem det är (OR: 537 s. 351).
x. Blinda Kalle.
Lektes i »skäristugor». En har ögonen förbundna, de andra ropa:
»Blinda Kalle, blinda Kalle, hur mang steg får ja ta?» — Kalle
nämner ett antal, och det står de övriga fritt att taga stegen genast
eller spara dem, tills blindbocken börjar förfölja. För att narra honom böjer man kroppen åt olika håll eller slår kullerbyttor, ty
detta är ju inte att taga steg. Den som slutligen fångas, blir i sin
tur Blinda Kalle (OR: 537 s. 532).
y. Jakob, var är du?
Blindbocken snurras först omkring och skall sedan försöka fånga
någon av de övriga. Han ropar allt emellanåt: »Jakob, var e du?»
och de övriga ropa: »Här e ja!» Vägledd av ljudet skall bocken se1 ) Röven.
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dan försöka fånga någon (ST: 397 s. 137). — Likasom föreg., blott att
det ropas: »Udda, var är du?» (ST: 397 s. 132).

Blindbocken inom en ring.
Deltagarna taga i ring, blindbocken sitter mitt i ringen. De
andra sjunga:
»Där sitter ett litet förunderligt djur i vår hage,
det kan inte se, det kan inte gå,
vi få sätta oss ned i vår hage.»
Alla i ringen sätta sig nu, men blindbocken stiger upp och skall
gripa tag i någon samt gissa, vem det är. Om det är rätt, blir det
ombyte (PY: 397 s. 132). — Bild 115.
a. Ringuppställning. En har en duk bunden för ögonen och en
käpp i handen. En annan går och leder honom inne i ringen, stannar
framför någon av dem som stå i ringen och lägger käppen på dennes
axel. Den som fått käppen på axeln frågar den blinde »kva k.-te
han vil höra» (vad läte han vill höra). Om den blinde då säger en
»bässel», skall den andra härma en sådan och den blinde skall på
rösten gissa vem det är. Den som den blinde upptäckt blir sedan
blindbock. (PÅ: 99 s. 57).
Deltagarna bilda en stor ring. Blindbocken är i mitten och
har en käpp i handen. Han går omkring i ringen, räcker käppen till
någon och frågar: Vad säger djuret?» Den tillfrågade skall då härma
något djurs läte, och blindbocken skall gissa vem det är. Om han
gissar rätt, blir den andra blindbock, i motsatt fall måste han fortsätta leken (ST: 397 s. 130; Liknande KN: 400 s. 65).
Alla hållan varandra i hand samt gå runtomkring blindbocken, som står mitt i ringen med en käpp i handen. De övriga sjunga:
»Glatt vi svänga om i ringen,
tills vår blindbock tecken ger.
Men att stanna tvekar ingen,
blott han vänligt därom ber.»
Då blindbocken knackar i golvet, stanna alla, och han räcker käppen till någon samt säger t. ex.: »Huru säger tuppen?» Den tillfrågade
skall nu härma tuppen och blindbocken skall gissa vem det är. Om
han gissar rätt, blir det ombyte och leken fortsättes (PY: 397 s. 130).
1 ) Gumse.
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3. Nosa.
En har en duk bunden för ögonen och händerna på ryggen. De
andra dansa först i ring omkring honom, under det de sjunga:
»Nosa hitt, nosa ditt, nosa tappa näsan sinn.»
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Sedan huka de sig ned på golvet och »nosa» ska »snoti) op dom»
(lukta på dem) och gissa vem det är han luktar på. Om han gissar
orätt, springa alla upp och byta plats, och så får han igen »snut», ända
tills han gissar rätt. Denne får sedan bli »nosa» (LT: 100 s. 72).
4. Bröllopsblindbock eller blomdansen.
Ungdom ställde sig upp i ring samt gick omkring blindbocken
sjungande:
Aldrig blir den bruden flicka mer (brudgum gosse mer)
aldrig mer hon (han) kronan (kransen) bär,
ty de ha vari, o de ha fari,
en vacker flicka (gosse) ha hon (han) allti vari.
Ifall blindbocken var en flicka, sjöngs det om henne. Hon hade
blommor i händerna. Sedan sången sjungits, satte sig alla ned på huk.
Blindbocken skulle gripa tag i en pojke, gick därefter tillbaka i mitten av ringen, de andra reste sej och började åter gå runt och sjunga.
Detta upprepades tre gånger och blindbocken försökte få tag på samma pojke alla gångerna. Tredje gången gav hon blommorna åt
honom. Hade hon tre gånger fått samma pojke, blevo båda hurrade,
och det ansågs bliva fästepar till följande bröllop. Om inte samma
pojke blev tagen alla gångerna, fick man gå in i ringen och samma
lek fortsattes. — Råkade han få samma flicka tre gånger, blevo de
hurrade och han fick blommorna (FY: 397 s. 132.) — Jfr Fsvf. VI
B s. 410.
Innan bruden kläddes om till ungmor lektes en blindbockslek,
i vilken bruden var blindbock. Först bildade alla ungmörna en ring,
1)
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sjöng° samma visa som i föregående lek samt dansade i tur och
ordning med bruden. Sedan bands en bindel för brudens ögon och
en myrtenkvist stacks i hennes hand. Ungmörna gingo nu i ring
samt sjöngo visan, varefter de satte sig ned i hukställning. Bruden
skulle sedan giva myrtenkvisten åt någon av flickorna. Den som
fick den ansågs nästa gång bliva gift. Sedan togs bindeln av och
de gifta kvinnorna skulle röva bruden bort från flickorna, vilka åter
skulle försöka hålla henne kvar. Detta skulle dock icke få ske. Likadan strid mellan gifta och ogifta karlar skedde därpå om brudgummen (ST: 397 s. 132).
B. Två blindbockar
1. a. Ringssittning på golvet. Den ena blindbocken innanför ringen, den andra utanför med en näsduk med knut på i handen. Med
duken skall han slå den andra. Om det tar, blir han fri, den andra
får gå utanför ringen och en annan kommer in i ringen (ST: 397
s. 132).
b. Ringställning, två blindbockar inne i ringen. Med ena handen
hålla de i varandra, med den andra slå de varandra. Ofta ha de en
näsduk eller strumpa i handen (BR: 399a s. 96).
c. Jakob var är du?
Ringställning. Två få sina ögon förbundna, den ena kallas Jakob
och skall fångas av den andra, som allt emellanåt ropar: »Jakob var
är du?» varpå Jakob svarar: »här» (SJ TU HÄ EN), »här e ja»
(ST) men samtidigt söker undgå att bliva tagen. Då Jakob fångats
blir 'ett annat par Jakob och förföljare (ST: 397 s. 131; SI: 85 s.
42; TU: 85 s. 54; HÄ: 117 s. 192; EN: Ensk. meddel.).
Den blindbock, som skall springa undan,, har två träskedar
eller ien käpp i handen. Skedarna skall han slå emot varandra eller, om
han har en käpp, dunka den i golvet. Väggledd av ljudet skall blindbocken söka fånga den andre (ST: 397 s. 131).
Ta Jakob (Nordberg s. 131). — Utan beskrivning.
Jakob och Stina.
Två blindanbockar, deltagarna i ring omkring dem. »Jabok» ropar på »Stina» samt försöker fånga henne, eller också äro rollerna
ombytta. När den ena blindbocken blivit fasttagen, få två nya deltagare träda till (KN: F.E.S. V s. 192).
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De lekande stå hand i hand i tät ring. Innanför ringen två
blindbockar, Jakob och Stina, vilka turvis ropa på varandra och
svara. Den ena skall taga fast den andra (KN: 400 s. 63). — Bild 16.
En är Jakob, en annan Stina, och bägge ha mössan neddragen
för ögonen. Jakob har två spikar i handen. När Stina frågar: »Jakob,
var är du?» skramlar Jakob med spikarna. Då Stina lyckats gripa Jakob, utse de bägge ett par andra i sitt ställe (MM: 537 s. 348).
Jakob och Lisa
En är Jakob, en annan Lisa. De ropa turvis på varandra och
svara. »Jakob, var är du?» — »Lisa, var är du?» — »Här» (BE: Ensk.
meddel. 1956).
Jakob, min vän.
I ringen står en blindbock, som anmält sig frivilligt, och »Jakob»
som tvungits in. Blindbocken snurras runt och frågar sedan: »Jakob,
min vän, var är du?» Jakob klappar händerna eller svarar: »Här».
Han måste röra sig tyst och ringen hjälper honom. Blindbocken vet
icke på förhand vem som är Jakob. Lyckas han alltså gripa denne,
måste han också gissa hans namn. Om han gissar orätt säger man:
»Va ska du giss orätt!». Ringen hånar blindbocken på allt sätt och
hjälper Jakob. Vid riktig gissning släppes Jakob och skall gripas på
nytt (OR: 537 s. 350).
Adam och Eva.
Två blindbockar, båda med mössor för ansiktet. »Adam» ropar:
»Eva, var är du?» och »Eva» svarar: »Här». När Adam fångat sin Eva,
bliva rollerna ombytta (ST: 397 s. 131).
1. En gosse, Adam, och en flicka, Eva, få ansiktet förbundet.
Adam skall fånga Eva och ropar: »Eva, var är du?» varpå Eva svarar »här» o. s.v. = Jakob, var är du? (ES: 117 s. 170).
m. Två blindbockar inne i ringen. De ropa turvis: »Var äst
do?». Då de fångat varandra, utses nya blindbockar (BR: 399 a s. 95).
n. Anders, var är du?
Deltagarna stå i ring. Två äro med förbundna ögon inne i ringen.
Om bägge äro pojkar, heta de Anders och Jakob, men om den ena
är flicka, heta de Anders och Greta. Jakob (Greta) ropar: »Anders
var är du?» — A. skall då röra på sig eller låta höra ett ljud till
svar, varpå Jakob (Greta) försöker få tag i honom. Om detta lyckas
blir Anders fasttagare, och den andra springer undan. När denna
i sin tur blivit tagen, utses ett nytt blindbockspar (JÄ: 537 s. 343).
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o. Ögonen bindas för på två personer. Bägge få ett par nycklar,
som de skramla med, och efter ljudet försöka de fånga varandra
(PY: 100 s. 84).
Markus och Lukas.
Två av sällskapet lägga sig med förbundna ögon på magen på
golvet med huvudena mot varandra, dock med ett fat eller dylikt
emellan dem. Den ena (t. ex. Lukas) frågar: »Markus, har du handen på fatet?» -- »Ja». — Lukas slår till, men råkar förstås sällan,
då Markus i god tid drar handen undan. Därpå frågar Markus o. s. v.
Leken roar åskådarna (SO: 69 s. 198).
Den blinda jakten.
Vid en påle eller ett träd, som står på slät mark, fästas två omkring fyra meter långa repändar. Två av de lekande få sina ögon
förbundna och fatta i ändan av var sitt rep. Den ena har en visselpipa, i vilken han ibland piper, så att den andra, jägaren, vet var
han är. Jägaren har en med hö stoppad påse, med vilken han slår till
den andra, så ofta de träffas. Leken är lustig att åse, den som springer undan kan ofta springa rakt i armarna på jägaren, vilken åter
har mycket bråk att springa och slå omkring med sin påse, innan
han finner jaktbytet (PE: 327 s. 24). — Skollek, ur bok?
C. Sittande blindbock; Sitta blindbock (NA).
1. a. Genom räkning (lekräkningar s. 749) eller överenskommelse
bestämmes en till blindbock. Ögonen bindas för på »bocken» och
så vänder man honom några varv runt, »ledes i skola» (VA) för
att blanda bort honom. Alla byta platser och sitta sedan tysta utan
prat eller skratt. Bocken sätter sig i famnen på de sittande och
försöker gissa, i vems famn han sitter, utan att dock få känna med
händerna på den andra. Han låtsar »dåmal)», om han på lukten
skulle känna igen honom (henne) (NA) och försöker genom tokprat
få den andra att fnysa eller skratta och gissar så slutligen. Om
han gissar rätt, får den andra träda i hans ställe, men gissar han
orätt, klappa alla i händerna (VA), får han en smäll på ryggen,
blir knuffad ur famnen, och får så fortsätta, ända tills han gissat
rätt. — De sittande kunna under tiden byta plats, klappa i händerna
och stampa i golvet (NA) (PY: 100 s. 87; ST: 100 s. 96; LT: 100 s.
1) Lukta; ånga.
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74; PÄ: 99 s. 57; LI: 99 s. 46; MÖ: 99 s. 49; BO: 99 s. 41; SI: 85 s.
48; TU: 85 s. 56; HÄ: 117 s. 192; ES: 117 s. 175; KY: 117 s. 179; SJ:
117 s. 185; NA: 36 s. 274; VA: 359 s. 12).
Blindbocken svänges några varv runt, därpå leder följeslagaren
honom till någons famn, där han sätter sig. Blindbocken får icke
känna med händerna på den i vars famn han sitter, utan blott av
sittandet gissa sig till i vems famn han sitter. Han får gå sålunda, tills
han gissat rätt, och då får denne bli blindbock (BO: Hembygdsm.
34 s. 67 a).
Blindbocken svänges några varv runt. Under tiden byta de
sittande plats. Han får känna efter med händerna i vems famn han
sitter. Gissar han orätt knuffar man honom i ryggen, i annat fall
blir den sittande blindbock. (PY ST: 397 s. 130; SI IA: Ensk.
meddel. 1955; SU: 399 b s. 108; BE: Ensk. meddel. 1956; OR: 537
s. 353).
Blindbocken har armarna i kors på bröstet, emedan han inte
får känna på någon, men väl har han rätt att med luktsinnet taga
reda på personen. Han måste snart säga namnet, om han inte kan
det blir han bortskuffad. Den vars namn han gissat blir sedan blindbock. (KO HO: 75 s. 234). —
Blindbocken svänges runt några varv, varunder kamraterna
byta plats. Han får inte röra vid den i vars famn han sitter (NÄ
ÖV KN PÖ: 83 s. 114). — Blindbocken måste hålla armarna i kors
över bröstet, då han sätter sig (PÖ: 520 s. 99).
Blindbocken får antingen känna sig för med träskedar eller
också sitter han alldeles stilla och väntar, tills den andra börjar
skratta. Det gäller att säga något, som gör, att den andra förråder sig
Denna blir i sin tur blindbock (JÄ: 537 s. 344).
Om vinterkvällarna lekte man blindbock inne i stugan (LA:
513 s. 234).
2.
Snåtanlejtjinl
Lekes som sittande blindbock. Blindbocken går omkring och
»snåtar» (nosar, snusar) på envar av de sittande för att gissa vem
han har för sig. När han gissar rätt, får den som blivit upptäckt, bli
blindbock (KI: Aug. Andersson, I.N.E. nr 58).
1)

Till vb, snota 'nosa, snusa'.
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D. Blindbocken drages på en kälke.
Blindkälke (NÄ ÖV KN PÖ).
Dra blindanbock (BE).
Dra(ga) blindbock (KV VÖ LA).
Dra blindkälke (NÄ).
Draga dödgubben (KV).
Dra långkälk (NÄ).
Dra sock') (NV).
Gå veckovill: gå vikovill: (MM).
En sättes med förbundna ögon på en kälke, som snurras
runt några varv. Sedan skall han stiga upp och söka de andra, som
äro runtomkring. Lekes ute om vintern (NÄ: 403 s. 184).
En lägges med förbundna ögon på en kälke, som sedan drages
av de övriga omkring på alla möjliga ställen. Då kälken stannat
skall den på kälken gissa var han är. Gissar han rätt, blir han fri
och en annan får träda i stället, i annat fall får han fortfarande ligga
på kälken (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 122; BE: Ensk. meddel. 1956).
En utses till blindbock. Man binder för hans ögon och lägger
honom på en kälke med ansiktet vänt nedåt. De övriga draga sedan
kälken omkring i byn samt lämnar den någonstans, varefter de
springa och gömma sig. Blindbocken räknar därefter till 100 eller
150, varefter han får taga bindeln av ögonen samt börja söka efter de
gömda. Den först funna blir blindbock följande gång (NÄ: 487 s. 18).
Man brukar draga blindbocken in i bastur, rior, vedlider eller under husgolvet. Sedan frågar man blindbocken »Kvann je vi
nu?» (Var ä vi nu?) eller: »Väjt et kvann vi je nu?» (Vet du var
vi ä nu?). Blindbocken skall nu gissa. Säger han rätt, får en annan
bli blindbock, i annat fall får han fortsätta (NÄ: 487 s. 22).
Barnen samla sig i en ring och räkna till tjugu. Den tjugonde
blir »blindanbock» eller »dödgubbe». En duk bindes för ögonen på
honom eller ock drager han mössan ned över ögonen. Så sätter han
sig på en kälke och de andra draga honom, tills de kommit överens
om vart de skola föra honom. Somliga draga, andra skjuta på, och
en hel hop går efter. Då de komma på någon väg, vingla de kälken
tre varv omkring och fråga, varåt hemmet är. Blindbocken visar
med armen, och ditåt drages han. Men det bär vanligen av med
1)

Strumpa, hellre dock = fi. sokko 'blindbock'.
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honom in i en lada, ett lider, fähus eller annat mörkt ställe. Där
lämna de honom och springa och gömma sig. Blindbocken river duken eller mössan från ögonen och skyndar efter för att leta. Alla
äro tysta, hör han någon tassla går han dit och ser efter vem det
är, ropar namnet på den han hittat och alla komma fram. Den blir
sedan blindbock, som först påträffades. — Då man inte har kälke,
leder man bocken. En gång drogo storpojkarna blindbocken in i ett
gravhus vid kyrkan och lämnade honom mellan två likkistor (KV:
Brage IV s. 229).
Ett uppskattat nöje förr om vintrarna var att »dra blindbock»,
han lades på en kälke, varpå man for iväg. Allt emellanåt snurrade
man kälken runt, för att bocken skulle bli vimmelkantig. När färden gick över slät mark, sade man: »Håll fast de bra!», men på
oländiga ställen kom det ingen varning. Färden gick över små svinhustak, över källare och andra liknande ställen. En gång drog man
blindbocken in i gravhuskällaren och lyfte kälken och pojken på
en kista, en annan gång drog man in blindbocken i en ria, där det
låg ett lik. När man kommit till målet för färden, gömde sig alla de
övriga och blindbocken skulle leta efter dem. Den först funna placerades sedan i sin tur på kälken (KV: 537 s. 346)
En placeras med förbundna ögon på en kälke och drages
sedan till något besynnerligt ställe. Om han inte kan gissa, var han
befinner sig, säger man: »Skåd op Gud i bländbyttol)!» och så drar
man i väg med någon annan (LA: 513 s. 243).
En person med förbundna ögon drages omkring på en kälke,
och så skall han gissa, var han befinner sig (NV: 513 s. 249).
Lekes om vintern. En person sitter med förbundna ögon på en
kälke, som snurras runt och sedan skjutes i en bestämd riktning.
Han tillfrågas nu, var han hamnat. Om han gissar rätt, placeras en
annan på kälken (MM: 537 s. 350).
En sättes på en kälke med förbundna ögon. Sedan snurrar
man kälken runt några varv och springer i väg mellan de välkända
gårdarna. Allt emellanåt stannar man och frågar: »Vet du var vi är?»
Ifall han vet det, fortsätter man springandet ännu längre, tills blindbocken inte har en aning om var han befinner sig. Nu gömma sig
1) Bytta med bländo, d.v.s. blandning av mjölk (vanligen kärnmjölk eller
surmjölk) och vatten.
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alla och blindbocken får på egen hand taga reda på, var han befinner sig (VÖ: 302 s. 75).
E. Blindbocken sitter, de övriga svänga omkring
honom.
1. Klappa konungen: klapp konondjin.
Lekes inomhus. En med ögonen förbundna är »konung» och
sitter på en stol. De andra klappa i tur och ordning konungen på huvudet, varvid denne frågar: »Va klappar du?» — Svar: »Klappa,
klappa konondjin.» — »Va je du för ejn?» — Den klappande svarar
med ett djurläte. Sedan detta upprepats med alla deltagare, gå dessa
omkring konungen och frambringa samtidigt var och en sitt läte:
en bräker, en annan råmar o. s. v. Konungen försöker urskilja lätena och säger t. ex.: »Ti de je fårin.» Om han gissar rätt, om fåret
varit på ifrågavarande ställe, blir den person som bräkte, konung.
Om han gissar orätt, måste han fortsätta att gissa (MM: 537 s. 348).
En av sällskapet (A.) döljer sitt ansikte i famnen på en av
de andra. Sedan träder den ena efter den andra fram och slår ett
lätt slag på A.:s rygg samt säger: »Klappa, klappa kånong; hor mäng
steg ji e ti kungens trän?» — »Vemm ji e som klappar?» frågar A.
— »En gris» eller något annat djur nämnes. — »Noh, låt som en
gris», säger A. — Efter att den klappande gjort detta, säger A.: »Fem
steg förutom all ti år; int na vissan får do åv rrig i dåg.» — Samma
frågor och svar med de andra, men de få inte alla lika många steg.
Sedan måste A. bära dem var och en så många steg han givit envar
samt ställa dem var på sitt skilda ställe (RE: 62 s. 41).
2. Nappa stek: napp stejk (PY ST PÅ BO SI TU IÖ).
Nappa steken: napp stejtjin (LT).
Pampleken (HA).
Plocka stek: (IA BR).
Skära fläsk: stjär flesk (ST).
Skära skinka: stjär stjinko (ST).
Smaka på stek (KO HO)
Smaka stek (NA).
Äta stek (ES KY SJ).
a. Genom överenskommelse eller räkning (lekräkningar s. 749)
bestämmes, vem som skall bli »stek». Denne sätter sig mitt på
golvet på en låg stol eller en pall med en duk för ögonen, så att
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han icke kan se. I handen har han en fläta av halm (öNyl. SI ES),
som kallas »katt» (LT), i nyare tid en handduk med en knut på
ändan till »svipu1) » (Nyl. KO HO), eller en gammal lång strumpa
(NA KO HO IÖ) . De andra nappa i honom, »för att smaka på
stejki» (NA), likasom »plocka» honom (LA. BR). och då skall han
genast slå till den nappande, men däremellan får han inte slå
omkring sig. Han får inte heller slå mer än ett slag i gången. — Tar
hugget i någon annan än den som sist »smakade» räknas det inte.
Slår han flere slag, kallas det att »slå kalvrompo» (NA). Att taga
i det steken slår med är förbjudet, ej heller får man göra illa åt
honom. Den som gör sådant får med detsamma bli stek i stället
(NA). Den som slutligen blir träffad, blir i sin tur »stejk». Leken
lektes förr 'särskilt om julen då man hade halm på golvet (LT BO SI
SN) (PY ST: 397 s. 129; LT: 100 s. 71; PÄ: Ensk. meddel. 1955;
BO: 85 s. 52; Hembygdsm. 30 s. 84 b; 34 s. 66 b; SI: 85 s. 42; Hb
1914 s. 5; TU: 85 s. 54; HÄ: 117 s. 192; ES: 117 s. 152; Hb. 1914 s. 5;
KY: 117 s. 179; SJ: 117 s. 184; TÅ: 404 s. 89; SN: E.Ö.; BR: 399 a s. 96;
NA: 36 s. 277; KO HO: 75 s. 234; 414 s. 89; IÖ: 116 s. 126).
b. Den som slaget träffade blev stek, om steken kunde gissa
namnet på den träffade (HÄ: Bondens liv s. 45).
F. Sätta svansen på grisen.
Man ritar en gris på ett papper, som fästes på en vägg. Var och
en av de närvarande skall sedan försöka med förbundna ögon placera
en lös svans med ett häftstift på grisen (SI EN: Ensk. meddel. 1957).
C. Gisslekar.
1. Skuggleken.
En gosse (en flicka?) sitter på en stol med ansiktet vänt mot en
dörr. Ett stycke bakom honom står ett ljus på ett bord. Kamraterna
träda fram bakom ryggen på den sittande och en i sänder visar sin
skugga i profil på dörren. Den sittande skall av skuggan gissa sig till
personen. Lyckas han, får den, som han igenkände, intaga hans
plats. Var och en försöker göra sin skugga så oigenkännlig som möjligt (KV: 327 s. 7).

1) Något som man sopar med, slår med: kvast, piska o. dyl.
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Cöm ring.

A. En gömmer.
a. Deltagarna sitta i ring och hålla sina händer mot varandra i
famnen. En går omkring och låtsar gömma en ring hos var och en,
men det är endast en som får den1). Varje gång gömmaren »gömmer», säger han: »Göm ring, göm ring!» (MÖ); »Jöm ringen, men
vis int åt ingen» (ST); »Jöm ring, vis inte åt ing'» (LT SJ); »Jörn
jöm. ringin, vis int åt ingin» (PÄ LI); »Göm, göm ringin, vis int åt
ingin, göm den riktigt väl» (BO SI TU HÄ ES). När gömmaren
gömt varvet runt, frågar han någon. — » (Kalle) vem har ringen?» Den
tillfrågade gissar, men vanligtvis gissas inte genast rätt. Den som
utpekas får gissa i sin tur, och så fortsättes, tills det riktiga svaret
givits (ST LT PÄ), tills man tre gånger gissat på riktig person (LT
PÄ LI MÖ BO SI TU HÄ ES KY SJ). Därpå gå den som gömt
och den som fått ringen avsides (i ett annat rum) för att »skaffa
fästman (brud) » åt den som gissat rätt (ST LT PÄ), gå den som
gömt och den som gissat riktigt första gången (LT) tredje gången
(LT—SJ) ut för att »fria» (LT—SJ), för att skaffa käresta åt
den som fått ringen (PÄ LI MÖ). När de komma in tillbaka, stanna
de framför den som skall få »fästman» (»brud»), och då uppstår
följande samtal: Den som gömt ringen hälsar: »Svär guda!» »När
komber ni?» — »I moron me femton hästar o sexton präster, ejn
haltär höna o blinder topp, han som djissar han ska opp.» — Därpå
skall åter gissas vem fästmannen är, och den som gissar riktigt får
gå och gömma ringen (LT). — »Hälsningar från jiftegård, i moron
ska bröllope håldas me femton hästar o femton prästar, ejn halter
höna o blinder tupp, o han som hittar, han ska upp. Stanjin tar
mitt i byn, visar ti åt o ti åt o ti åt ali mest.» För övr. = LT ovan
(ST). — »I moron slippär ni ti bröllop me femton hästar o sexton
präster o ejn halter höna o blindär tupp, o den som hittar, han ska
upp.» (PÄ LI). — »Hälsningar från giftegård. I moron kombär vi
me femton hästar o sexton präster o haltär höna o blindär tupp, o
den som gissar han ska upp, o stongin står mitt i byn» (MÖ). Sedan gissas vem som är kärestan och han (hon) som hittar på det
får nu gå och gömma (PÄ LI MÖ). — »Nu ha ja vari o jift bort min
yngsta dottär.» — »Väl hellär illa?» — »Allt väl.» — »När kombär tom?» — »I moron ska he bli bröllop me femton hästar o sexton
1)

I brist på ring kan användas en slant.
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präster, haltär höna o blinder tupp, o han som hittar, han ska upp.
Stangin liggär kring hejla (1. mitt uti) värden bodi hiåt o tiåt, men
tiåt alimest». Så visas åt det håll, där kärestan finnes och så får man
gissa (PÄ). — »Hälsningar från gryton o trifotn, i moron ti bröllop
me femton hästar o sexton prästar, ejn halt höna o blind tupp, o
nu ska ni upp. Stangin visar kring helja värden o mest tiåt.» För
övr. = föreg. (PÄ).
»Heisningar från gryton o trifot'n, i moron
ti bröllop me femton hestar o sexton prestar, ejn halter Ifo'no o
blindär tupp, han som hitta han ska 'opp. Stanjin visa hiåt o tiåt o
rät ali mest» (PÄ). — »Häls bra, gudå.» — »När kombär an
(on) ?» — I moron op tjörkbackan me femton hästar o sexton
prästar, ejn haltär höna, ejn blindär tupp. Han som djissar ska
stå upp. Standjin star mitt i byn, hiåt o tiåt o tiåt ali mest.»
(PK). — De som varit och »friat» fråga den som fått ringen:
»Vill du ti fässman (fässmö) ha (den 1. den) ?» Den tillfrågade
skall svara vem han (hon) vill ha och slår på ringen tre gånger
och säger: »So mang gangor ha ja vari följi me min tjäresta.» (PA).
— De två som gått ut för att »fria» välja två personer av motsatt
kön till den som fått ringen, gömmaren representerar den ena personen, gissaren den andra. När de kommit tillbaka, fråga de honom
(henne): »Vem å os vil du ha?» Den tillfrågade får välja och får då
veta, vem han (hon) »skall få». — Vidare frågas: »At vem ger
du den andra?» Härvid nämnes någon av de övriga lekande, som
då får hans (hennes) utvalda (SI TU HA ES KY SJ). — De två gå
ut för att »fri» kalla sig efter två växter (tall, gran, björk, 1. ngt annat träd (LT MÖ), ros och törne, förgätmigej och nässla eller
andra örter (BO SI TU HA ES KY SJ) eller två föremål, t. ex. svipun 'och karun (LT). När de komma in tillbaka, fråga de den som fått
ringen: »Vil du ha tall eller gran?» eller: »Vii du ha svipun eller
karun?» (LT). — »Hälsningar hi ifrån o ti ifrån o ti ifrån ali mest.
Vii du ha tall eldär björk?» (MÖ). — »Va vil du ha, ros eller törne?»
Därvid kan det hända, att rosen föreställer en »gambel käringskrytto», en »gubbstut», medan törnet föreställer hjärtevännen (BO SI TU
HA ES KY SJ). — När den tillfrågade gjort sitt val, får han (hon)
veta vem det är, och så frågas, åt vem han (hon) ger den andra, och
så får denne veta vem han (hon) skall få. Därpå får den som fått
ringen gå och gömma den (LT MÖ BO SI TU HA ES KY SJ). (ST:
100 s. 91; LT: 100 ss. 67, 68; PÄ: 99 ss. 58, 59; BO: 85 s. 53; SI: 85 s.
49; TU; 85 s. 56; HÄ: 117 s. 191; ES: 117 s. 172; KY: 117 s. 178; SJ:
117 s. 184).
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En gömmer, säger: »Göm, göm ringen, vis den åt ingen.» Sedan frågar han: »Vem har ringen?» Den som gissat rätt går med utdelaren avsides för att utse en lämplig make (maka) år den som
fått ringen. Man sätter vanligen två på förslag och låter ringinnehavaren välja t. ex. mellan en tistel och en rosenknopp, där tisteln
kan vara en kär person, och rosenknoppen en rödhylt gammal suput (Nyl: Nyl. IV s. 47).
En går omkring och gömmer, säger för varje gång: »Göm
ringin, göm ringin, men vis'n åt ingin.» Sedan gissas, vem som har
ringen, men var och en får gissa endast tre gånger, vare sig han
gissar på rätt eller oriktig person. Den som gissar på riktig person
tredje gången räknas för rätt gissare och går nu ut med gömmaren
i ett annat rum. Där komma de överens om tre flickor (pojkar) beroende på om ringmottagaren var pojke eller flicka, och ger dem
blom- eller bärnamn, såsom smultronet, hallonet, lingonet. En av
dem tager ringen och bär den så, att ingen ser den. När de kommit
in, fråga de ringmottagaren, vilketdera han (hon) vill ha: smultronet,
hallonet eller lingonet. Den tillfrågade tager ett av bären, och de
andra fråga sedan, vilka som skola få de två återstående, och han
(hon) nämner de två personer och så ha alla tre fått var sin flicka
(pojke). Nu få de veta, vilka personer bären betyda. Därefter skall
ringmottagaren gissa, vem av de två som har ringen. Gissar han
rätt, så är det sant, att de tre få varandra i världen, men gissar han
orätt, har det ingenting att betyda (NA: 36 s. 266).
En gömmer, säger: »Göm ring o göm väl, men vis int'n åt
ingen». Sedan gissas vem som har ringen, tills den som har den
blivit tre gånger nämnd. Sedan går ringgivaren tillsammans med den
som först gissade rätt i ett annat rum, där de komma överens om
tre ting (föremål, färger, personer i sällskapet o.s.v.). Alla dessa
ting ha en särskild betydelse och gälla oftast tre personer av motsatt
kön än ringens mottagare. Ringgivaren frågar sedan mottagaren:
»Vad vill du helst ha?» (räknar då upp de tre tingen). Sedan han
valt ett av föremålen, får han gömma ringen (KO HO: 75 s. 231).
Utan beskrivning (BÖ: Nordberg s. 13).
En går omkring och gömmer, säger för varje gång: »Jöm jöm
ringen, men vis den åt ingen.» Frågas som var. a: »Vem har ringen?»
o. s. v., tills ringen hittats. Den som gissat rätt och gömmaren gå
tillsamman ut och välja två personer av motsatt kön till den som
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fått ringen. När de komma in, säga de: »Vems vill du ha?» eller:
»Ta min, ta min.» När valet gjorts, fråga de: »Vem skänker du
den andra åt?» Den får då skänkas åt något i sällskapet. Den som
hade ringen får sedan gömma (VA: 359 s. 23).
En går omkring och gömmer en ring, sägande: »Göm ring».
Då ringen slutligen är gömd, säger hon (han): »Göm väl uvi allt,
köm (vem) har an? En åt gången uppmanas att gissa. Den som gissat rätt går ut med den som gömt ringen och har ringen med sig, och
så sätta de upp två föremål, t. ex. guldklocka och silverklocka och
två namn (goss- 1. flicknamn, beroende på vem som har ringen), ett
för varje föremål. Så komma de åter in och säga till den som fått
ringen: »Vi komber o rider åp in kvast. Hölga tår et, silver elo
gullklockon?» Om hon (han) tager silverklockan, frågas: »Köm jer
du gullklockon åt?» En person nämnes. Så säges: »Silverklockan är
(den och den), gullklockan (den och den)». Sedan skall den som
haft ringen, gissa i vilken av de fyra nänderna ringen är gömd. Gissar hon (han) inte rätt »har han sovit en eller flere nätter med nämnda person.» Gissar hon fel sex ggr efter varandra, blir det förlovning, tolv ggr efter varandra blir de gifta, och sedan blir det barn
(ringen smusslas ur hand i hand). När hon gissat rätt, blir det
hennes tur att gömma (NÄ ÖV: 510 s. 5).
Barnen sitta eller stå i en ring. En gömmer, säger: »Göm
ringen, men visa ingen!» Sedan frågar han: »Vem har ringen?» Den
som gissar rätt går med gömmaren och kommer överens vem var
och en skall få till fästman, varefter de komma och säga det (KV:
Brage IV s. 231).
»Göm göm ringen, visa åt ingen.» Den som gissar rätt första
omgången, får gömma nästa gång. Om ingen gissar rätt, får gömmaren
gömma ånyo (IA: Ensk. meddel. 1955).
En gömmer, går omkring och låtsar gömma ringen vid varje
betonat ord (elva st.) i följande ramsa:
Jim ring, j"gm
fall int ih2,
kom hejm i moran kvgd.
Om deltagarna äro så många att ramsan icke räcker till, tages
den om från början. Sedan frågar gömmaren: »Vem har an?» Den
som gissar orätt får ge pant, likaså den som icke har någon, om man
gissat på honom (henne) (BE: Ensk. meddel. 1956).
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k. En gömmer sägande: »JUm, rdm ring.» Sedan frågar han börjande med den första i raden: »Vem har ringen?» Den som gissar
orätt får ge pant (BE: Ensk. meddel. 1956).
1. Den som gömmer säger: »Göm, göm ring, från dej tar ja o åt
dej ger ja», för övriga likasom föreg. (SM: Ensk. meddel. 1956).
En gömmer, säger för varje gång: »Göm ringen, men vis åt
ingen». Gossarna hålla sina mössor i famnen, för att ringen inte
skall synas, om den gömmes där. Sedan frågar gömmaren var och en,
vem som har ringen. Om den tillfrågade gissar orätt får han ge
pant. Om han gissar rätt, får han nästa gång gömma ringen. Den
som verkligen fått ringen, behöver inte ge pant, om han också säger, att en annan fått den (RE: 62 s. 32).
En gömmer och säger: »JUrn ring, jUm väl, vis ingenting»
och när han gått varvet runt, säger han: »Salt överallt, vem har
ringen?» — Vem som helst får gissa, och den som gissar rätt, får
gömma ringen nästa gång (JÄ: 537 s. 354).
Den som gömmer säger: »Göm ring, göm grann, göm ännu
grannare, göm stygg, göm ännu styggare» o. s. v. När han gömt åt
alla, säger han: »Rä, rä, vem har e?» En gissar, och gissar han riktigt, får han nästa gång gömma och den som har ringen, måste gissa (NV: 513 s. 253).
En person eller två (en gosse och en flicka) gömmer »en
pant» i någons famn. Sedan skall en gissa vem som fått panten.
Om en flicka gissar, så har man ofta lagt panten i hennes »friares»
famn. Om hon gissar rätt, får hon i sin tur gömma föremålet, i annat fall får hon gissa, tills hon lyckas gissa rätt (KV: 537 s. 357).

B. Ringen vandrar.
En ring går från den ena till den andra, en står inne i ringen. Han ropar namnet på den person, som han antager har ringen, och gissar han rätt, blir det ombyte (LA: 513 s. 224).
Man slår händerna ihop samt sedan med bredvidsittandes
händer och passar på och ger ringen på samma gång. Alla ropa: »Här
e ingen!» utom den som har ringen och som ropar: »Här e ringen!»
Väggledd av r-ljudet, skall den som söker försöka finna ringen (ST:
397 s. 136).
38 — V. E. V. Wessman.
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Ringen på ett snöre.
Alla hålla i ett snöre, på vilket en ring är trädd. Ringen
smussla de fram längs ringen, sägande: »Göm, göm ringen, visa åt
ingen, göm den riktigt väl.» Så stannar man. En står mitt inne i
ringen bland de sittande, och denne skall då gissa sig till, var ringen finnes. Där får han vara, tills han, efter det ringen åter börjat
föras framåt, gissar rätt. Den hos vilken ringen påträffas, får träda i
stället (TÅ: Ensk. meddel. 1955).
Deltagarna sitta på golvet eller stolar och hålla i ett snöre
på vilket en ring är trädd. En står inne i ringen och skall få tag i
ringen, som löper på snöret under det deltagarna sjunga »Göm, göm
ringen, men vis int åt ingen!» Den hos vilken ringen blir funnen,
byter plats med den som sökt och leken fortsättes (ST: 397 s. 135).
Deltagarna sitta på golvet eller på stolar och hålla i ett snöre,
på vilket en ring är trädd, o. s. v. Den som söker stannar framför någon samt frågar: »E hest'n hejm hellär i byijin?» (Hejm 'hemma'
betyder att hestn 'ringen' är i handen; i byijin åter att andra ha
ringen.). Den tillfrågade skall svara, och har han ringen skall han
byta plats med den som sökte (PY: 397 s. 136).
En räknas ut (lekräkningar s. 748). Denna står mitt inne i
ringen och får också öppna händerna på den som han misstänker
ha ringen. Under tiden sjunges en »vistona» (vismelodi) eller polska.
Någon viss »takt» finns inte i den leken (NA: 36 s. 269).

C. Två personer i funktion.
a. Två gå i ringen, den ena gömmer och den andra giver akt på
vem som får ringen. Då de gått varvet runt (PY ST LT), två gånger
omkring (LT), gissas vem som har fått ringen (PY ST LT), ända
till tre gånger, men om ingen kan gissa, skall den som gömt ringen
nämna personen (PY). Sedan gå samma två (PY ST LT), den som
gömt och den som gissat rätt (ST),ut och »söka en vän» (PY) »skaffa
brud (brudgum) » (ST), »skaffa fässman (fässmö) » åt den som fått
ringen (PY ST LT), åt den som gissat riktigt (ST). När de kommit
tillbaka, uppstår följande samtal: Någon frågar dem: »Varifrån kommer ni?» — »Från giftermål.» — »Vem har ni bortgift?» — »Äldsta
dottern på gården.» — »Väl eller illa?» — »Allt väl.» — »När
kommer dom?» — »I morgon po eftärmiddan med femton hästar o
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sexton prästar, haltär höna o blindär topp, den som jissar den ska
opp.» — »Vartåt visar svipostandjin?» — »Svipgn visar tiåt o tiåt o
tiåt o tiåt ali mest.» — När man sedan gissat var vännen finnes, går
den som förra gången var medfölj are att gömma och den som gissat
blir medfölj are (PY). — »Hälsningar från jiftegård. I morgon ska
bröllope holdas me femton hästar o femton prästar, ejn haltär
höna och blindär tupp, o han som hittar han ska upp. Stänjin står
mitt i byn, visar tiåt o tiåt o tåt ali mest» (ST). — »Hälsningar
från bondens gård.» — »Vem ha ni bortjift?— Min ynksta systär (menn ynksta br75r)». — »Illa eller väl.» — »Allt vål». —
»När kommär dom?» — »I moron bitti me femton hästar o
sexton prästar, ejn haltär lidna o blindär tupp. Den som hittar, han
»Tiåt o tiåt o tiåt ali
ska bitti upp.» — »Vartåt liggär stanjin?»
mest» (ST); »Gudä.» — »Varifrån kommär ni?» — »Från jiftärmål.» — »Vem ha ni bortjift?» — Yngsta crötärn (sonen) po gårdn»,
fortsättes som föreg. (ST). Sedan får den som gissat gömma och den
som fått ringen se på (ST). — »Gu svär, gudå.» — »Kvar ha ni vari
så läng?» — »Djift bort min yngsta systär po gårdn.» — »Ill hellär
väl?» — »Allt väl.» — När kommär ni?» — »I moron me femton hästar o sexton prästar ejn haltär höna o blindär topp, han som djissar
»Ti o ti o ti o ti ali
han ska opp.» — »Kvart djömär standjin?»
mest» (LT); »Frid gudä.» — »Var ha ni vari so läng?» — »Djift ut
min yngsta kusin po gårdn.» — »När kombär ni?» — »I moron me
femton hästar ... » osv. = föreg. »Vartåt ä standjin?» — Svar o.
forts. = föreg. (LT) — Den som gissat får sedan gömma och den
som fått ringen se på (LT) (PY: 100 s. 84; ST: 100 ss. 91, 92; LT:
100 ss. 67, 68).
En går omkring och gömmer, sägande för varje gång: »Göm,
göm ringen, vis int åt ingen.» Efter det han gått varvet runt, kommer
en annan in för att söka rätt på ringen. Varje gång han gissar
orätt, får han ge pant. Då han slutligen gissar rätt, får den som har
ringen nästa gång söka rätt på den och den förre gömma den (PY:
397 s. 137).
Man sitter, gossarna med mössorna i famnen. Före lekens
början väljes en, A., som skall »sitta i slutet», d.v.s. han sitter skilt
från de andra ock skall gissa rätt på ringen. Sedan ringgömmaren, B.,
sagt till envar: »Göm ringen, men vis åt ingen», ber han A. gissa,
vem som har ringen. Tre gånger måste A. gissa rätt på samma person, innan han får lämna sin plats. Sedan han tre gånger funnit
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ringen hos samma person C., gå A och B ut i förstugan eller avsides
i rummet och komma överens att tänka på en person, som står C.:s
hjärta nära eller annars är en god vän. Därefter komma de, hållande
varandra i händerna och ringen innesluten i dessa, och i det de hålla
händerna framför C., be de honom slå av föreningsbandet, d.v.s. med
ett lätt slag skilja deras händer åt. Sedan säga de: »Vi stämma upp
gårdarna allt från den och den gården till den och den gården» —
namnen på gårdarna nämnas, och bör den person, som A. och B.
tänkt på ,befinna sig någonstädes mellan dessa gårdar. Om C. gissar
rätt, får han gå för att gömma ringen och B. intar A.:s plats, men
gissar han orätt, måste han ge pant, varefter de övriga ombedas att
söka ut den person, som A. och B. tänkte på. Den som gissar orätt
får ge pant. — Denna lek lekes stundom utan att pant tages (RE:
62 s. 32).
Gömma ring och ta panterna: jöm ring o ta pantan.
En utses till »ranskare» och har till uppgift att gömma ringen och
emottaga panterna. En annan utses till »domare», vilken har som uppgift att »sätta i salt», d.v.s. gissa i vems famn ringen blivit gömd och
sedan bestämma pantstraffen. Ranskaren gömmer ringen, sägande:
»Göm ring, vis åt ing?». Då ett tillräckligt antal panter uppburits, begynna pantstraffen (I uppteckningen icke nämnt, varför panter givas.) (RE: Hb. 1914 s. 42).
En gömmer, en annan sitter inne i ringen av de sittande med
förbundna ögon och gissar, vem som fått ringen. Gissar han orätt
får han ge pant och fortsätta att gissa. Om man gissar rätt får den
som har ringen i sin tur sätta sig ned och gissa, sedan ringen gömts
på nytt (BE: Ensk. meddel. 1956).
En gömmer, en annan sitter på en stol mitt på golvet, »sitär i
syron» och skall se vem som fått ringen och får hålla på, tills han
gissat rätt (BE: Ensk. meddel. 1956).
En gömmer, säger: »Djyöm ring, djyöm väl.» En annan sitter
i »sjölbytton» (sälbyttan) ett stycke på sidan om de andra och skall
gissa, vem som fått ringen. Om sjölbytton gissar rätt, blir det ombyte
mellan honom och den som haft ringen (KN: 400 s. 63).
En gömmer och säger: »X6m, ring, spring ikring.» En annan
sitter avsides och lägger märke till vem som får ringen. Då gömmaren
sedan frågar vem som fått ringen, skall åskådaren gissa, om han gis-
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sar rätt, får han i sin tur gömma ringen, i annat fall får han sitta kvar
och gissa än en gång (KV: 537 s. 356).
De lekande sitta här och där i stugan. En gömmer en bleckring
hos någon. En annan sitter mitt på golvet och skall gissa, vem som fått
ringen. Det heter, att han »såtl) i salt». Om han gissar rätt, får han
byta plats med den som gömmer. Den som fått ringen, måste »o roop
et makan i korstejnin». Han går då till spiseln och ropar namnet på
någon utlevad stygg (d.v.s. ful) käring, för att de övriga skola få
roligt, t. ex.: »Vann e du nu lus-Eva, ja e får nu!» (KV: 537 s. 358).
Deltagarna sitta på en bänk. Den som gömmer säger: »Assint
har du o assint får du.» En annan skall gå avsides och gissa vem som
fått ringen (MM: 537 s. 360). — Bild 23.
3. Opp jänkis och ner jänkis, på borde jänkis.
Två partier med var sin ledare, kallad »kung». Denne sitter i mitten av sin rad. Genom lottning eller i godo avgör man, vilket parti
som skall börja, d.v.s. får gömma ringen. Detta partis medlemmar
hålla händerna under en schal eller kappa. Motpartiets kung kommenderar: »Opp jänkis o ner jänkis, på borde jän.kis!» Händerna
föras därvid uppåt, neråt och på schalen. Det andra partiet skall nu
gissa, i vilken hand ringen är gömd, och pekar på alla de knutna händer, som antagas vara tomma. Om en enda hand återstår och innehåller ringen, har det gissande partiet fått 1 till godo, i annat fall får
ringpartiet 1 till godo. Det parti, som först nått till 10 eller 20, har
vunnit (OR: 537 s. 365).
4. Giftermålsleken.
En pojke och en flicka komma i armkrok in i rummet och hälsa
»godä». — »Godå, välkomna, varifrån kommer onga pari?» svara de
övriga. — »Vi kommer från djiftermål.» — »Jaha, kvem ha ni to
bortdjift?» — »Elsta dotron på goård'n me femton hestar, sexton
prestär, haltär hyeno, blindär topp„ han som djissar han ska opp.
Svipo,standjin ioåt äron Bidon.» — Med händerna visa båda två, åt vilket håll bruden bor, som man skall gissa på och som är en av sällskapet eller någon, som alla känna. Var och en frågas i tur och ordning. Den som gissar rätt, får gå ut ur rummet och taga någon med
sig och komma överens om någon, som de övriga skola få gissa på
(PY: 397 s. 151).
1 ) Satt.
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5. Hur ligger stången?
Deltagarna sitta på en bänk. Två gå ut ur rummet och ha en
kort käpp med sig, då de åter komma in. Den ena håller käppen bakom ryggen, antingen lodrätt, vågrätt eller i sned ställning. De sittande fråga: »Hur står det till?» — »Allt väl», svara de två. — »När
kommer ni?» — »Vi kommer i moron med femton hästar, sex präster,
en halter höna och en blinder tupp. Han som hittar, han ska upp».
— »Hur ligger stången?» fråga de sittande. — »Hitåt o ditåt, men ditåt allra mest», svarar den som har käppen. Den andra går nu till
var och en av de sittande och frågar sakta: »Hur ligger stången?»
— Alla försöka gissa det. Den som gissar rätt, får stiga upp. De två
som först gissat rätt, få gå ut och gömma stången (ST: 397 s. 150).
Lekes på samma sätt, men samtalet är: »Hälsningar från Bonders gård, gryton, trifotn o dit hönan gick op hampon», säga de
två. — »Kva ha du ti djört?» fråga de sittande. — »Djift bort min
yngsta syster på gård'n» — »Kva hörs ti?» — »I moron kommer di me
femton hästar, sexton präster, halter höno, blinder topp han som
hittar han ska opp» — »Varåt ligger stanjin?» — »0 tiåt, o tiåt ali
mest.» Resten lika (ST: 397 s. 150).
6. Att fria på Ålands mod (SO).
Bockaleken: bockaiejtjin (OR).
Bockanleken: bockanlejtjin (LT), bockanlejtjin (Kl).
Bockarleken (EN KY SJ).
Farmorsklubban: famosklobbon (ST LT LI SI TU HÄ).
Frianlekin (SJ).
Frierileken (ST).
Hälften in och hälften ut (mÖb MM OR).
Hälften ut och hälften in (IA BR SB TK LF NÄ ÖV KN PÖ
LA NV).
In och ut (SI VA).
Kammarleken: kamarlejtjin (PY ST PÄ LI), kamarlejkin (PÄ
MÖ BO).
Nig- och bockarleken: nig- o bockarlejkin (NA).
Nig- och bogleken (SJ).
Ut och in (SI VA).
Vi ska fri (IÖ).
a. Flickorna i ett rum, pojkarna i ett annat. Flickorna (pojkarna)
välja åt sig någon av pojkarna (flickorna). Vid dörren står en vakt
och släpper in en i gången av pojkarna (flickorna) och så buga
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(niga) de för den de tro ha valt honom (henne). Gissar han (hon)
riktigt får han (hon) stanna inne eljes är det att gå ut igen och försöka
på nytt. Den som visas ut frågar man vem han (hon) bugat (nigit)
för. Så fortsättes, tills alla ha funnit varandra, och därpå går den
andra parten ut (PY: 100 s. 48; ST LT LI: 55 s. 51; ST: 100 s. 92;
LT: 100 s. 68; PÅ: 99 s. 60; BO: 99 s. 53; SI: 85 s. 47; TU: 85 s. 56;
HÄ: 117 s. 191; ES: 117 s. 172; KY: 117 s. 178; SJ: 117 s. 185; Ensk.
meddel. 1954; IA BR: Ensk. meddel. 1955; KI: Andersson, I. N. E.;
DF VF: Ensk. meddel. NA: 36 s. 265; IÖ: 116 a s. 134; SO: 69 s. 199;
VA: 359 s. 7; NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 115; mÖb: Folksk. kal. 1888 s.
139; RE: 62 s. 35; MM OR: 537 s. 388; LA NV: 513 s. 244).
Dörrvakten kan ha en strumpa, som han ger stryk med åt
de pojkar, som inte bockat rätt (NA).
Ranskarin står vid dörren och håller ordning med sin piska (RE).
Kan stundom lekas som pantlek (RE).
Bugar pojken för riktig flicka, stiger hon upp och niger, i
motsatt fall svänger hon sig om på klacken (ST: 397 s. 143).
Man kan klappa i händerna och stampa med fötterna åt den
som bugat (nigit) för oriktig person (SI RE).
Man klappar i händerna vid riktig gissning (MM), vid oriktig gissning (MM OR).
Leken kan också lekas sålunda: En i sänder går ut i ett
annat rum. De andra välja för honom (henne) en person, för vilken han skall buga (niga). Gissar han (hon) rätt, får han (hon)
stanna inne och den, för vilken han bugat (nigit) gå ut. I annat
fall får han (hon) själv gå ut och försöka sin lycka på nytt ända
tills det lyckats (KY: 117 s. 178).
i En viskar åt envar vem hon (han) skall få till par. Bugar den
inkomna för riktig person, bugar denne tillbaka och ber honom sitta
ned. Bugar han för oriktig person säger denne: »kalvsjinn» (SB
TK LF: 76 s. 126 b).
j. Man väljer inte par själv, utan en person ordnar den saken för alla (OR: 537 s. 415).
7. Brevbärarn.
Obestämt antal deltagare. En är »brevbärare» och går ut i ett
annat rum, en annan står innanför dörren, och då brevbäraren knac-
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kar på dörren, frågar den som är innanför: »Vem e de?» — Svar:
»De e brevbärarn.» — »Va vill han?» — »Har brev åt barnen.» —
»Åt den?» frågar den som är inne och pekar på någon. — »Nej»,
svarar brevbärarn. — »Åt den?» frågas igen, och så frågar man, ända
tills brevbärarn svarar »ja». Då frågar den vid dörren: »Handtag,
famntag, klapp eller kyss?» Brevbäraren väljer något av dessa, kommer in och får veta, vilken av deltagarna han skall giva det han
nämnde. Denne blir i sin tur brevbärare och den förra brevbäraren
står innanför dörren (KS: Ensk. meddel. 1955).
8. Bulläri bulläri (SI JA GB), buldäri (BÖ).
Huldäri buldäri (BO).
Den ena står med ögonen täckta, den andra sätter upp några
fingrar och frågar:
»Huldäri buldäri bock,
hur mang horn star opp?»
Den andra skall gissa. Om han gissar rätt, ombytas rollerna (BO:
99 s. 39).
Den ena står eller sitter bakom ryggen på den andra, bultar
honom (henne) med knytnävarna på ryggen i takt med orden:
»Bulläri bulläri bulläri bock,
hur många fingrar har ja opp?»1)
och sätter därvid upp några fingrar, t. ex. sex. Den andra skall gissa.
Om han (hon) säger oriktigt, t. ex. fem, så fortsätter den förra:
»Fem du sa, men sex de va»,
Bulläri bulläri bulläri bock,
hur många fingrar har jag opp 1)
och så fortsättes från början tills den andra gissat rätt, t. ex. sju
då det säges:
»Sju du sa, o sju de va,
bulläri bulläri bulläri bock.2)
Då ombytas rollerna (SI: Ensk. meddel. 1954; Nyl: Nyl. V s. 234).
Bollderi, bQllderi bock,
hur många horn står opp?
— Svar t. ex. tre. Om detta är orätt, fortsättes:
Tri du sa, två de va!
Hur många horn sätter bocken opp? (Nyl. V s. 234); Hur många horn
står opp: (OR).
Dessa två rader saknas i Nyl. V.
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Bollderi, bollderi bock,
hur många horn står opp o. s. v.
(BÖ: Hb. 1916 s. 117).
En ställer sig bakom ryggen på en annan, knackar honom
taktfast i ryggen och läser:
Bulleri, bulleri bock,
huru många horn står opp?
Så lägger man några fingrar på hans rygg, och han skall gissa
antalet. Om han gissar rätt, får han i sin tur fråga (GB: 541 s. 228).
Man sitter på en stol med barnets huvud i famnen och barnet står på knä på golvet. Så frågar man: »Bulleri, bulleri bock, huru
många horn står opp?» Barnet nämner ett antal, högst tio, medan
man sträcker upp några fingrar ovanför dess huvud. Leken fortsättes tills barnet gissat rätt (JA: 537 s. 146). — Bild 8.
9. Bombeli bock.
Den ena kittlar den andra med handen på ryggen, sätter upp
några fingrar och säger:
»Bombeli bombeli bock
huru många horn står opp?»
Om han gissar orätt, säges:
»Fem du sa, men tri de va,
bombeli, bombeli bock
huru många horn står opp?» osv. = föreg.
(NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 106).
10. Buri buri bock (VA). Burri burri bock (BE).
a. En sätter sin hand på en kamrats huvud, sätter upp så många
fingrar han önskar och säger:
»Buri buri bock,
hur många horn står det opp?».
Så gissas, t. ex. fyra, men endast två fingrar äro uppsatta, och då
säges:
»Fyra du sa, två de va,
buri buri bock,
hur många horn står det opp?»
När den tillfrågade äntligen hittar rätt, får han i sin tur fråga
den andra (VA: 359 s. 3).
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b. Burri burri bock,
hur många horn stå opp!
Om den andra säger t.ex. ett, men man har två fingrar upp, säges:
Du sa ett; men jag har två,
utom skall du bliva då.
Om den andra säger riktigt, byta de två plats (BE: Ensk. meddel. 1956).
1. Buli buli benna.
En av de lekande får en duk knuten för ögonen. Den som knyter duken säger:
»Buli buli benna,
elie lenna,
lägg an dit på en frestareman!»
Sedan sätter en annan av de lekande en liten käpp på hans axel
och den som sagt det föregående frågar: »Vem vadde (var det) ?»
— Svar t. ex. »Anna». Om svaret är oriktigt, säges:
»Anna du sa, (Elin) de va,
buli buli benna,
.»
elie lenna
Detta fortsättes, tills den rätta hittas. Den som då hade käppen
på axeln, får nu duken för ögonen, och den som hade duken får i
sin tur binda och fråga (VA: 359 s. 8).
12. Tri trå trenna.
Lekes likasom Bulleri bock a nr 8.
Tri trå trenna,
buri buri benna.
Vem skall denna
hili, hili hel?
Vems finger ligger på?
Gissas orätt, fortsättes:
(Annas) du sa,
(Eriks) de va.
Tri trå trenna, o. s. v.
(LO: Nyl. V s. 234).
En håller sitt huvud i en annans famn. De övriga sätta sina
pekfingrar på dennes rygg. En pekar turvis på vart finger för vart
fjärde (?) ord, som han sjunger i visan:1)
Anm. Melodien, icke utsatt.
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»Tri, tro, trenna,
budi, budi benna,
vem skall denna hili, hili heta,
laget om livet,
vems finger håller jag på?»
Sången avstannar och den som har huvudet i famnen skall gissa
på vems finger sista ordet fallit. Om han gissar rätt, byter han och den
han gissat på plats och leken fortsättes( ST: 397 s. 153).
De lekande sätta sig i ring. En faller på knä med huvudet i
famnen på en annan. Alla deltagare lägga ett finger på huvudet på
den som står på knä. En pekar sedan turvis på allas fingrar och
säger:
»Tri trå trenne,
vi skola vara vänner
glatt uti rosengård;
giss vems finger jag håller på.»
Lyckas han gissa på vems finger det hålles, kommer den han
gissat på i hans ställe, eljes får han fortsätta att gissa (KB: 38 s. 82).
En står nedhukad, de övriga hålla sina fingrar på hans rygg,
räkna på fingrarna och läsa:
»Tri spår i spännen,
vi ska vara vänner,
glad uti rosendelund,
giss, vars finger vi håller upp!»
Den nedhukade gissar (t. ex.) Alinas. Om han gissat orätt, säges:
»Alina du sa, men (t. ex.) Fina de va.
Tri spår i spännen . . »
Om han gissar rätt, måste den namngivna personen i sin tur
gissa (NV: 540 s. 225).
De lekande sitta med huvudena nedböjda. En går omkring
och lägger handen på någons huvud under det han läser:
»Tri trå trenne,
vi vilja vara vänner,
glad som uti ros i lundens gård,
giss vem ja håller finger uppå.»
En av de sittande skall då gissa på vem han håller handen (Uppt.
ofullständig) (TJ: 531 s. 536).
»Tri trö trenne,
bodi bodi benne,
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vemm ska henne få,
vemm liggär därpå?» —
Så säger man barnets eller någon annans namn (KH: Bk. 1936
s. 143).
13. Pip, krap.
Pip (man sticker med pekfingret),
krap (man krasar med hela handen),
tali (man hackar med kanten av handen),
fursti (man dunkar med knytnäven).
Detta utföres på en annans rygg mellan axlarna. Sedan håller
man handen så, som om man ännu ämnade utföra ett av de fyra
greppen, och låter den andra gissa vilket. Gissar den andra rätt, byter man om roll. I annat fall börjar man om från början (HF: Nyl.
V s. 235).
14. Handstek (PY).
Namnlek (BO IA).
Simsonslek (HA).
Skarparsålet (SB).
Slå bak (PY).
Slå pärspajst (PY).
Spänna kyrka (ST VA).
Äta havre (ST BO IA).
En står med händerna på ryggen och ansiktet i en mössa,
som hålles av en annan. De övriga stå bakom i en halvcirkel. En
slår honom på fingrarna och han skall vända sig om och gissa, vem
som slagit honom, de andra få lyfta armarna uppåt, för att det
inte skall vara för lätt att gissa. Om han gissar rätt, får den som
slagit honom intaga hans plats, i annat fall får han fortsätta (PY
ST: 397 s. 38).
Ansiktet i en mössa på ett bord. Eljes lika som föreg. (BO
IA: 404 s. 151).
Likasom föreg. utom att det icke nämnes att de andra röra
på armarna (SB: 403 s. 406).
Ett barn lägger sitt huvud i famnen på en annan. De övriga
få slå den som gömt huvudet, på ryggen. Den slagne skall gissa
vem det var som slog. Så snart han gissat rätt, skall den som sist
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slog, lägga huvudet i någons famn och leken börjar på nytt (VA:
359 s. 4).

Slå bak (PY).

15. Bedasl)eld: bejs e- ld.
En har en duk bunden för ögonen. En annan håller en fiol, en
tredje har en »dagg», vanligen en duk. För varje gång den ene drager ett tag på fiolens strängar, får den med förbundna ögon smaka
ett rapp av daggen. Om den förbundne lyckas gissa, vem som slog,
måste denne avlösa honom, men gissar han orätt, vankas nya rapp,
tills han »råkar» (SB TK LF: 76 s. 133).

1) Begära,

tigga.
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16. Slå på stjärten.
En pojke ligger med huvudet i famnen på en annan (»gurar»
HA), vanligen en flicka. Var och en får slå honom på stjärten ett
slag med en kvast av vriden halm. Kan han gissa namnet på den
som slog, ombytas rollerna. Jullek (PY: Wm Ob. II s. 25 a; HÄ:
Bondens liv s. 46).
17. Vem är det?
Någon smyger sig bakom en kamrat, lägger händerna för hans
ögon och frågar: »Vem är det?» (Allm.: Ensk. meddel.).
18. Föra klodd (BE).
Föra skosock (KN NÄ ÖV PÖ).
Gömma klodd (KN MM).
Gömma läst (IA).
Gömma skosock (NÄ).
Gömma vante (OR).
Koppla nystanet: kopäl nystane (LA).
Lästleken (PY LT SI HA ES KY SJ FÖ SO).
Låta kladden gå (LA).
Påta klodd (KV MM).
Skjuta sko (BÖ).
Smussla läst (Nyl) .
Smussla eko (EN PL).
Toffelleken (PY).
a. Deltagarna sitta tätt till varandra i en ring på golvet med
uppdragna knän och låta en läst (PY LT SI HA ES KY SJ IA)
eller en »kludd» (handske, stor vante; näsduk, trasa o. dyl.) (KN
BE MM LA) eller en »skosock» (halvstrumpa) (KN NÄ ÖV PÖ) eller
en sko (PY EN BÖ PL) eller ett nystan (LA) eller en boll (KV) gå
under benen på de sittande. En står inne i ringen och skall taga reda
på, var föremålet befinner sig. Alltemellanåt knapsar man med lästen i
golvet (PY LT SI HÄ ES KY SJ) och ropar: »Låt lästen gå, låt lästen
gå!» och slår den som söker på ryggen för att narra honom (PY),
de sittande röra armarna och benen oavbrutet och ropa: »Läta
läta kloddin gå! » (LA). Den hos vilken föremålet finnes får i sin
tur leta efter det (PY: 100 s. 184; 397 s. 135; LT: 100 s. 70; SI: Ensk.
meddel.; Nyl.: Nyl. IV s. 47; HA: 117 s. 179; ES: 117 s. 172; KY: 117
s. 179; SJ: 117 s. 184; IA: 404 s. 95; EN PL: Wm. Ob. II s. 259 b; BÖ:
Nordberg s. 131; KN: 400 s. 62; 520 s. 103; KN NÄ ÖV PÖ: 83 s.
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104; BE: Ensk. meddel. 1956; KV OR: 537 s. 358; MM: 537 s. 363; LA:
513 ss. 223, 245).
Över de sittande är utbredd en stor schal eller något dylikt, vilket gör det svårare för den sökande att hitta lästen (SO: 69 s. 197).
Den sökande springer på yttre sidan av ringen (NÄ: 403 s.
229; OR: 537 s. 363).
De lekande sitta med händerna på ryggen och låta t. ex. en
vante gå ur hand i hand, sägande: »Lät kloddin ga, lät kloddin ga!»
Den sökande står inne i ringen (MM: 537 s. 463). — Bild fr. PY.
19. Spel med nålar eller pennor.
Två spelare. Bägge ha en nål på en mösskulle och »stua»1)
i tur och ordning sin nål, tills nålarna blida ett kors. Den som först
får dem i kors, vinner båda nålarna. (HÄ: 117 s. 193).
En har en nål i handen och den andra skall gissa, åt vilket
håll udden eller knoppen är. Gissar han riktigt, får han nålen (HÄ:
117 s. 193).
En gömmer sin nål i handen, den andra lägger sin nål ovanpå och gissar »bobeli» — nålarna vända med spetsarna åt samma håll
— eller »halvandär» — vända åt olika håll. Gissar han riktigt, får
han bägge nålarna, i motsatt fall tager den andra dem (HÄ: 117
s. 193).
Bobbel och halvannan: bohel o halvandär.
Ett spel med stålpennor, där spelarna äro två. I sin knutna hand
ha båda en stålpenna gömd. Om pennorna äro med spetsarna åt
samma håll, säges det vara »bobel», i motsatt fall »halvandär». Turvis gissa spelarna, vilkendera det är. Den som gissar rätt, får motspelarens penna (EN: Bk. 1922 s. 81).
Att knoppas.
Två spelare. Bägge ha sina »knoppnålar»,2) flere eller färre. Den
ena tager en nål och lägger den, så att den andra inte ser, i handen
och lägger andra handens »främstfinger» 3) ovanpå nålen och säger
åt den andra: »Knoppas». Denne tager då sin nål och lägger den i den
förres hand långsmed hans finger och säger då endera »knoppas»
eller »uddas». Med knoppas menas, att knopparna ligga åt samma håll,
Skuffa, skjuta.
Knappnålar.
Pekfinger.
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med uddas, att de ligga åt olika håll. Har han sagt knoppas och det
befinner sig vara så, när den andre lyfter sitt finger, så tager han
båda nålarna, men är det »uddas» får han avstå sin nål (NA: 36 s.
310; Wm Ob. I s. 382 a).
20. Himmelsstege: himmelsstiga
Lek för tre personer, särskilt om julen. En omkring en meter
lång kvistig björk spetsas och ställes stående i en golvspringa, t. ex.
vid källarluckan på golvet. Envar har en liten björkkvist, benämnd
»häst». Den ena är obarkad, den andra vit med barken avskalad, den
tredje brokig med barken avskalad spiralformigt. Vidare har man
två cirka tio cm långa små björkpinnar med barken kvarsittande på
de halvrunda yttersidorna. Dessa pinnar kavlas av de lekande i tur
och ordning mellan handflatorna och fällas ned på golvet, därvid
givande utslag om vilken av de tre hästarna som man får flytta: om de
två kluvna sidorna bli liggande uppåt, flyttas den vita hästen en
kvist uppåt; bli de båda barksidorna uppåt, flyttas den svarta hästen; blir en kluven sida och en rundad sida liggande uppåt, så flyttas
den brokiga hästen. Den som först når »himmelriket» (toppen) blir
vinnare. Emellertid finnes på björken också ett ställe, som kallas »helvetet», och då allas hästar måste passera stället, är det något fasaväckande, och envar önskar att så fort som möjligt få sin häst därifrån (BO: Hembygdsm. 34 s. 73 b).
En kvist skäres så, att det blir små utskott, taggar på. Därpå
ställes den i jorden. Envar har en liten krok eller hake, som kallas
»häst». För att kunna skilja åt sina hästar har en barken avskalad
helt och hållet: vit häst, grålli, den andra delvis: blesi, bläsen, den
tredje inte alls: svart'n. En pinne kluven i två halvor rullar man
mellan händerna och fäller dem i »backan». Om de båda vita sidorna
falla uppåt, får grålle kliva ett steg upp på stegen, om en vit och
en mörk falla uppåt, kliver bläsen uppåt, om de mörka sidorna falla
uppåt, kliver svarten uppåt. Den som först kommer högst upp
vinner (SI HÄ: 117 s. 193).
Deltagare huru många som helst. Om båda halvorna falla med
samma sida uppåt, kommer den som kastat två steg högre, i annat
fall endast ett steg. Man kastar i tur och ordning. Den som först
kommer högst vinner (HÄ: 117 s. 193).
Pojkar klättra.
En ganska stor grenig kvist ställes i källarspringan. Varje barn har
en liten gren, som föreställer en »pojke». Vidare har man en sex-
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sidig tärning med ögon från ett till sex. I tur och ordning »kopplar»1)
man. Om då tärningen kommer upp med t. ex. tre »prickar», får man
ställa sin pojke på tredje grenen. Man fortsätter sålunda, tills alla
ha kopplat om och om igen. Den som först hinner upp till toppen,
har den duktigaste pojken att klättra (KB: 327 s. 33).
21. Lek med lutfiskben.
Under julen förfärdiga barnen halsband av lutfiskens ryggkotor, vilka de träda på ett band och leka med (SI: 1890-talet: Ensk.
meddel.).
Benspel: bejnspel.
Av lutfisk, som köpes till julen, tagas ryggkotorna. I dessa borrar
man hål och träder sedan upp dem på ett band, som knytes ihop. Kulorna kunna vara flere eller färre, men åtm. en tjugu stycken.
Bandet skall vara längre än kulorna skulle behöva. Spelarna äro två.
De dela kulorna jämnt mellan sig och taga med vänstra handen var sin
bukt av bandet med kulorna. Den ena tager sedan någon eller några
kulor håller dem gömda i högra handen och låter den andra gissa,
huru många det är. Gissar denne rätt, får han alla kulorna, men gissar han orätt, får han avstå så många kulor, som han gissat på.
Gömmandet och gissandet sker turvis så länge, tills den ena förlorat
alla sina kulor och sålunda »tappat» (NA: 36 s. 309).
Ryggkotor av gädda trädas på band. Spelas av två spelare
likasom föreg. (VA: Ensk. meddel. 1955).
Lektes förr om julen. Ryggkotorna, »backona» 1. »paldrona»
av lutfisk träder man på ett band, delar benen i två lika stora högar,
och så fattar A och B tag i bandet på var sin sida.
Kotorna på ena sidan äro A:s, på den andra B:s. A
A: 5 lia)ict#
tager några kotor i handen och säger: »Min
soggo ha grisa, pär elo Upär?» eller »Min soggo ha
grisa, hor mang?» eller bara »Pär elo öpär?» B
skall gissa. Om han gissar orätt, måste han avstå
skillnaden mellan det verkliga och det gissade
antalet. Så fortgår det, tills B gissat rätt, då han
i sin tur får fråga. Det går ut på att skaffa sig
så
många lutfiskben som möjligt (KV: 537 ss. 303,
.B:s hand
304, 305).
1) Rulla, välta; här: kasta tärning.

39 — V. E. V. Wessman.
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e. A frågar: »udda elo jämt?» eller: »odd elo par?» Om B gissar
orätt, måste han giva ett ben åt A, men om han gissar rätt, måste A
avstå alla de ben han håller i handen, och så håller man på, tills den
ena är alldeles utan lutfiskben. — Deltagarna ibland ända till tre eller
fyra (OR: 537 ss. 305, 306).
22. Min sugga ha grisat.
De spelande äro två. På ett snöre är uppträtt ett antal knappar,
pärlor eller, bäst och billigast, ryggkotslänkar av större fiskar. Snörets fria ändar äro ihopknutna och de spelande hålla i bandet med var
sin hand. Sedan man jämnt fördelat föremålen, omsluter A. med sin
lediga hand ett visst antal, t. ex. sex, och säger, i det han för handen
fram och tillbaka på snöret: »Min sugga ha grisa. Huru många?» —
B. kan svara »fem». — »Giv mig en», säger A. då. — Därpå säger B.:
»Min sugga ha grisa. Huru många?» och omfattar t.ex. sex stycken.
— Om A. säger »tio», säger B.: »Giv mig fyra». — A. tager åter
t. ex. nio stycken och säger detsamma. Om B. nu gissar rätt, får han
dem allesamman. Den som först vunnit alla föremålen av den andra
har vunnit spelet (RE: 62 s. 30 b).
Par eller opar.
Med samma snöre och på likande sätt som ovanstående spel kan
spelas »par eller opar». A. omfattar med handen t. ex. tio pärlor
och frågar B.: »Par eller opar?» — Om B. svarar »opar», säger A.:
»Giv mig en, så blir det par.». — Därefter frågar B. i sin tur: »Par
eller opar?», i det han omfattar t. ex. sju stycken. Om A. svarar
»opar», säger B.: »Där har du dem alla», och så fortgår spelet, tills
den ena vunnit allesamman (RE: 62 s. 30 b).
23. Dagsverke
Ett spel, vari det gäller att gissa, i vilken hand medspelaren har
gömt något föremål. För varje riktig gissning erhåller man ett streck.
Den som först får ett överenskommet antal streck vinner, och den
som har minsta antalet säges få hela dagsverket (EN: Wm Ob. I
s. 117 b).
D. Påpasslighetslekar.
1. Låna eld.
a. Ringsittning. En går omkring med en »staka» (PÅ LI MÖ
BO), käpp (SI TU HA ES KY SJ) i handen, bultar i golvet framför
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någon och frågar: »Lån ejld?» (PÅ), »Får ja lån ejld?» (MÖ BO SI
TU HÄ ES KY SJ), »Tont, tont, vart får ja ejld?» (LI). — Den
andra svarar: »Ga till grannas baston» eller något annat slikt
(PÄ MÖ BO), »Gå till nästa granne, han har bastun varm» (Nyl.),
»Ur grannas baston» (LI), och då skola alla byta plats och »stakabisin»
skall försöka få en ledig plats (PÄ LI MÖ BO). Den tillfrågade svarar: »Gå ti grannars» (SI), »ti grannas» (TU HÄ ES KY SJ), och
då går den andra till den följande och ställer samma fråga och så
vidare, ända tills någon svarar: »Där brinner det» eller någon ropar:
»He brinnär, he brinnär!» Då skola alla rusa upp och byta plats
(SI TU HÄ ES KY SJ) (Nyl: Nyl. IV s. 47; PÄ: 99 s. 61; LI: 99 s.
46; MÖ: 99 s. 51; BO: 99 s. 41; SI 85 s. 48; TU: 85 s. 56; HÄ: 117 s.
192; ES: 117 s. 175; KY: 117 s. 179; SJ: 117 s. 185).
Den som går omkring har en »brandstake» i handen frågar:
»Tont, tont, får ja lån ejld?» — Svar: »Ga ti nästa grann, tär e
bastun varm». — Den tillfrågade föreställer hustomten (ST: 397
s. 143).
»Får ja låna eld?» »Gå ti grannas» (IÄ: Ensk. meddel. 1955).
»Brandstake» i handen. »Får ja loön eld!» — »Nej». Ombyte av platser bakom lånarens rygg. — »Eldin e lyös!» ropar han.
Alla byta platser osv. (KV: 537 s. 375).
»Fo ja lån eldin?» — »Ga ti grannas.» Därvid skola alla byta
platser (MM: 537 s. 385).
Deltagarna sitta på stenar. En person går omkring och frågar:
»Får ja låna eld?» — Svar: »Ga ti grannas». Bakom den frågandes
rygg vinkar och blinkar man och byter plats så oförmärkt som möjligt. Den frågande försöker skaffa sig plats (OR: 537 s. 406).
Genom räkning bestämmes vem som skall låna eld. De övriga stå på olika platser, som t. ex. en sten, en träbit o.s.v. Den som
skall låna springer från den ena till den andra och frågar: »Får jag
låna eld?» men får överallt nej till svar. Under tiden byta de övriga
platser, och då skall den som går och lånar passa på och få sig
en plats. Den som mister sin plats, får i sin tur gå och låna. Lekes,
tills alla minst en gång gått omkring för att låna eld (ST: 397 s. 29).
Ringuppställning. En går omkring med en stav i handen, frågar: »Får ja lån eld?» — Svar: »Ga ti grannin!» Han fortsätter till
en annan och frågar på samma sätt. Under tiden vinka två eller flere
av de andra åt varandra och byta plats. »Mittman» försöker vid om-
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bytet få någon ledig plats. Lyckas det, blir den som miste platsen
»mittman». Om denne märker, att de äro rädda att byta, ropar han:
»Elden är lös!» och då måste alla byta plats (NÄ ÖV: 510 s. 1).
Man sitter i ring och låter en glödande trästicka cirkulera
från person till person. Den i vars hand stickan befinner sig, då den
slocknar, ger pant (KU: 69 s. 269).
Utan beskrivning (BÖ: Nordberg s. 131; KB: 38 s. 87: »Denna
lek är så allmän, att jag antar en beskrivning över densamma onödig»).
2. Begära nattkvarter (PY ST).
Nattelbärg (NA).
Nathellbär (LI MÖ TU HA ES SJ IA BR).
Natthärrbär (ST PA. BO SI).
Man sitter i ring. En går omkring med en käppi-) i handen,
stannar framför någon, stöter käppen i golvet och säger: »Får ja
nattkvarter?» (PY ST); »får ja natthärrbärg?» (ST); »får ja natthellbärj ?» (BR), »natthärrbär» (PÄ BO) »natthellbär» (LI TU HA
ES SJ JA), »nathellbär, får ja kvarter?» (MÖ), varpå den andra svarar: »Goo ti &lär hejmandi» (PY), »gå ti ana (1. nästa) grann, han
har baston varm» (ST), »nej, gå ti grannen» (ST), »ga ti grannas
baston, ti ä varmt» (PÄ
»ga ti nästa grann» (MÖ), »ga ti ana
grann, får du baston varm» (BO), »gå ti anan grann, ti e baston varm»
(BO), »gå ti Ställbär» (BO SI), »gå ti grannars» (TU HÄ ES SJ), »gå
ti Tjellbär» (IA), »gå ti grannas» (B11). Under tiden passa de andra
på att byta plats och den som går med käppen skall försöka få en
plats. Den som blir utan får i sin tur vandra omkring och söka härbärge (PY: 100 s. 84; ST: 100 s. 92; 397 s. 143; PÄ: 99 s. 62; LI 99 s.
46; Mö: 99 s. 50; BO: 85 s. 53; 99 s. 39; Hembygdsm. 1930 s. 84 b;
SI: Ensk. meddel.; TU: 85 s. 56; HA: 117 s. 191; Bondens liv s. 47; ES:
117 s. 173; SJ: 117 s. 185; JA: Ensk. meddel. 1955; BR: 487 s. 34).
Man sitter i ring parvis. En som är utan par går omkring
med käpp i handen, stannar framför ett par och berättar för dem,
varifrån han kommer, huru han har haft besvärlig resa, vad han
har sett på vägen och mångt och mycket annat vad roligt han hittar på, men slutar alltid med frågan »får ja nattelbärg?» Svaras det
1)

stake (PY ST), tiggarstav (MÖ), brandstake (BO).
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nej, går han till ett annat par och berättar detsamma. Då han äntligen får »jo», får han sätta sig och den vars par sagt detta, får nu
börja vandra omkring. De övriga kunna under tiden byta plats
osv. såsom i föreg. (NA: 36 s. 236).
Såsom natthärbärge, men på finska: »Anna yösijaa!» —
Svar: »Mene toiseen taloon.» Käppen skall kastas bort, då man
tager sig en plats (ST: 397 s. 143).
3. Ysjanlejtjin.
De lekande sitta på stolar i ring. En är mitt i ringen med
en käpp eller kvast i handen, går fram och tillbaka i ringen sägande:
»Ysja, ysja!» varunder de andra skynda att byta plats. Den i ringen
söker komma till en tom stol, och lyckas han får han behålla platsen, såvida han kastat bort föremålet han höll i handen, innan han
satte sig. Den som blivit utan plats får i sin tur gå inne i ringen
(KI: Aug. Andersson, I.N.E. nr 58).
4. Posten.
Ringuppställning. Varje deltagare får ett namn på en by eller
socken eller stad (KN), stadsnamn (KV), som han måste komma
ihåg. En står mitt i ringen och ropar: »Posten går mellan (t. ex)
Närpes och Korsnäs!» De som ha dessa namn skynda sig att byta
plats och den som är i ringen försöker intaga den enas plats. Lyckas
detta, får han dennes namn och den som blev utan plats, får nu
stanna inne i ringen och ropa. Deltagarna ha också rätt att byta
namn med varandra (KN: 520 s. 109; KV: 537 s. 376).
5. Byta hemman: byt häjman.
Lekes som »Posten» med den skillnaden att varje deltagare har
ett hemmansnamn (KN: 520 s. 110).
6. Byta städer.
Deltagarna sitta på olika platser i rummet, var och en är
namnet på en stad. En står mitt i rummet och ropar namnen på
två städer, och då skola de som sitta på dessa platser byta plats
och den som ropat skall försöka taga någondera platsen. Den som
mister sin plats, får ropa nästa gång (ST: 397 s. 134).
Ringuppställning. Stadsnamn. I ringens mitt står »fattighuset» (fatihuse) och ropar t. ex. »Helsingfors o. Stockholm byter

614

Sällskapslekar.

Kap.

plats!» o. s. v. Ibland bor man parvis i en stad, vilket gör leken mera invecklad (OR: 537 s. 405).
7. Byta grannar.
Ringsittning, en utan plats. De sittande byta ständigt plats, och
då skall den som är utan stol passa på och sätta sig på en tom plats.
Någon blir då alltid utan plats. Leken fortsättes huru länge som
helst (SO: 69 s. 196).
8. Jerusalems skomakare (ST).
Resan till Jerusalem (SN OR).
Vandrande juden (ST).
Stolar, en mindre än antalet deltagare, ställas i rad på golvet
sålunda, att varannan stol har ryggen åt ett håll, varannan åt ett
annat. En i sällskapet spelar eller klappar i händerna och de övriga
gå i cirkel kring stolarna. Plötsligt upphör musiken, och då bör
man skyndsamt sätta sig. En blir alltid utan, då stolarnas antal är
ett mindre än de gåendes. Den som blir utan plats går ur leken och
en stol avlägsnas. Musiken börjar ånyo och leken fortsättes, tills
endast en stol och två deltagare kvarstå Den som blir sittande på
stolen, är bäst (ST: 397 s. 146; EN: Ensk. meddel.; OR: 537 s. 406).
— Ny lek.
9. Tåget går.
En ring av stolar. En stol står torn och dess ägare står mitt i
ringen och skall försöka taga åt sig en plats, då de övriga alltid byta
platser, alltid åt samma håll, t. ex. åt höger. Hela ringen rör sig
runt åt höger. Den vars plats blir tagen får gå in i ringen (PY: 397
s. 146).
10. Ångpannan sprack.
Man har ringar på »jorden» (marken), en mindre än antalet
barn. Alla stå i en »kasa» (hög), och en står och talar någonting, vad
som helst. Bäst som det är säger han (hon): »Ångpannon sprack»,
och då skola alla springa till ringarna. Den som blir utan får sedan
stå och tala (ES: 117 s. 174).
11. Bära brev.
Alla sitta utom en, som är »brevbärare». Han har käpp i handen
samt ställer sig framför någon av de sittande och säger: »Du har
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hälsningar från N.N., att du skall komma dit i kväll.» Då han sagt
detta, skyndar han sig att ställa käppen i något hörn av rummet
och brevmottagaren samtidigt att taga den. Båda tävla om att först
uppnå den därigenom lediga sittplatsen. Den som blir efter, blir
sedan brevbärare (FI: 106 s. 47).
12. Blinkleken.
Halva antalet deltagare, t. ex. flickorna, sitta på stolar i en
ring. Varje pojke står bakom en stol med händerna på ryggen samt
skall gripa fatt i sin flicka, då hon tänker springa till en stol, som
står tom och bakom vilken också står en pojke. Denne sistnämnde
får blinka till någon av flickorna, som då skall försöka springa över
till den lediga stolen. Den får börja blinka, vars stol blir tom (PY:
397 s. 147; SI: Ensk. meddel. 1956).
De lekande dela sig i par. Den ena sitter, paret står bakom.
Uddan blinkar mot någon som sitter, varvid denna skall rymma sin
väg till den blinkande. Men om den sittandes par hinner slå henne
på axeln, måste hon stanna kvar (OR: 537 s. 404).
13. Pastorsleken: pastörslejtjin.
Sittning parvis. Ett par är »pastor» jämte »pastorska», andra par
dörrvaktare, sängvännen, vispilskägg1) o.s.v. Pastorn, som är den
förnämsta började, sägande: »Jag gick ut och vandrade och så gick
jag in till (t. ex.) vispelskägg». Detta par skall då genast ropa: »Det
var inte sant. Vi va in till (t. ex.) sängvännen». Det par som inte
genast svarar eller hittar på något måste ge pant. Man kan också.
svara: »Jag var ut», och då får pastorn nämna någon annan. Ingen får svara »jo», »nej» eller skratta, ty då måste man också ge
pant. Den som givit pant, får sedan börja berätta (ST: 397 s. 144).
Man kan också säga: »Jag gick mig ut en oftonstund, jag
kom så oförmodlig in, tre fyra (t. ex.) pastorskan sover.» — »De
e int sant», skall strax svaras, eljes pant. Eljes lika (PY: 397 s. 144).
En vandrar omkring och säger: »Jag vandrar, jag vandrar,
yxan brann opp o skafte blev kvar hos (t. ex.) skomakaren.» Resten
lika som föreg. (ST: 397 s. 144).
Deltagarna sitta i två rader mitt emot varandra, flickor i den
ena raden, gossar i den andra. En gosse är pasair och flickan pastorska.
1) Skägg som en »vispel», 'visp', d.v.s. stritt skägg som pinnarna i en visp.
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De övriga taga sig alla möjliga namn, såsom Kråka, Korp, Sparv.
Pastorsparet vandrar mellan raderna, stannar t. ex. framför paret
Kråkan och pastorn säger: »Ja dji (= gick) ut o spasera, o sen
kom ja ti Kråkan.» — »He va inte sant», svarar Kråkan, »för ja va
int hejm.» — »Hös kvemm va e to?» frågar past-o-rn. — »Ni kom ti
Sparv'n», svarar Kråkan o. s. v. Pastorn skulle man alltid kalla
»Ni» och pastorskan »Du». Pastorn fick kalla alla »Du». Sade man
orätt fick man ge pant (LT: 100 s. 71).
e. Klockarleken.
Man väljer sig par. Ett av paren är klockarparet, far och mor.
mor. De övriga taga sig alla möjliga tokroliga namn, såsom t. ex.
Vispelskägg. Baron Nävergavel, Kacka Baron Klinkoström o. a.
dyl. Klockaren går sedan till något eller några av paren och säger:
»Ja skänker de en peng, ja o nej, skratt o grin.» — Sedan går han
till några andra par och frågar: »Vart har du pengin, som ja skänkt
de?» Om man då svarar ja eller nej, skrattar eller grinar, får man
ge pant. Sedan klockaren sålunda första gången gått till alla par,
går han andra gången till något eller några par och säger: »Betär
kan ja skona lappa, än du kan din käresta klappa.» — Om man
då svarar honom: »0 vis prov'», skall han gå till sin fru och klappa
henne, varpå alla de andra skola göra efter klockaren. Om åter
klockaren nyss har visat prov, har han rätt att säga: »Ja ha visa
prov.» — Nu går klockaren tredje gången till paren och säger:
»Betär kan ja silke nysta, än tu kan kärestan tjyssa.» »0 vis prov»,
får man då svara, och klockaren får gå till sin fru och kyssa henne, varpå alla andra skola följa klockarens exempel. Den som inte
gör som klockaren gör, får ge pant.
Nu kan leken vara slut och man kan börja lösa ut panterna, men
vanligtvis fortsätter man på följande sätt.
Klockaren går ånyo omkring till paren och säger: »Ja gick omkring o vandra, o so kom ja ti Vispelskägg svenn.» — »He va int
sant», skall frun svara. — »Vart va du do?» frågar klockaren. —
»Ja va borta», säger frun. Om herrn svarar, då klockaren säger
»svenn», får han ge pant. Om åter klockaren säger: »Vispelskägg sven
svenn», då skall herrn svara. Om frun då svarar får hon ge pant. Efter
det man haft »svenn» och »sven svenn», kan man ännu ha »sven sven
svenn» o.s.v. allt efter överenskommelse.
Sista gången klockaren går omkring och stannar framför ett av
paren, t. ex. Vispelskäggs, frågar han: »Ä Vispelskägg nöjd nu me
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sin fru?» Om Vispelskägg svarar »nej», frågar klockaren: »Me vem
vil du bita (= byta) ». Vispelskägg svarar t. ex.: »Me Baron Nävergavel.» Om Baron Nävergavel inte vill avstå från sin fru, får Vispelskägg slag på handen med en näsduk, vari någonting hårt är
knutet. Vispelskägg bestämmer slagens antal, varpå Baron Nävergavel alltid bekommer dubbelt flere och dubbelt starkare slag. —
Sedan lösas panterna ut. Sista pantlösningen är alltid »Hänga o
slanta» (se nedan pantlösningar s. 888 »Hänga») (BO: 85 s. 52).
En gosse utnämnes till klockare. I sin mössa uppsamlar han
sedan ett igenkänningsmärke av varje flicka. Mössan skakas om och
varje gosse får taga ett märke ur mössan. Ägarinnan till märket blir
gossens par. Paren sätter sig och klockaren går omkring från par
till par och frågar först gossarna, om de äro nöjda med sitt par,
och sedan flickorna. Är någon missnöjd bytes »jämnt och jämnt» eller
med smällar, som ges med en hopflätad näsduk, stundom med en
10-pennis slant inknuten i näsduken. När alla äro nöjda, går klockaren från par till par, upprepande: »Bättre kan jag skorna lappa än
du din käresta klappa». Ofta händer, att klockaren måste »vis prov»,
men annars klappar man om sitt par. Åter går klockaren omkring
och upprepar för varje pant: »Bättre kan jag silke knyta än du din
käresta kyssa», och åter kan det sägas: »Vis prov!» Sedan erhåller
varje par ett namn eller titel och klockaren fortsätter: »Så gick jag
ut o vandra o vandra o yxen brann opp o skafte blej kvar, o so
kom ja in ti skomakarn.» Varpå denne svarar: »Ile va int sant.»
— »Var va du då?» frågar klockaren. — »Ja va hos skräddarn», o. s. v.
Om någon är ouppmärksam och inte svarar eller glömmer att kalla
klockaren och hans fru för Ni, gives pant (SI: 55 s. 51).
Biskopsleken, (ST TU HÄ BE OR).
Stora båten (TU).
Man sitter parvis i ring. Var och en har en titel, såsom kung och
drottning, biskop och biskopinna, klockare och klockarfru, kyrkvärden och kyrkvärdinnan, gravgrävare o.s.v. Man börjar turvis fråga varandra: »Vart va du, när jag var där?» »Hos (t. ex.) biskopen»,
svarar den tillfrågade. Om biskopen är i lägre rang, skall han stiga
upp och bli stående, annars får han sitta. Om han gör orätt, blir
han nedflyttad i rang. Den tillfrågade får sedan ställa frågan till
någon annan. Det gäller för deltagarna att avancera till kung (ST:
397 s. 155).
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Flickor och gossar sitta parvis mot varandra i två rader. Överst
sitta biskopen och biskopinnan, så domprosten med fru, prosten
och prostinnan, kyrkoherde och fru, pastor och pastorska, klockare
med fru och nederst dödgrävaren med sin äkta hälft. Biskopen begynner leken, sägande: Jag gick o vandra o vandra o yxen brann opp o
skafte ble kvar. Så gick ja in ti (pastorn) » — »Det ljuger Ni», säger
pastorn. — »Var va du då?» frågar biskopen. — »Hos (dödgrävarn) »,
kan pastorn svara. »Det ljuger du», säger dödgrävaren o.s.v. hur
länge som helst. Att märka är, att »Ni» skall sägas åt var och en
som är högre i rang samt åt dödgrävaren, »du» åt alla, som äro
lägre i rang (utom dödgrävaren). Biskopen säger därför »du» till alla
och likaså dödgrävaren förutom till biskopen, som också han skall
tilltala med »Ni». Om man begår misstag, flyttas man en grad lägre
ned (TU: 85 s. 56).
Man väljer sig par. Ett par utgöres av biskapen och biskopinnan, ett annat t. ex. av skräddaren, skomakaren med sina »gummor». Biskopen med fru går till varje par och frågar, om makarna
äro nöjda med varandra. Den som svarar, att han (hon) inte är nöjd,
får handplagg, och den som han (hon) vill ha i stället för sin förra
maka (make), får dubbelt mera. Så säger biskopen: »Bättre kan jag
skona lappa än du kan kärestan klappa.» Då skola makarna klappa
varandra. Om de inte låtsa kunna det, säga de: »Vis prov!» och
då skall biskopen klappa sin biskopinna. Så säger biskopinnan:
»Bättre kan jag silke nysta än du kan kärestan kyssa.» — »Vis prov»,
säger paret, och då får biskopinnan kyssa biskopen, och makarna
skola likaledes kyssa varandra. Den som inte gör det får ge pant.
— Sedan vandra biskopen och biskopinnan åter omkring och stanna
framför något par och säga: »Yxen brann opp o skafte ble kvar, så
stula ja in ti skräddarn.» — »Det ljög Ni», svarar skräddarn. —
Om man säger Du till biskopen, får man ge pant. — »Vart va du
då?» frågar biskopen. »Hos skomakarn», svarar skräddaren, och så
kan leken fortsätta huru länge som helst (HA: 117 s. 190).
Två personer, vanligen båda karlar, uppträda som »biskop»
och»biskopinna». Alla ställas upp i par. Därefter ger biskopinnan öknamn åt var och en. Biskopen går sedan omkring och rabblar upp:
»Ja gick mej ut o vandra, o vandra o yxan brann opp o skafte ble
kvar, o så stola1 ) ja in ti (exempelvis) »börstryssn» eller »gubben i
murn». Han vänder sig därpå hastigt till en helt annan, som inte har
1)

Stulta.
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fått ett sådant öknamn, och fattar tag i denne. Då skall börstryssen ropa: »De ljög Ni!» Säger han i misstag »du», måste han lämna pant, likaså om han förblir tyst. Om biskopen i misstag just hugger tag i
börstryssen, får han i sin tur lämna pant (HA: Bondens liv s. 46).
k. Ärkebiskop, biskop, prost, pastor, dödgrävare jte makar. Man
sitter parvis, en av de sittande ställer sig mitt i ringen och frågar
t. ex.: »Var var herr biskop, då jag ljög?» Biskopen svarar var han
var, t. ex.: »Jag var hos herr prosten», och så frågas denne, var han
var o. s. v. Om man säger orätt titel eller icke använder »herr» framför, blir man nedflyttad och den andra stiger upp och börjar fråga.
Dödgrävaren behöver man icke tilltala med »herr» (BE: Ensk. meddel. 1956).
1. Deltagarna sitta parvis efter rang: Ärkebiskopen med fru,
biskopen med fru, domprosten med fru, prosten med fru, klockaren
med fru och dödgrävaren (utan fru). Ärkebiskops- och biskopsfamiljerna tilltala varandra med »kusin» och nedåt tituleras sällskapet
»du». Uppåt säges »Ni», och de två översta andliga tituleras »Ers
högvördighet». Dödgrävaren kallar alla utan åtskillnad »du». Han
kan inte gå nedåt i rang, då däremot de övriga flytta ett steg nedåt
vid varje felsägning. Då man tilltalar en överordnad, stiger man upp.
Prosten säger t. ex.: »Ja va på visit hos dödgrävarn i går.» — Dödgrävarn: »Du ljuger, men ja va hos biskopen.» — Biskopen: »Du
ljuger, men jag var hos Hans högvördighet ärkebiskopen.» — Ärkebiskopen: »Kusin behagar skämta, men jag var hos biskopinnan i
går.» — Biskopinnan: »Kusin behagar skämta» o. s. v. (OR: 537 s. 407).
14. Spårvagnsleken.
Ringsittning. En, »konduktören», står inne i ringen. De andra
ha namn, såsom »gubbe», »gumma», »skomakare», »skräddare»,
»barn» o. s. v. Konduktören berättar: »Det var en gång för länge sedan en gubbe och gumma, som bodde i en liten stuga.» Gubben och
gumman skola då byta plats med varandra och konduktören skall
passa på och taga sig en plats. Den blir konduktör, som blir utan
plats. Denne får berätta vad som helst, men då ordet spårvagn nämnes, måste alla byta plats med varandra (PY: 397 s. 160).
15. Byta maka.
a. Sällskapet sitter partals i ring. En går omkring och frågar var
och en: »Är du nöjd med din make (maka) ?» — Svar antingen: »Ja,
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jag är nöjd» eller »Nej » (men då bör orsaken till missnöjet angivas,
t. ex. »han är stygg», »han slår mig» 1. ngt. dyl.). Sedan frågas »Vem
önskar du ha?», varvid namnet på något i sällskapet nämnes. Denne
placerar sig då bredvid den missnöjde, under det att den som gått
omkring blir make åt den som blivit utan genom omflyttningen, förutsatt att han förr än »den kasserade» hinner inta den tomma stolen.
Den av de två, som blir utan plats, går sedan omkring och gör
frågorna. — Namnen kunna bytas och leken plägar fortgå, tills envar
återfått sitt rätta namn (KÖ: 69 s. 114).
Byta gubbar och käringar: byt gobbar o tjälgar.
Deltagarna sitta ordnade i par. En går omkring med »daddjin»
(daggen, riset) och frågar var och en, om han (hon) vill byta hälft.
Om det svaras »ja» frågas angående orsaken. Är denna mycket svår,
kan daggen komma till användning, likaså om orsaken är alltför
obetydlig, då kan nämligen den missnöjda få sig. Då allt blivit klart,
springer den missnöjda till den som han (hon) på förhand utsett
åt sig och dess par får intaga den lediga platsen (NÄ ÖV KN PÖ:
83 s. 108).
Deltagarna sitta parvis, en är utan. Paren byta namn. Uddan
ropar ett namn i hopp att få en bestämd person till par. Vanligen
gissar han orätt. Ibland lekes så, att man också skall nämna vem
man avsett. Om man gissar orätt, får man ge pant (KV: 537 s. 376).
16. Byta grannar (KY NA HO).
Springa på grann (HO).
Man sitter i ring parvis. En går inne i ringen, stannar framför
någon och frågar: »Vill du byta granne?»1) — Svarar den tillfrågade »nej», får han gå vidare, men svarar han »ja», frågas: »Vem
vill du ha till grann?» Man säger, vem man vill ha till granne. Denne och den förra grannen skola nu byta plats, varvid den som är
i ringen skall försöka skaffa sig plats. Den som blir utan får nu vara
i ringen (KY: 117 s. 178; NA: 36 s. 237).
En väljes till »tagare», de övriga stå på var sin sten, som kallas »grund». Det gäller att byta grund med varandra och tagaren
skall då passa på och taga sig en plats. Den som mister platsen blir
tagare (HO: 414 s. 102).
1) Han kan också fråga: » E du nöjd me grann din?» Svaras det »ja», får
den frågande gå vidare, svarar hon »nej», så kommer följande fråga (NA).
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17. Skepp.
En lek med stenar som mål, en sten mindre än antalet deltagare
i leken. Envar försöker hinna till en sten och säga: »Här är mitt
skepp», då platser bytas (KÖ EC: Wm Ob. II s. 184 a).
18.

Nata: natu (NA).
Nätin på sten (FI).
Man räknar vem skall bli »natu» (se nedan lekräkningar
s. 748. Därpå taga de andra plats, inne på stolar och ute på stenar. När de sittande byta plats, skall natun försöka skaffa sig plats
(ST: 100 s. 94).
En är nat, de övriga välja åt sig var sin sten, på vilken de stå.
Man byter platser med varandra, och natin försöker därunder få
någon plats (FI: 106 s. 39).
19. Springa näck.
Var och en har sitt bo, endast näcken är utan. Det skall helst
vara långt mellan boen. Man skall försöka byta bon med varandra
och näcken skall passa på att få sig ett bo. Den som blir utan bo, blir
näck i stället (TÖ: 116 a s. 144).
Träneppi.
Genom räkning utses en till »neppi1) ». De övriga ställa sig vid
vart sitt träd och skola sedan byta träd med varandra och neppin
skall försöka taga någons träd. Den som blir utan träd blir i stället
neppi. De som stå vid träden vinka eller ropa till varandra (NV:
407 s. 126).
Byta bo.
a. Genom räkning utses en till änka eller änkling. De övriga
ha var och en sin ring på marken, till storleken en halv meter i diameter och omkring tre å fyra meter från varandra, bildande en stor
ring. Det hela går mycket tyst till. Man blinkar eller nickar till varandra, om man vill byta bo med någon. Om man dröjer alltför länge
med att byta bo, får änklingen ropa: »Boet brinner för den som int
springer!» Alla måste då byta bo och änklingen passar på och tager
någons bo. Den som blir utan, blir änkling. Lekes, tills alla ha varit
minst en gång änkling (ST: 397 s. 127). -- Bild 4.
1)

Tagfattlek; fasttagaren i leken < fi. 'niipni bl. a. en tagfattlek.
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b. Genom räkning utses en till neppi, fasttagare, de övriga stå
med sina käppar instuckna i »boen», små gropar som bilda en ring
på marken. Man vinkar åt den, med vilken man vill byta bo, och då
passar neppi på att taga sig ett bo. Den som blir utan bo, blir neppi
(NV: 407 s. 138).
c. Lekes likasom »Byta stugor» (se följ.). Man säger därvid:
»Ska vi byt 13755a?» (NV: 513 s. 267).
22. Byta stugor: byt stugona.
Deltagarna stå i »bon», endast en är utan. Denne försöker skaffa
sig ett bo, medan de övriga byta bon (NV: 513 s. 257).
23. Byta trän: byt träda.
Lekes likasom »Byta stugor». Man säger därvid: »Ska vi byt
träda?» (NV: 513 s. 267).
24. Springa varg.
Byta brol).
Bro om bro.
a. En är »varg». De övriga ha var och en sin »bro» .1) De nicka
åt varandra och skola »stjälandes2)» byta broar, varvid vargen skall
försöka taga någons bro. Den som blir utan bro blir varg (NV:
407 s. 122).
b. Var och en har en »bro» utom vargen, som försöker komma
åt någons bro. För att narra honom ger man grannen tecken med ögonen, och så byter man bro (NV: 513 s. 257).
Stenskvätt: stejnskvätt.
De lekande välja var och en åt sig en sten att stå på. Den som
inte finner någon sten, blir »stejnskvätt». Då de andra byta plats,
försöker han fånga någon, som stiger ned på gräset. Den fångade
blir stejnskvätt i hans ställe (KV: 537 s. 535).
Byta rutor: byt rutona.
Utomhuslek. Var och en har sin ruta utom en. Rutorna placerade
i ring. Den som är utan står i mitten, de övriga skola byta rutor så
Förstugukvist.
Hemligen, i smyg.

V

Sällskapslekar.

623

hemligt som möjligt, och då passar den på att skaffa sig en ruta,
som är utan (KV: 537 s. 531).
27. Settia
Var och en sitter på sin sten, men en är utan. Man springer och
byter plats, och då skall den som är utan försöka ta åt sig en sten,
eller också får han slå till dem som springa. Den som mister sin sten
eller blir slagen får nu träda i stället (PY: 100 s. 86).
28. Byta maka (OR).
Byta numror (MM).
Nummerleken (Allm.)
Ropa nummer (KN).
Ropa numra (IÖ).
Ropa numrorna (NÄ ÖV KN PÖ RE MM JÄ).
Ropa opp numrorna (LA).
Deltagarnas antal udda. Man sitter parvis, vanligen söker en
gosse åt sig en flicka till par. At envar gives av en av deltagarna
ett nummer och då säges, huru högt numren givits. Uddan ropar
ett nummer och får den ropade till par. Den som nu blivit utan par
skall i sin tur ropa ett nummer, och så kan man fortsätta huru länge
som helst. Under lekens gång byter man ständigt nummer med varandra, vilket kan ha till följd, att den som önskat en viss person
till par kan få en icke önskad. Om man ropar eget nummer eller nummer, som icke finnes, eller dröjer alltför länge att ropa eller icke hör,
då ens nummer ropas — tre gånger (NA) — får man ge pant (PY
ST LT MÖ SI: 55 s. 50; PY: 100 s. 84; ST: 100 s. 98; 397 s. 134; LT:
100 s. 68; PÄ: 99 s. 60; LI: 99 s. 46; MÖ: 99 s. 50; BO: 85 s. 53; öBO:
Ensk. meddel. 1955; SI: 85 s. 48; TU: 85 s. 56; HÄ: 117 s. 191; ES: 117
s. 172; KY: 117 s. 178; SJ: 117 s. 184; IA: Ensk. meddel. 1955; SN:
E.Ö.; EN: Ensk. meddel. 1955; KI VF DF: Ensk. meddel.; NA: 36
s. 238; IÖ: 116 a s. 121; VA: 359 s. 18; NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 108;
mÖb: Folksk. kal. 1888 s. 142; RE: 62 s. 32; KV MM JA: 537 s. 370;
OR JÄ: 537 s. 369; LA: 513 s. 223).
En står mitt i rummet och ropar två nummer. Dessa två skola
byta plats och den ropande försöker få en plats (ST: 397 s. 134).
Ibland byter man nummer efter varje flyttning, »men man
är då ofta utsatt för misstag». Pant gives, om man ropar eget nummer (KO HO: 75 s. 229).
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Den som viskar numren börjar vanligen från sex och säger
slutligen högt, till vilket nummer han viskat. Om man ropar ett nummer, som inte finns, måste man giva pant (KN: 400 s. 61).
Den som »sitär op öron», d. v. s. inte hör då han blir ropad,
som inte ropar genast, ropar sitt eget nummer eller högre nummer
än som finns måste ge pant (SB TK LF: 76 s. 129).
29. Byta namn. (PY ST LT NÄ ÖV KN PÖ JA).
Namnleken (PÄ LI MÖ BO SI TU HÄ SN NA KO HO).
Lekes på samma sätt som nummerleken med den skillnad
att man i stället för nummer ropar förnamn. Under lekens gång byter man namn med sin granne. Pant gives i motsvarande fall som i
nummerleken. (PY: 100 s. 84; ST: 100 s. 92; LT: 100 s. 68; PA: 99 s. 60;
LI: 99 s. 46; MÖ: 99 s. 50; BO: 85 s. 53; öBO: Ensk. meddel. 1955; SI:
85 s. 48; TU: 85 s. 56; HÄ: 117 s. 191; SN: E.Ö; NA: 36 s. 284; KO
HO: 75 s. 230; SO: 69 s. 199; NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 108; JA: 537 s. 359).
Namn bytes efter behag. Pant gives, om man ropar eget namn
(KO HO: 75 s. 230).
Alla sitta sida vid sida. At sin sidokamrat viskar man tre flicknamn åt pojke, tre pojknamn åt flicka. »Fula» nanm som Kajs,
Greta och Brita plägar man mest ge för rolighetens skull. Andra varvet ställer var och en frågor till sin sidokamrat. Om namnen givits
råtsolsi) börjar man fråga ansUls2) och tvärtom. Frågorna skola
ställas så, att de kunna besvaras med ett av de givna namnen, t. ex.
»Vejm tänker du på?» — »Vejm ha du sist sovi me?» — »Hoko tänker du gift de me?» — »Vejm tycker du mest om?» osv. — Med varje
namn skall svaras tre gånger, så att var och en får fråga den andra
nio gånger. Den som svarar får inte säga något annat än namnet
och inte skratta. Gör man det får man ge pant. Så snart en blivit
utfrågad och svarat, ställer han frågor till sin granne (NA: 36 s. 284).
30.

Försvara namnet (BO).
Försvarsleken (OR).
a. Ett sällskap med udda antal sitter i ring, envar med sitt par.
Den som är utan par söker skaffa sig par genom att tre gånger i
rask följd ropa namnet på någon av de närvarande, men paret bör
»försvara namnet» med att en gång säga namnet på sitt par, förrän de
Medsols.
Motsols.
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tre ropen ljudit. Om man under villervallan som uppstår genom bytande av namn, lämnar namnet oförsvarat, så mister man sitt par och
får börja ropa (BO: Hembygdsm. 34 s. 75 a).
b. Sittning parvis. En är utan och ropar namnet på en i sällskapet tre gånger. Ifrågavarande persons par bör då hinna ropa sitt pars
namn en gång under tiden, annars springer denna sin väg. Om det
t. ex. ropas »Saga, Saga, Saga» måste Sagas par hinna ropa »Saga»,
annars mister han henne (OR: 537 s. 404).
31. Bärleken (jullek; pantlek).
Deltagarna sitta. Envar får ett bärnamn ( t.ex. lingon, smultron, blåbär osv.) av en som står mitt ibland de sittande. Sedan vänder han
sig till någon genom att ropa ett bärnamn tre gånger, t. ex. lingon,
lingon, lingon! Hinner bäraren av detta namn en gång ropa lingon
under samma tid, behöver han inte »ge pant». Ropar pantsamlaren
ett oriktigt namn: ett sådant som ingen av deltagarna har, får han
själv ge pant (SN: E. Ö.).
32. Fiskaren (KU VA).
Fiskarleken (ST).
Fiskar och fångar (mÖb).
Håll och släpp (ST).
Jag fiskar och jag fångar (JÄ).
Man sitter i ring på lika avstånd från varandra och håller en
duk i kanterna. En är ledare och står på sidan av ringen och säger,
i det han för handen omkring på duken: »Jag fiskar, jag fiskar i min
faders rike, såväl för de fattiga som för de rike; när jag ber er släppa,
så skall ni hålla, o när jag ber er hålla, skall ni släppa.» Sedan ropar
han om vartannat »släpp» och »håll». Om någon gör fel, får han
giva pant (ST: 397 s. 153).
Man tager en mindre duk, vari alla de lekande fatta, var i sin
kant, så att den blir utbredd. En är »anförare». Han håller med
ena handen i duken och för med den andra fram och åter i duken, sägande:
»Jag fiskar och fiskar i min faders rike,
som icke har någon like,
för såväl den fattige som den rike.
Men när jag säger 'släpp', så ska ni hålla,
och när jag säger 'håll', ska ni släppa.»
40 — V. E. V. Wessman.
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Omedelbart säger han nu antingen »släpp eller »håll! » Den
som bryter mot befallningen, så att han släpper, när det kommenderas »håll» och tvärtom, ger pant. Detta sker ofta främst därför att
anföraren själv efter behag kan släppa eller hålla och sålunda kommer att genom sitt »dåliga föredöme» »narra» de andra (KU: 69
s. 273).
»Jag fiskar och fångar i min faders rike
såväl för den fattige som för den rike,
och när jag säger 'håll', så ska ni släppa,
och när jag säger 'släpp', så ska ni hålla.
För övrigt likasom föreg. (VA: 359 s. 15).
De lekande fatta tag med ena handen i kanterna av en duk
eller ett lakan. En av dem för handen i kretsar över duken sägande:
»Fiskar och fångar
i min faders rike;
när jag säger håll,
då ska ni släpp,
och när jag säger släpp,
då ska ni håll.»
Därpå säger han »håll» eller »släpp». Den som då håller, då han
säger »håll» eller släpper, då han säger »släpp», måste ge pant (mÖb:
Folksk. Kal. 1888 s. 142; JA: 537 s. 384).

33. Jag delar min oxe mitt i tu.
En person går omkring bland deltagarna och säger: »Ja delar
min oxe mitt i tu, ja tar honom, va tar du?» — Svar t. ex. »svansen»
eller »tungan» (allting annat utom hornen får man välja). — Den
förra säger igen: »När jag säjer tungan, ska du säj tungan tungan,
när ja säjer tungan tungan, ska du säj tungan, när ja står, ska
du sitta, o när jag sitter, ska du stå, o när ja gråter, ska du skratta,
när ja skrattar, ska du gråta, o när jag dansar, ska du sjunga, o
när ja sjunger, ska du dansa.» Vanligen kan ingen annan än den
frågande hållan tankarna klara. När han t. ex. skrattar och dansar på
samma gång, kan den tillfrågande kanske komma ihåg att gråta, men
glömmer att sjunga samtidigt. Leken tages, då man vill samla ohop
många panter (OR: 537 s. 401).
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34. Bockhorn (KN PÖ).
Bässhorn (SB).
Horn, horn (ST).
Ruldäri (LT).
Deltagarna sitta kring ett bord. En leder leken och ropar:
»Horn, horn (t. ex.) oxhorn!» — Alla skola då lägga händerna på
bordet, ty oxen har horn. Men nämnes ett djur, som icke har horn,
t. ex. en tupp, så får ingen lägga händerna på bordet. Den som gör
det, blir utesluten ur leken eller får giva pant. Man fortsätter, tills endast en är kvar, och denne är då den bästa. Stundom lekes så att den
som kommer ur spelet, alltid blir i turen att ropa (ST: 397 s. 178).
Alla sitta runt ett bord, hålla ett finger på bordet invid de andras och läsa: »Ruldäri ruldäri (bockhorn, katthorn, bässhorn 1. andra
horn).» Man skall lyfta upp fingret för något som har horn. Om man
lyfter fingret för »katthorn», »råtthorn» o. dyl., får man ge pant. Sålunda kan man fortsätta, tills man tröttnar, och börjar lösa ut panterna (LT: 100 s. 71).
Deltagarna, icke alltför många, sitta i en trång ring och lägga
fram sina pekfinger, t. ex. på ett knä. En rabblar upp en mängd djurs
horn, t. ex. bockhorn, kohorn o.s.v. För varje av dessa skola de lekande lyfta upp pekfingret, men om han nämner horn av ett djur,
som inte har horn, t. ex. »grishorn», och man lyfter upp fingret, får
man en smäll på handen (KN PÖ: 83 s. 106).
Flere personer stå med händerna framsträckta. En står framför dem och skall slå dem på händerna. Han räcknar upp olika djurnamn jämte horn, såsom kohorn, oxhorn, svinhorn. Så fort han nämner ett djur, som icke äger horn, skall man draga händerna undan
för att undvika slaget, eljes icke. Om slaget träffar, får den slagna
träda i hans ställe. Den som talar får gyckla och narra de andra.
Ibland föreskrives pant, om man drager undan handen i förtid (SB:
403 s. 66). — Bild 10.
35. Opp jtinkis o ner jänkis.
Man sitter kring ett bord. En leder leken och ropar: »Moses säger tummen opp, Moses säger tummen ner ...!» De andra skola lyfta
tummen upp eller vända den nedåt, allt efter huru det ropas. Men
lämnas ordet »Moses» bort, skall man inte göra någonting. Den som
gör orätt kommer ur leken. Lekes, tills endast en blir kvar, vilken då
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är bäst. Antingen ropar en och samma hela tiden eller ropar den
som kommer ur leken (ST: 397 s. 178).
36. Hand opp, hand ner.
Två partier med var sin eldare. Partierna sitta på var sin sida
om ett bord. Den ena ledaren har en ring i handen. Den andra ledaren
ropar: »Hand opp, hand ner o.s.v., händerna på bordet!» Den motsittande ledaren skall visa ringen och handen vid kommandot »hand
opp», men hava handen under bordet vid »hand ner». Vid kommandot »händerna på bordet» giver ledaren hastigt ringen åt någon av
sitt parti, varefter allas händer skola läggas på bordet. Det motstående partiets ledare skall nu gissa i vems hand ringen är. För rätt
gissning erhålles ett plus (+) och ringen byter sida. Men gissas det
orätt får motståndaren plus och får ännu behålla ringen. Plusen
skrivas upp på papper. Det parti segrar som först erhåller t. ex. tio
plus (PY: 397 s. 178; SI: Ensk. meddel. 1956).
37. Påvalin plett.
Deltagarna sitta i ring på golvet med händerna på ryggen. En
springer utanför ringen och kastar en näsduk eller någonting annat
bakom en, och om den sittande inte hittar det, tills den springande
kommer tillbaka andra gången, så skall denne slå honom på ryggen. Då han springer säger han:
»Ja bår och ja bar,
o ingin vejt va ja bär,
om ja bär in påvalin plett
heldär in slinkarin ett.
Hindär ja, so vindär ja,
får ja, so slår ja
et stört hugg i ridjin (IÖ: 116 a s. 115).
Handduksleken (OR).
Jaga runt med karbasen (ST).
Näsduksleken (PY SB TK LF).
Näsdukstippa (PY).
Pampen går (EN).
Pampen ut (KV EE).
Panten är ute (NA).
Tredje hjulet under vagnen (KU).
Jfr bland tagfattlekar ovan 3, a—p, ss. 202-205.

38.
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Man står i en tät ring med händerna på ryggen. En går omkring på yttre sidan av ringen med en näsduk eller annan duk i handen. En knut är slagen på änden av duken. Duken lämnar han i
smyg åt någon. — Sedan han gjort detta och kommit ett stycke om
ropar han: »Daska på!» (SB TK LF). — Den som fått duken börjar
slå sin kamrat till höger, vilken då skall springa ett varv runt ringen
tillbaka till sin förra plats, hack i häl förföljd av den som har karbasen. Denne ger sedan karbasen åt någon annan och återvänder till
sin plats och leken fortsättes (PY ST: 397 s. 34; SB TK LF: 76 s. 121).
Alla stå i ring med händerna på ryggen och huvudet nedåt,
ingen får se bakom sig. En går omkring ringen utanför och har i handen en näsduk, på vars ena hörn är slagen en knut. Han lägger näsduken i någons hand och ställer sig sedan var som helst i ringen.
När han ställt sig, ropar han: »Pampen ut!». Den som har näsduken,
slår med näsduken på den närmast bredvid ståendes rygg. Den
slagne måste omedelbart börja springa ringen runt utanför, tills han
hinner åter till sin plats. Den som slagit förföljer honom under loppet, och om han kan springa bra, får den förföljde mycket stryk,
i motsatt fall drabbas han blott av det nämnda första slaget. Den som
fått näsduken får följande gång ge den. Leken fortsättes, så länge man
önskar (KU: 69 s. 270).
Deltagarna stå i en tät ring med händerna på ryggen. En går
utanför ringen och låtsas placera en hopknuten duk i händerna på
dem alla. Den som fått duken, ropar: »Pampen ut!» och börjar förfölja den som lagt duken i hans hand med hugg och slag, ända tills
den förföljde hunnit ett varv runt. Då fortsättes leken som förut
(EN: Ensk. meddel.; KV: 537 s. 535).
Uppställning såsom i föreg. Den som ger näsduken åt någon
ropar: »Pampen ut!» Båda springa åt var sitt håll. Den som först
hinner till den samma platsen får stanna där (EE: 407 s. 150).
Man står i ring med händerna bakom ryggen. En går utanför
ringen och ger en näsduk åt någon och går därefter ett varv runt och
till sin plats och säger då: »Panten ä ut.» Den som fått panten, börjar nu slå sin granne till höger och denne skall springa ett varv
runt till sin plats. Den som har panten skall giva den åt någon annan
(NÄ: 403 s. 163).
Ringsittning, och i mitten står en person. De sittande kasta en
hopknuten näsduk (PY), handduk (OR), av och an och personen
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i mitten försöker fånga den. Lyckas han, byter han plats med den
som kastat (PY: 397 s. 141; OR: 537 s. 411).

39. Alla fåglar flyga (VA).
Fågelleken (OR).
Alla sitta omkring ett bord och hålla händerna därpå. Den
som leder leken säger, att han gjort en märkvärdig upptäckt, nämligen att alla fåglar flyga. Härvid lyfter han båda händerna upp i luften
och alla de andra göra på samma sätt. Sedan fortsätter lekledaren:
»Sparvarna flyga, svalorna flyga, kråkorna flyga, hundarna flyga, bina
flyga, kattorna flyga o. s.v. Så snart ett djur nämnes, som inte kan
flyga, måste alla låta händerna ligga stilla, även om ledaren, för
att narra dem, höjer sina händer. Men nämnes ett djur, som kan flyga,
lyfta alla händerna från bordet. Djurens namn böra nämnas så hastigt, att de lekande inte få tid att tänka efter, om de flyga eller inte,
utan lätt låta narra sig. Den som misstar sig, måste ge pant (VA:
359 s. 22).
Deltagarna ställa sig parvis i rad utom en, som ställer sig vid
ena änden och anför leken. Då han nämner djur som flyger, bör
man röra händerna uppåt, men hålla dem stilla, då han nämner ett
annat djur. Själv har han hela tiden händerna i rörelse. Han säger
t. ex.: »Svalan flyger, grisen flyger». Om man gör misstag, får man ge
pant (OR: 537 s. 410).

40. Grtitlocksleken PY).
Kastrullocksleken (OR).
Ringsittning. En ställer sig mitt i ringen, snurrar runt ett grytlock och ropar namnet på en av de sittande. Denne skall springa och
fatta tag i grytlocket, innan det faller omkull på golvet. Om han
hinner, får han åter sätta sig i ringen och den förre får åter fortsätta. I annat fall är det han som får snurra locket (PY: 397 s. 156).
Ringsittning på golvet. En snurrar ett kastrullock runt i
ringens mitt och ropar två ord, vilkas begynnelsebokstäver skola
vara initialerna till namnet på någon i sällskapet. Denna bör då
rusa upp och gripa locket, innan det stjälper. Är hon för långsam, blir
det pant. Hon bör sedan i sin tur snurra locket. — Ropas det t. ex.
»salta laxar», så bör Saga Lassus gripa locket (OR: 537 s. 403).
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41. Engelska sjukan (SM SB OR).
Tysta leken (OR).
Tystleken (EN KN).
Tyst vinkarlek (VA).
Ringuppställning. En står mitt inne i ringen och vinkar åt en
kamrat. Denna försöker att ljudlöst närma sig den andra. Lyckas det,
byta de båda plats efter att ha svängt runt ett varv med varandra,
och den sistkomna får i sin tur vinka åt en annan. Höras däremot
stegen, få kamraterna klappa i händerna och denne måste då återvända till sin plats. Den första vinkar en ny kamrat o.s.v. (EN 1920talet: Ensk. meddel.; KN: 520 s. 104). — Skollek åtm. i EN.
När barnen stoja och föra oljud, så att de äldre ledsna att höra,
kan någon av de senare föreslå, att »nu ska ni leka 'tysta leken', vilket går så till att alla sitta parvis. En är utan och vinkar då till sig
någon. Den tillvinkade går så tyst som möjligt till den som vinkat,
och den som blir utan, vinkar igen någon till sig. Alla sitta absolut
tysta utan prat eller skratt. Den som bryter häremot får ge pant
(VA: 359 s. 18).
Ringuppställning. En står mitt inne i ringen och närmar sig
en kamrat i ringen och försöker härma ett djurs läte, t. ex. kattens,
för att få den andra att skratta eller åtminstone att visa »bäjnkamarin».1-) Lyckas detta, får denna följande gång gå in i ringen, misslyckas det måste den som är i ringen gå till en följande och försöka,
tills han lyckas (KN: 520 s. 103).
Alla stå i rad efter varandra, den främste med ryggen åt de
andra. Dessa smyga sig fram och försöka slå honom på ryggen. Om
det lyckas, får den som slagit ställa sig främst, men om den förre råkar se vem det är, får denne gå tillbaka bakom det streck, där de
stå (SM SB: Ensk. meddel. 1956).
Lekes för det mesta inomhus. En står vid en vägg med
ansiktet vänt mot väggen. De övriga smyga sig fram från motsatta
väggen i en lång rad, men det bör ske omärkligt. Om personen vid
väggen får syn på någon, som rör sig, då han vänder på huvudet,
blir denna skickad tillbaka till utgångspunkten. Den som lyckas nå
fram till den vid väggen och klappa honom på ryggen, får byta plats
med honom (OR: 537 s. 326).
1)

Tänderna.
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42. Hm-hm-leken.
Ringsittning. Man bestämmer, att man i st. f. ett tal t. ex. två
skall säga »hm». Därefter börjar man räkna högt, i det att var och
en säger ett tal i följd. Den som råkar säga ett tal delbart med två, får
ge pant. Man har också kommit överens till vilket tal man skulle räkna, t. ex. hundra. Sedan väljes ett annat tal. Det hela skall gå snabbt
(PY: 397 s. 141).
Deltagarna skola säga »hm» vid alla tal, som innehålla 7 som
faktor eller siffra. Man börjar räkna från 1 i snabb följd, och vid
t. ex. 7, 14, 21, 27, 28 skall man då säga »hm». Den som glömmer att
säga »hm» på rätt ställe eller misstager sig på annat sätt, blir utesluten eller får ge pant (OR: 537 s. 393).
Hjärtleken.
Med krita eller penna ritar man på väggen eller annorstädes ett
antal hjärtan, som är ett mindre än antalet deltagare. Sedan dansar
sällskapet i ring och sjunger:I)
»Ve den som i kulna hösten
intet hjärta funnit har;
ledsnaden förtär hans dar :.:
Lyd, men dröj ej! Välj!
Ett hjärta än du får.
Dröj ej, tiden snart förgår :.: »
Vid de sista orden skynda alla till ett av de ritade hjärtana och
lägga handen därpå. Den som blir utan, får ge pant (KU: 69 s. 273).
Låna såll.
De lekande stå i rad. En går omkring och frågar: »Får ja lån sold?»
De övriga försöka nå den frågande med handen och gripa honom.
Lyckas det, blir det ombyte (MM: 537 s. 388).
Slå på fingrarna (ST).
Slå på händerna (NÄ ÖV KN PÖ MM OR).
a. Ringsittning, en sitter mitt i ringen, de övriga ha armarna
framsträckta. Den som sitter i mitten skall plötsligt slå på någon av
de framsträckta händerna. Den som blir träffad, byter plats med den i
mitten. Man får draga händerna bakåt för att inte bli träffad (ST:
397 s. 142; MM OR: 537 s. 386).
1)

Melodin icke utsatt.
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b. Deltagarna stå i ring med händerna framsträckta framför
bröstet. En går innanför ringen och försöker slå någons hand. Den
som blir slagen får gå in i ringen, men man försöker undvika slaget
genom att sätta ned händerna (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 115).
46. Bedja vrå, biijs roi5 (NÄ ÖV).
Byta rå1) (NÄ).
Rågobb (LF).
Fem deltagare, en i varje vrå. En går omkring likasom i
»Låna eld» och säger: »Bäjs rå.» Svar: »Ga ti grannin!» De övriga
byta under tiden vrå och »mittman» försöker vid ombytet intaga någon ledig plats. Den som mist sin vrå får i sin tur bli »mittman». (NÄ
ÖV: 510 s. 2).
Om deltagarna äro fem, ritar man på marken en stor fyrkant, om de äro flera ritas en månghörning, en mindre än antalet deltagare. En ställer sig i mitten, de andra i var sin vrå. Sedan
skola de byta vrår med varandra och den som står i mitten skall
försöka få sig en plats. Den som blir utan plats, får sedan gå i mitten (LF: 403 s. 207; NÄ: 403 s. 201).
47. Miss i rå.
Likasom »byta rå», men den som är i mitten ropar: »miss i, miss
i rå!» De andra få vinka åt varandra (LF: 403 s. 207).
48. Först i rå (KN).
Spring i hörnen (KN).
Fyra stenar eller andra märken i en fyrkant på marken. En
ställer sig i mitten av fyrkanten, de övriga stå i hörnen och skola
byta plats med varandra. Den som står i mitten skall taga någon
plats, medan de andra byta (KN: 400 s. 52). -- Om deltagarnas antal är flere, finnes ett hörn för varje deltagare utom för den som
står i mitten (KN: 400 s. 52).
Samma lek som föregående, men till en början stå alla i ring
i mitten av fyrkanten. En räknar till tre, varpå alla skynda sig till
hörnen. Den sista får stå i mitten (KN: 400 s. 52).
1) = vrå.
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49. Varglek.
En rund ring sex till åtta meter i diameter upptrampas i snön.
Tvenne diametrar, vinkelrätt mot varandra, upptrampas. Där de korsa varandra upptrampas snön något mera, så att det bildar ett bo.
Från boet kunna utgå flere vägar mot den yttre ringen. Genom räkning uttas en till varg och är i boet. Vid ändan av varje väg står en
deltagare. En är utan väg och står i boet samt kallas »varg». Deltagarna skola vinka till varandra i smyg samt byta plats. Vargen skall
då passa på och taga sig någon plats. Den som blir utan, blir då varg
(PY: 397 s. 125).

50. Land.
Två, tre fyra eller flere deltagare. Varje deltagare har ett»land»,
d.v.s. en ruta. Här i figuren fyra land, Finland, Sverige, Grekland och.
Norge. Sedan var och en tagit sitt land kommer man överens om vem som först skall börja
Nor- 6-rekianc/
ge
ropa något land. Om då t. ex. Norge ropar »Sverige!» skola alla andra, också han (hon) själv
springa så långt som möjligt, utom »Sverige»,
freA'n rije
som skyndar sig inom ringen och ropar »stoj!».
Envar bör då stanna på sin plats. Sedan skall
»Norge» försöka nå något av de andra landen.
Han får då först taga tre långa steg från den plats han stannade på mot
något land, och om han inte då når det, får han lägga sig på magen.
Om han då når någon ruta, får han en »fot» av den andras land.
Man sätter då sin fot vid gränsen på det lands område, av vilket
man gjort en erövring, och drager ett streck omkring den. Nästa
gång en fot erövras av landet, flyttas foten längre in, och slutligen
kan det t.o.m. gå så, att hela landet blir erövrat (SI: Ensk. meddel.
1954). — Lekes av skolelever.

51. Spegeln.
En av deltagarna står med händerna för ögonen mot en vägg.
De övriga stå på ett visst avstånd från »Spegeln» och försöka sedan
smyga sig fram mot honom. Plötsligt vänder sig spegeln om och den
eller dem han ser röra på foten får går tillbaka till utgångspunkten
och börja på nytt. Om någon lyckas smyga sig så nära, att han (hon)
lyckas klappa spegeln på ryggen, så byta de plats (SI EN: Ensk.
meddel. 1957).
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E. Fyndighetslekar.
1. Bunderstol (ST).
Föra undror (NÄ ÖV KN PÖ).
Packa kappsäcken (TU OR).
Sitta i saltet: sit i salti (NV).
Sitta på skvallerstolen: siti po skvalderstoolin (KV).
Sitta på understol (BO IÖ VA SO NÄ ÖV KN PÖ).
Sitta på understolen (ST LT PÄ LI MÖ BO SI HÄ ES KY SJ
IA NA).
Sitta uppå skvallerstolen: sit op skvaldersföln (ST).
Sitta uppå svartbänken: sit op svartbentjin (ST).
Sitta uppå svartstolen: sit op svartstan (ST).
Skvallerleken: skväldärlejtjin (BE).
Skvallerstan (NÄ ÖV KV).
Skvallerstol (ST KV).
Svarta bänken: svart bentjin (ST).
Svarta stolen: svart stöln (ST).
Svarthugg (BO).
Understol (ST KO HO SB TK LF MM).
Understolen (NÄ ÖV).
a. En erbjuder sig vanligen frivilligt att sitta på »understol».
Han (hon) sätter sig på en stol mitt på golvet, en annan erbjuder sig
att gå omkring från person till person för att »bära upp skvaller» —
»för att bära upp undrena» (NA) — om personen på »understolen».
»Kva har ni nu ti säj om ten tär ~bel skrytton, om te tär spitåkle» 1.
ngt liknande, kan han säga för att väcka munterhet (SI). Då alla viskat
sitt i örat på den som »bär upp», oftast något nedsättande, går uppsamlaren och bär fram det han hört. Han kan då inleda sitt skvallrande sålunda: »Helsningar froon tjitiln o gråton (grytan) » 1. »helsningar froon
gråton on skväldärstån, somliga sa si o somliga sa så» (PY), »hälsningar från gryton i trifotn, somliga sa si o somliga sa så» (ST), »hälsningar från gryton (1. kakelun 1. ngt annat slikt där), somliga sa si o somliga sa så» (LT), »hälsningar från gryton o trifotn, somliga så (1. sar) si,
o somliga så (sär) så. Somliga sär en tu n-G5 sku va brå, om inte tu sku
. . .» 1. »hälsningar . . . o hejla skväldärstängin . . .» 1. »hälsningar . . . o
skvåldärstangin, hejla värden undra, men ja undrast alimest . . . »
1. »hälsningar . . . o skväldärstän, hejla värden undrast o ja undrast
alimest för ten som tär sitär . . . (PÄ), »hälsningar från gryton o
trifotn o skvåldärstån, hejla värden undras, men ja undras alimest,
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somliga sa si o somliga ,sa så» (III),, »hälsningar från gryton o trifotn o skväldärstän, hejla världen undrast o ja undrast ali mest». —
Den andra frågar då: »Kva undras ni yvi?» och då sätter sig skvallraren på en stol mitt emot den andra och börjar berätta. Därvid sitter
han på samma sätt och gör samma rörelser med kroppen och åtbörder
som den som skvallrat (MÖ), »hälsningar från skvaldärstan, somliga
sa si o somliga sa så» (öB0). »hälsningar från griton (grytan) o trifotn o Holstns ludiga skinntosso (1. skinnpäls), somliga sa si o somliga
sa så, somliga sa, än tu . . .» (BO), »hälsningar ... o hejla släkten, somliga sa, än tu ...» (BO), »hälsningar från »Gämbelstän, skväldärstän o
Skåne, somliga sa si o somliga ‘sa så, somliga sa, än tu ...» (BO SI),
»hälsningar från Gänibelstän, skväldärstan o Skåne, ja får et me silvärskejden o tu får et me dyngigrejpen, somliga sa si o somliga sa så,
somliga sa, än tu (t. ex.) sku va ejn bra flicka, om tu hit sku ha
ejn aln lång öron», »om tu int sku va så vridun som ejn tuguvidjo» 1.
»om int tu sku tyck så myki om Kalle» 1. ngt dylikt. Man kunde
också säga ngt vackert, t. ex. »o ejn hadd int någo ti säja, bara, än
tu e bra som tu e», 1. »än tu e ejn nätt flicka» osv. (SI), »hälsningar
från skvallerstan, slammerstan o Skåne, somliga sa si o somliga sa,
än ...», och så packas det upp som finnes i kappsäcken» (TU), »hälsningar från Gammelstan, skvallerstan o Skåne, alla undras di po mej,
men mest på dej, fati fåne, somliga sa, at do ...» (HÄ), »hälsningar
från Gammelstan, skvallärstan o Skåne, samliga sa si o somliga sa så,
somliga sa, att do .. . (ES KY), »hälsningar från Gammelstan, skval-.
därstan o Skåne, alla ondrast på dej, fati fåne, men jag allra mest; somliga sa, att do ... (SJ); »hälsningar från skvalderstad. Tär åt dom
mjölk o 'gröt, men inga fick jag me int. Sombliga sa si o sombliga sa så,
o allmest juger jag ovanpå» (NA), »guda», den andra frågar: »Kva
hörs e från skvalderstadin i da?» — Svar: »He hörs ätt o anna; tu sku
no va bra, bara tu int sku va sode o sode». Sedan framför skvallraren
allt som sagts, t.ex.: Somliga sa, att du sku va 'bra (sombliga undrar,
hur ,du . NA), bara du int sku ha so brej där 'mun; so kroko nesa; du
sku va en rasker, pojki, bara du int sku va so kort i dyngfallel-) (NA);
»hela världen undras och Kökars prästen allra mest» (SO); bara du
int sku håll nesan så högt i vädre» m.m. m.m. När allt är framburet,
frågar skvallraren, vad den andra tyckte vara värst (»köm ska vål
efterträdare?») (NÄ ÖV). Den som sagt det värsta, får därefter sitta
på understolen, och den som satt på understolen får bära upp skvall1) Avståndet från sätet till marken.
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ret. — Det kan stundom hända, att en som för att smickra en flicka,
sagt, att hon inte har något fel ändock kommer på understoln, om
flickan inte är fallen för smicker (SI) (PY: 100 s. 84; ST: 100 s. 92;
Wm Bidrag II 'ss. 140, 155; LT: 100 s. 73; PÄ: 99 s. 57; Ensk. meddel.
1955; LI: 99 s. 46; MÖ: 99 s. 49; BO: 85 s. 53; 99 s. 39; öBO: Ensk. meddel. 1955; SI: 85 s. 46; TU: 85 s. 55; HÄ: 117 s. 191; ES: 117 s. 172;
KY: 117 s. 178; SJ: 117 s. 184; IA: Ensk. meddel. 1955; NA: 36 s. 281;
SO: 69 s. 199; NÄ ÖV: 510 s. 8; MM: 537 s. 383; NV: 513 s. 277).
Två stycken bära upp skvallret och framföra det till vederbörande. Man kan börja med: »Hälsningar från grytan o trifotn. Somliga säger si och somliga säger så. Hela världen undrar,
men jag undrar allra mest på dej, som sitter där som en omstjälpter
gryta me hål i botn.» — Eller: »Somliga sa si o somliga sa så o somliga sa, att du sku vara bra, om du int sku vara sådan som ...» Den
som tager upp skvallret kan kallas »skvallerbärare». Kan också lekas så, att sedan skvallret burits fram få alla andra giva pant utom
den som 'skall sitta på understolen. — Eljes likasom föreg. (ST:
397 s. 142).
Personen som sitter på stolen föreställer ett föremål, t. ex. en
spis, en klocka, ett skåp o.s.v. Lekes eljes som var. a. Hälsningen lyder: »Hälsningar nu från skvallerstan. Somliga säger ...» Lekes
även som pantstraff (BO: Hembygdsm. 34 s. 73 a).
Hälsningen: »Goddag! Huru står det till?» — Den andra: »Tack
nog går de, men har du hört nogo nyhejtär, som du vejt berätt?» —
»Jo, jag ha hört mytje jag. Somliga säger si o somliga säger så, Somliga säger, att du ...» — Den som sagt det värsta får i sin tur sitta
på understol (KO HO: 75 s. 233).
»Uppbäraren» börjar sålunda: »Helja världen onjdrar o jag al
mejst, at tu setär o 11-e"ngär monjnjinj som inj gamal hest» (1. ngt
annat roligt). Den som sagt det värsta får sedan sitta på stolen och
den förra blir uppbärare (IÖ: 116 a s. 119).
En går omkring och tager upp »undror». Alla säga viskande
vad den liknar, som sitter på understolen, t. ex. en fågel, en prinsessa eller dylikt. Den som framför undrorna säger: »Mitt under går
över alla undror. Somliga säga, att du liknar en fågel, somliga säga,
att du liknar en prinsessa (o.s.v.). Vad undrar du mest då?» Den som
sagt den undran, som han (hon) mest undrar på, får sedan i sin tur
sitta på understolen (VA: 359 s. 31).
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Den som bär skvallret säger: »Hälsningar från skvallerstad!»
»Tack, tack», säger den andra, »kva hörs tärifrån nu?» — »No«, börjar skvallraren, »sombäl tycker he du sir ut som en savarg, ädär
åtär tycker he du sir så glad o kry ut som et vintärn-y.» Och så räknar
han upp allt vad han vet. Den sittande får efter varje »skvallra» gissa
tre gånger vem som sagt den. Om han gissar rätt, måste den, på
vilken han gissat, inta hans plats (SB TK LF: 76 s. 127) .
Den som kommer med skvallret: »Hälsningar från den stora
skvallerstaden; somliga säga ett och somliga säga annat. Somliga
säga, att . . .» Om den som sitter på understolen kan gissa, vem som
sagt det eller det, är han fri och den som han gissat på får träda i
stället. Lyckas han inte gissa rätt, får han sitta kvar på stolen (NÄ ÖV
KN PÖ: 83 s. 109) .
Den som bär upp skvallret säger: »Somliga segär si o somliga
sö, men ja segär allmest», och så komma »skvaldror». Den som
sagt det värsta, får nästa gång motta skvallret (BE: Ensk. meddel. 1956).
Den som kommer med »skvaldrona» säger: Helsningar fron
(någon plats nämnes). Sombäl seger si o sombäl segär så. Do sko va
en järtans brå flicko (pojk) bara do int sko va so högfälo» (KV:
537 s. 372).
En i sällskapet »kommer från stan» och de övriga fråga: »No
va hörs e fron skvalderstän?» -- Svar: »Sombäl seger si o sombäl säger
så o allmäst säger ja sjölv.» I tur och ordning ljuger han därefter
något om de närvarande. Han säger t. ex.: »Om te hbiss e do stjäl».
(KV: 537 s. 378).
Den som sitter på skvallerstolen mitt i rummet har ögonen förbundna. En i sällskapet bär fram skvallret och säger: »Sombäl säger
do sko va brå, om do sko int ha he o he fejle.» Sedan skall den som
sitter på stolen gissa, vem som sagt det ena eller det andra. Om
han gissar rätt, blir det ombyte (KV: 537 s. 380).
m. Det viskas sådant, som den sittande skall få i sin kappsäck,
sådant som tyder på den resandes egenskaper: en enfaldig t. ex. en
almanack. Den som packat in det värsta, får sätta sig för att få sin
kappsäck packad (OR: 537 s. 393).
Byta gubbar och käringar (NÄ ÖV KN).
Byta maka (OR).
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Remmakaren (SM).
Älskar du paret ditt? (LT).
Är du nöjd med din granne? (VA FI).
Är du nöjd med din vän? (PY).
Man sitter parvis i ring. En är utan par och går omkring samt
frågar paren: »E du nöjd me din vän?» Om man svarar »ja», säger frågaren: »Vis prov.» — Paret skall då omfamna varandra eller klappa
varandra på kinden eller något dylikt. — »Bättre kan jag mina
tossor lappa (eller: silke nysta) än du din kärlek klappa (kyssa) »,
säger nu den andra och går vidare och frågar. Om någon säger »nej»
eller inte kan visa prov, får han (hon) gå in i ringen i stället för
den förre (PY: 397 s. 152).
Man sitter parvis, utom en som är utan. Denne frågar ett par:
»Älskar du pare dett?» Om båda svara »jo», går han vidare, men
svarar man »nej», så slår han. Om den ena säger, att han (hon) ville
byta, får man skiljas (LT: 100 s. 69).
Man sitter par om par, remmakaren vandrar omkring från det
ena paret tilll det andra med en bred rem i handen och frågar: »Je
du nöjd me pare dett?» Om den tillfrågade svarar »ja» går remmakaren till ett annat par och frågar detsamma. Tycker den ena av paret:
»Ja vil byt me (Kalle)», frågar remmakaren: »Hur mang slag?'
Den tillfrågade kan då säga tio eller tjugo. Om den andra inte vill
ge bort flickan sin, får han slag i flata handen, och det riktigt ordentliga slag med av all kraft. Om man uthärdar slagen, behöver man inte
ge bort flickan, annars måste man taga den andra flickan. Om flickan
är villig att byta och pojken stiger upp och går till den nya platsen,
får han hela tiden slag på ryggen. Då han kommer till den andra
flickan, frågar remmakaren: »E du nöjd me pare dett nu?». Svarar
pojken »ja», säger remmakaren: »Hald o to!» Om remmakaren tycker, att han inte kramar om flickan tillräckligt, ger han igen med
remmen. Om flickan vill byta bort pojken, behandlas hon på samma
sätt, men med något lindrigare slag (SM: Ensk. meddel. 1956).
Sittning parvis. En som är utan par frågar något par, om han
(hon) tycker om käringen (gubben) sin. Om de svara »bra», skola
de omfamna varandra. I annat fall skall den som svarar, att han (hon)
inte tycker om sitt par, byta plats med den som frågat och börja
fråga de andra (KN: 400 s. 61).
Sittning parvis i två rader. Mellan raderna går en person och
frågar varje pojke på högra sidan: »Hur tycker du om makan din?»
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Pojken svarar »bra» eller »dåligt». Därpå frågas alla på vänstra
sidan. Så börjas ett nytt varv och den frågande säger: »Bevis e!» Då
skall var och en som tycker om sin maka, omfamna henne. Till den
som tyckte illa om sitt par säges: »Vem vill du ha?» Då nämner
pojken ett flicknamn och får en ny maka. De två flickorna byta
plats (OR: 537 s. 409).
Den som går omkring frågar: »Är du nöjd med din granne?»
Svar »Ja» eller »nej». Är svaret jakande, göres samma fråga till den
följande. Är det nekande, frågas »Vad har han för fel?» — »Han är
svartsjuk» eller »Han är så tokig att snusa» — »Vem vill du ha i
stället?» . . . (FI: 106 s. 46; VA: 539 s. 16).
Man sitter i ring, par om par (gubbe och käring). En (»änkan»
1. »änklingen») går omkring och frågar: »Har et na ti klag åp gobbin
(tjäljen) ?» Svar: »Han (hon) je såde o såde» Är gobbin (tjäljen)
mycket svår, får gumman (gubben) taga den till gubbe (gumma)
som frågade, och den elaka får sedan gå och fråga (NÄ ÖV: 510 s. 8).
3. Gömma ringen med förbehåll.
En lämnar ringen åt någon med det förbehåll, att denne lämnar ringen till den fagraste, listigaste o.s.v. Då man hunnit kretsen
ut, begynner man uppnysta förbehållen, vilket ofta tillgår uppsluppet,
men någon gång kan ge anledning till missnöje (Nyl: Nyl. IV s. 47).
Deltagarna sitta. En ger en ring åt en annan och säger viskande att denne skall ge den åt en person med den och den egenskapen, t. ex. åt den givmildaste, åt den uthålligaste 1. dyl. Den
som ger ringen åt personen ifråga viskar samtidigt åt hurudan person denne skall överlämna ringen. När detta fortgått en stund, läsas
egenskaperna och personernas namn upp. — Senare har man börjat
säga högt vad man åsyftar utan att viska, varför ingen uppläsning
efteråt behöves (OR: 537 s. 394).
4. Amor kommer (KN).
Ett skepp kommer lastat (SN).
Jag lastar mitt skepp (KO HO).
Skeppet är lastat (ST LT PÄ BO SI TU HÄ ES KY SJ IA
KV LA).
a. Alla sitta. En kastar en näsduk till en annan och säger: »Skeppet är lastat!» Mottagaren skall kvickt nämna en vara, vars namn begynner med en bokstav, som man kommit överens om, t. ex. s: salt,
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socker, sirap. Det kan uppstå dispyt om »citroner» skall gälla som riktigt svar, trots att det uttalas med s. Den som inte hittar på svar —
efter tio sekunder (ST) — eller alltför länge dröjer att svara får ge
pant (ST: 100 s. 92; 397 s. 140; LT: 100 s. 68; RA: Ensk. meddel. 1940;
BO: 85 s. 53; öBO: Ensk. meddel. 1955; SI: 85 s. 50; TU: 85 s. 57; HA:
117 s. 191; ES: 117 s. 172; KY: 117 s. 178; SJ: 117 s. 185; JA: Ensk.
meddel. 1955).
Den som kastar näsduken säger: »Jag lastar mitt skepp», för
övrigt likasom föreg. (KO HO: 75 s. 229).
Om man säger samma sak två gånger, måste man ge pant,
eljes = andra uppteckningar (LA: 513 s. 245).
Den som kastar den knutna näsduken, säger »skeppet är
lastat» och säger samtidigt en bokstav. Den som tager lyra måste genast nämna ett ord, som börjar på bokstaven, eljes får han ge pant,
likaså om han inte kan taga lyra. Skeppet får aldrig vila. För varje
gång nämnes en ny bokstav (KV: 537 s. 379).
Begynnelsebokstaven, varmed namnet på varorna skall börja
bestämmes (t. ex s). Sedan går en omkring och frågar var och en i
tur och ordning: »Ett skepp kommer lastat?» Det gäller då att omedelbart svara t. ex. »med salt». Kan man inte inom en viss tid svara,
får man »ge pant». Leken fortsättes, tills alla fått ge pant, en eller
flere (SN: E.Ö. j ullek, pantlek).
Ringsittning. En kastar en näsduk till en annan under utropet:
»Amor kommer!» Den som mottagit duken, måste omedelbart nämna
ett ord, som börjar på en vid lekens början bestämd bokstav, eljes
pant (KU: 69 s. 267).
5. Frågeleken.
Ringsittning. En utses till »konung», anförare av leken. Denne
ställer frågor till envar i tur och ordning. Frågorna likasom svaren
skola vara så korta som möjligt, t. ex. Vad kan örnen? (Flyga högt).
— Vad kan lejonet? (Ryta). — Det största djur? (Elefanten). —
Den minsta fågel? (Kolibri). — En kostbar sten? (Diamanten). —
Den nyttigaste mask? (Silkesmasken). — Det högsta berg? (Chimborasso). — Den första man? (Adam). — Vem levde längst? (Methusalem). Frågorna följa hastigt på varandra. Pant gives, om icke svaret följer strax efter frågan, eller om någon annan än den tillfrågade
svarar (Abotr?: Ny samling lekar, 1835 s. 3).
41 — V. E. V . Wessman.
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6. Vad är omöjligt och vad är möjligt?
Va e omöjligt? — T. ex. ti klobb en ox me eldstickona; ti flyg opp
ti månan; ti få en tsur ti flyg i loften.
Va e möjligt? — Lätt att hitta exempel (KB: 540 s. 248).
7. Vad biskopen (OR), Kinas kejsare (SN), kungen (PY), min
syster (OR), pastorn (PÄ SI TU HÄ ES), prästen (ES OR) dricker.
Man sitter i ring. Ett föremål räcker man åt grannen till vänster
och säger: »Biskopen, kinas kejsare, kungen, min syster, pastorn, prästen tycker int om te, va tycker han om?» — Om man råkar säga
»kaffe», så är det riktigt, det gäller nämligen att säga ett ord, i vilket
icke bokstaven t ingår (F5.7 : 397 s. 139; PÄ: Ensk. meddel. 1955; Si:
85 s. 50; TU: 85 s. 57; HÄ: 117 s. 191 b; ES: 117 s. 173; SN: E.Ö.;
OR: 537 s. 484).
8. Eld, luft och vatten.
Sittning i ring. En går inne i ringen. Då han säger luft, skall man
nämna något som rör sig i luften, vatten, något som rör sig i vattnet. Om man säger miste, får man ge pant. Om han säger eld, skola
alla byta plats, och då skall den som är i ringen söka få sig plats. Den
som blir utan får sedan vara inne i ringen (ES: 117 s. 172).
9. Kalvskinnspälsen.
En av de lekande berättar: »E va ejn gäng en gobb o en tjäling,
som ha en kalvstjinnspels, o di stöjt an o nöjt an o naval) o skava
an. Ha do hört e na förr?» — »Nej» svaras det till exempel, varpå den
andra fortsätter: »E va int ti sej nej no, iutan e va en gobb o en
tjäling ...» — Svaras det åter »joo», säger berättaren: »E va int ti sej
joo no, iutan e va en gobb o en tjäling ...» Man må svara vad som
helst utom det rätta »jä, ja ha l'art e förr», så vankas allt fortfarande en
förnyad berättelse om kalvskinnspälsen (RE: 364 s. 106).
10. På skämt säger man till en annan:
»Ty kan int sej tri mejning baket me: »Ti sengs, ti sengs, sa gobbi,
ja mä, ja mä, sa tsärndzi, n63 ha dy hört hete förr?»
Om det svaras »nej», har den andre ju inte kunnat säga tre
meningar i följd (NV: 540 s. 227).
1) Gnava, d.ä. gnaga, skava.
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11. Man frågar på skämt:
»Kan dy sej två mejning baket me: tupp, tupp, men ingen höna?»1)
Den tillfrågade bör säga endast tupp, tupp» (SI: Ensk. meddel. NV:
540 s. 228).
12. Tavlan med underskrift.
Sittning i ring. Åt grannen till vänster viskar man en tavla,
som föreställer det och det, åt grannen till höger underskriften, det
kan vara ett tänkespråk, ordspråk, dikt, skämt m.a.o. vad som helst.
När alla ha fått sin tavla med underskriften, läser envar i tur och ordning upp det han fått, t. ex. (SI) »Jag fick ejn tavlo som föriställd
Gusta o Tildu i slagsmål o undi sto 'jus i Guds hus o lampo i träkörka'» (SI: 85 s. 50; TU: 85 s. 57; HÄ: 117 s. 191 b; ES: 117 s. 173;
JÄ: 537 s. 371).
Till höger viskas tavlan, till vänster underskriften (PY: 397
139).
13. Före och bakett (NÄ ÖV KN PÖ).
Pantleken (NÄ).
Skänka (mÖb).
Skänka och använda (SI TU HÄ ES KY SJ IÅ NÄ ÖV KN PÖ).
Skänkleken (NA) .
Under under: ondär ondär (SB TK LF).
a. Ringsittning. Åt grannen till vänster skänker man ett föremål, åt grannen till höger viskas till vad han skall använda föremålet,
som han fått. Därefter börjar en läsa upp t. ex. »jag hugger ved med
min yxa», den följande »jag hugger ved med min gryta o.s.v. Då alla
sagt, att de hugga ved med det föremål de fått, begynner den andra
ex. »jag kokar mat i min gryta», den följande t. ex. »jag kokar mat
i min flicka» o.s.v. Så fortgår leken, tills alla i tur och ordning sagt till
vad de använt föremålet de fått, varvid alla använda det på samma
sätt. Härvid kunna löjliga, skrattretande sammanställningar uppstå och
det är detta som avses med leken (SI: 85 s. 47; TU: 85 s. 55; HA: 117
s. 192; ES: 117 s. 173; KY: 117 s. 179; SJ: 117 s. 185; TÅ: Ensk.
meddel. 1955).
b. Alla sitta i ring, två vandra omkring från person till person.
Den ena viskar åt var och en något föremål som skänk, men något ro1) NV-språk.
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ligt skall det vara, så att det blir skratt, såsom t. ex. en »kalvrompo»,
ett kopphorn, ett bässörai) 1. ngt sådant. Den andra går efter och viskar åt var och en, vartill det duger, något roligt, såsom att påta i
näsan med, att ge en puss åt osv. Andra varvet går den före, som
första varvet gick efter, och frågar då var och en, vad han fått fören
skänk. Den tillfrågade får nämna föremålet men inte något annat,
varken ja eller nej och inte skratta, för då måste han ge pant. Den
frågande pratar allt möjligt strunt för att få den andra att »förboffla
se» 2 ) och ge pant, men om det inte lyckas, går han vidare. Den andra
går sedan i sin tur varvet runt och frågar vad skänken som givits
duger till, och då får den tillfrågade säga vad det duger till men ingenting annat och inte skratta. Därpå utlösas panterna (NA: 36 s. 245).
Två gå omkring och viska de andra i örat, den ena ett ting, den
andra vad det skall användas till o.s.v Den som glömt vad han fått
måste giva pant (mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 142).
En viskar åt envar ett ting, en annan vartill det skall användas (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 109).
En går omkring och viskar åt var och en, att han skall få
någonting, t. ex. en häst, ko, yxa, skära o.s.v. Efteråt kommer en annan, som utan att ha en aning om vad den föregående sagt, säger vartill det erhållna skall användas. Sedan frågas var och en, vad han
fått. Nu kan en ko ha fått en häst till pipa, en yxa en slev till mössa
o.s.v. (SB TK LF: 76 s. 128).
14. Hitta och fällt3) (NV).
Tappa, hitta och används (PY).
Tappa och hitta (JA).
Tappat, hittat och använt (KY SO).
Ringsittning. Till höger viskas vad man tappat, t. ex. glasögon,
till vänster till vad man använder föremålet. Sedan stiger man upp i
tur och ordning och säger högt, att t. ex. grannen till vänster har tappat sina glasögon, jag hittade dem och grannen till höger hugger ved
med dem (PY: 397 s. 139).
Till grannen till vänster viskas ett föremål, till grannen till
höger ett annat. Då alla fått sina två föremål, läser man i tur och
Gumsöra.
Begå en dumhet.
D.v.s. tappat.
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ordning upp, vad man tappat och vad man hittat i stället (JA:
537 s. 371).
Alla utom tre sitta. Den första går omkring och viskar åt envar vad han tappat, olika saker åt varje, den andra något han hittat, den tredje vad som blev av det. Högt upprepar till sist envar i
tur och ordning vad han fått sig tillviskat, vartill givetvis de löjligaste
sammanställningar kunna förekomma, vilket roar de övriga (KY:
Ensk. meddel.; SO: 69 s. 199).
Ringsittning. En går omkring och viskar åt envar ett föremål,
en annan viskar också ett föremål. Det ena har man hittat och det
'andra har man tappat. Sedan berättar man i tur och ordning vad
man fått (NV: 513 s. 277).
15. Hitta och skänka.
Deltagarna vanligen tre. Två gå ut, en stannar inne. När de två
komma in, säger den ena: »Do ja hoppa öve en stool, so hitta ja en
gonklocko.» Den , andra berättar i sin tur, vad han gjort och hittat
samt tillägger: »Vem j er do de andra åt?» Den tilltalade väljer nu ett
av föremålen för egen räkning och skänker det andra åt en annan
person. Det visar sig nu, att han valt någonting värdelöst och skänkt
bort något värdefullt, ty föremålen ha i själva verket annan betydelse.
Ofta föreställa de pojkar, om de lekande äro flickor (KV: 537 s. 374).
16. Sjukdom och botemedel (OR).
Sjukdom och medicin (PÅ SI TU).
Ringsittning. Grannen till vänster viskar i örat en sjukdom,
grannen till höger ett läkemedel. Då alla fått sjukdomen och läkemedlet, begynner en, sägande: »Jag var sjuk i den och den sjukdomen (t. ex. tandvärk i lilltån), men så använde jag det och det läkemedlet (t. ex. divelsträck) ioch så blev jag frisk. Följande säger i sin tur
sin sjukdom och läkemedlet och så hela ringen igenom. — Förutom
sjukdomen och läkemedlet kan även nämnas läkaren, som botade sjukdomen (PÅ: Ensk. meddel. 1955; SI: Ensk. meddel. 1954; TU: 85 s.
55; IA: Ensk. meddel 1955).
At grannen till vänster en sjukdom, åt grannen till höger ett
botemedel (OR: 537 s. 398).
Varje deltagare skriver namnet på en sjukdom på ett papper,
viker ihop det och ger det åt kamraten. Denne skriver i sin tur nam-
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net på ett botemedel. När alla skrivit, vikas lapparna upp, varvid
märkes att botemedlen vanligen inte alls passa till sjukdomen (OR:
537 s. 238).
17. Sjukant (TU.)
Skriva brev (ST).
Skvallertidningen (SM).
Vem, var, vad (SI).
Man sitter i ring. Den som börjar viskar till en annan åt vänster ett känt pojknamn, om det är en flicka, flicknamn åt pojke, varvet
runt. Sedan viskar den första åt höger ett ställe, rum 1. dyl., sedan
åt vänster, vad de gjorde där, åt höger vad folket sade och sist till
vänster vad följden blev. Sedan uppläser var och en högt resultatet
(SI: 55 s. 52).
At en gosse viskas ett flicknamn, åt en flicka ett gossnamn.
Därefter viskar en annan person åt envar var han (hon) var tillsammans med den, vars namn blivit viskat. Så viskar en tredje person,
vad de gjorde, en fjärde, vad folket sade och en femte, vad följden
blev. Därefter säger envar i tur och ordning tillsammans med vem
han (hon) var o.s.v. varvid ramsan t. ex. kan bliva: »Kalle o ja va
i körkan o pussast o folki sa, än arg kattor får rivit skinn, o he blej
ejn bröskoll) å alltihop» (SI: 85 s. 48).
Envar har en pappersbit och en penna, skriver överst på papperet en av de närvarande flickornas namn, viker ihop papperet och
byter det med en annan. Sedan skrives en gosses namn, därefter var
de träffades, vad de gjorde, vad folket sade och vad följden blev.
Varje gång skall papperet vikas och bytas. Sedan alla skrivit, samlas papperen och någon läser högt upp dem (ST: 397 s. 181).
Ett papper vikes i sju delar. På den första skriver en person
allehanda egenskaper, på den andra en annan person flickors namn,
på den tredje en tredje person gossars namn, på den fjärde en fjärde,
vad de gjorde, på den femte en femte stället, varest handlingen försiggick, på den sjätte en sjätte resultatet av handlingen, på den sjunde
en sjunde, vad folket sade. Allt efter som man skrivit, viker man
papperet ihop, så att den följande icke vet, vad den föregående skrivit.
När allt är skrivet vikes papperet upp och någon läser upp vad det
blivit för sammanställningar (TU: 85 s. 86).
1) Brödspade.

V

Sällskapslekar.

647

På en pappersremsa skriver en först ett flicknamn (gossnamn)
och viker papperet, en annan skriver »råkade», viker papperet, en
tredje ett gossnamn (flicknamn), viker papperet, en fjärde var de
råkades, viker papperet, en femte vad de gjorde, viker papperet. Sedan vikes pappersremsan upp och man läser upp resultatet (SM: Ensk.
meddel. 1956).
Varje deltagare har en pappersremsa, på vilken han skriver ett
pojknamn, viker ihop papperet och ger det åt sin granne. På en ny
pappersremsa skriver han ett flicknamn, viker ihop papperet och ger
det åt grannen. Nästa gång skrives ett yrke, så en mötesplats, därpå
vad pojken och flickan sade, o. s. v. Då papperslapparna äro fullskrivna, läsas de upp (KV OR: 537 s. 225).
18. Namn och egenskaper.
Ett namn viskas till höger, en egenskap eller titel till vänster.
För övr. likasom »Tavlan med underskrift», se nr 12 (ST: 397 s. 139).
19. Vad den sade, då den såg den och den.
Ringsittning. Till vänster viskas namnet på en person, som såg en
annan, till höger vad man sade vid ifrågavarande tillfälle. Sedan
läser envar upp vad som givits (JA: 537 s. 372).
20. Vad man tänkte första gången man såg en person.
Man sitter i ring. Till höger viskas namn på en person, till vänster något som man tänkte om en person. Därefter säger envar i tur
och ordning upp namnet han fått och tanken om personen, t. ex.: »När
ja först gangon så Tildu, so tänkt ja kära järtanes Härre» (BO: 99
s. 41; SI: Ensk. meddel.).
21. Föra hem och tacka för lånet.
De lekande sitta i ring. At höger viskas namnen på två av
de närvarande, åt vänster ett föremål. När detta är gjort, går envar
i tur och ordning fram till en av de två personer han fått, leder fram
honom till den andra och säger: »Ja sku tacka för (griton = grytan)
som ja låna» (BO: 99 s. 40).
Åt grannen till höger viskas ett föremål, åt grannen till vänster namnen på två av de närvarande o. s. v. Man säger: »Här hämtar jag hem (t. ex. finssvipon, tack so myki för låne» (SN: E.Ö.).
— Jullek.
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c. Till grannen till vänster viskar man ett föremål, till höger
ett namn. Sedan läser man upp vad man fått, säger t. ex. att man
skulle föra hem en galosch åt Manda och tacka för lånet (OR: 537
s. 400).
22. Göra arbete.
Ringsittning. Till grannen till höger viskas ett arbete, t. ex.
sopa, diska o. s. v., till vänster med vad arbetet skall utföras, t. ex.
lie, yxa o. s. v. Sedan läsa alla upp vad de fått, vilket kan vara skrattretande, men skrattar man så, att tänderna lysa, måste man ge
pant (ST: 397 s. 139; TU: 85 s. 55).
Man sitter par om par. En pojke går omkring och viskar i
örat på envar vad arbete han skall utföra, en flicka viskar åt den
bredvidsittande arbetsredskapet. Sedan varvet gått runt, frågar pojken, börjande med den första: »Kva sa ja du sku jär?» — Den tillfrågade: »Ja sku hugg vedi.» — »Me kva?» — »Me gryta.» — Om
det är få kan samma person få både arbetet och redskapet, dock
viskat av olika personer (SM: Ensk. meddel. 1956).
Ringsittning. Grannen till vänster viskar ett arbete, grannen
till höger ett verktyg, varmed man arbetar. För övrigt likasom »Skänka och använda» se nr 13 (PY ST: 397 s. 141; SI SN: Ensk. meddel.;
TU: 85 s. 55; OR: 537 s. 392).
23. Ryktet går.
Deltagarna sitta i ring eller i rad.Den första viskar till sin sidokamrat till höger en mening. Denne söker uppfatta vad som viskats
och fyller vid behov luckorna genom gissning, och viskar vidare till
sin sidokamrat och så undan för undan till den sista. Sedan jämföres
vad den första viskat med vad den sista tror sig ha hört och skillnaden kan vara stor (PY ST: 397 s. 141; SI EN: Ensk. meddel.; OR:
537 s. 392).
24. Veta och meddela.
Envar tager ett pappersblad och skriver därpå vad fråga han behagar. Därpå samlas bladen tillhopa, omblandas och utdelas, då
var och en av sällskapet skriver ett svar under den fråga han erhållit, och sätter en ny fråga därunder, varefter bladen ånyo samlas, blandas och utdelas. På detta sätt fortgår leken, tills bladen slutligen blivit fullskrivna, då man högt uppläser vad de innehålla
(Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 4).
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25. Namn och boktitel.
Ringsittning. At grannen till vänster viskas namnet på en person
i sällskapet, till höger en boktitel. Då alla läsa upp, vad de fått kan
det t. ex. låta »Ung kärlek av Manda Lassus» (OR: 537 s. 403).
26. Vartill är jag nyttig?
Ringsittning. Var och en frågar tyst sin granne till vänster: »Vartill är jag nyttig?» När var och en fått ett tyst svar på denna fråga,
viskar man till sin högra granne frågan: »Varför är jag nyttig till
det min andra granne sagt?» Sedan alla fått svar även på den frågan,
uppsäga de i tur och ordning båda de svar de fått efter varandra.
Om dessa äro fyndiga och kvicka, kunna de ofta väcka stor munterhet (KU: 69 s. 271).
27. Nyckelleken.
Ringsittning. En har en nyckelknippa i handen och frågar de
övriga i tur och ordning, om den är i övre eller nedre våningen.
Den som känner leken kan utan svårighet besvara frågan, ty nyckelknippan säges vara i övre våningen, om fråga= lin- det ena benet över det andra, i nedre våning åter, ifall bägge benen äro nere
på golvet (öBO: Ensk. meddel. 1955).

F. Skarpsinnighetslekar.
1. Gissa på vännen sin (PY).
Hur ser min vän ut? (ST VA KV MM OR).
Hur ser vännen ut? (LA).
Min vän? (ST LT PÄ LI Mö BO SI TU HÄ ES KY SJ IA VA).
En är i ett annat rum. De övriga välja en person, som han känner.
När han kommer in går han från person till person och säger: »Min
vän», »hur ser min vän ut?» (ST VA KV MM OR). Envar skall då
nämna en egenskap, som utmärker personen han skall taga reda på:
blåa ögon, brunt hår, kort och tjock osv. När han. slutligen kan nämna
riktig person, får den i sin tur gå ut, som sagt en egenskap, som ledde
honom på riktigt spår (BO—SJ), som sist sagt en egenskap (ST
MÖ) (ST: 100 s. 92; LT: 100 s. 74; PÄ: 99 s. 60; LI: 99 s. 46; MÖ: 99 s.
51; BO: 85 s. 53; SI: 85 s. 50; TU: 85 s. 57; HÄ: 117 s. 191; ES: 117 s.
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172; KY: 117 s. 178; SJ: 117 s. 185; IA: Ensk. meddel. 1955; VA: 359
s. 13; KV MM OR: 537 s. 382).
Man bestämmer en i sällskapet eller ett djur att gissa på (PY ST:
397 s. 146).
Den som går omkring frågar, hur vännen senast var klädd (LA:
513 s. 244).
2. Ska vi sätta på en friare: ska vi sätt på en friar.
En går ut. De övriga ena sig om en lämplig friare, t.ex. »fattiggubben» eller gärdesgården. Den utgångna kallas nu in, och så går
han (hon) från den ena till den andra och frågar någonting om
sin friare, t.ex. »Vann boos an?» - Svar: »Stäm gå/an fri millan masun jlår.» Är man mycket retsam kan man säga: »Millav Nykåbi o
Väsa.» Småningom bestämmes närmare, var någonstädes föremålet
finnes. Endast i sällsynta fall får man en människa till friare, mest är
det förargliga föremål. Vid rätt gissning säges: »Sitt i salt» (OR: 537
s. 395).
3. Quodlibet.1)
Sällskapet sitter omkring ett bord. En förser sig med skrivmaterialier och blir sekreterare. Sedan säger envar sin granne till höger
eller vänster slutordet av en sats, varpå denne i tysthet måste rimma.
Bägge nämna därpå sina verser i hemlighet åt sekreteraren, vilken
upptecknar dem på ett papper, samt slutligen uppläser hela rimverket. Om t.ex. B givit sin granne C rimordet sång, viskar han åt sekreteraren: »Jag älskar flickor vin och sång», därpå rimmar C och säger
sakta till sekreteraren: »En narr man är rätt mången gång». Sedan
fortsätter D, sägande t.ex. till sekr.: »En åsna skrek i Noaks ark» och.
E rimmar därpå: »Min kärlek trogen är och stark». Till meterns bibehållande kan man förut överenskomma om ett visst stavelsemått
(Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 7).
4. Rimma och utföra.
Två partier. Det ena går ut. Det andra nämner ett ord, t.ex. »tvinna», som rimmar på t. ex. »brinna» (av kärlek), och så utför man
några handlingar, som syfta på kärlek. Det parti, som varit ute, skall
gissa, vilket ord som åsyftas (OR: 537 s. 398).
1)

Vadsomhelst.
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5. Härmarleken (VA).
Hermelinsleken (PY ES).
Apleken (ST).
De som känna leken äro i ett rum, de övriga i ett annat. Sedan
låter man de senare en och en komma in, och då efterhärmar man
alla hans tal och rörelser. Om han inte kommer sig för att säga: »Varför härmar ni mej?» (PY), »Va härmar ni mej?» (ES), »Ni härmar
ju mej» eller dylikt (VA), får han gå tillbaka och komma igen, då
hans tur är, ända tills han gör den riktiga frågan (PY: 397 s. 145; ES:
117 s. 172; VA: 359 s. 5). — Jfr pantlösningen va härmar ni mej ?»
fr. HÄ, nedan s. 912 nr 88.
Likasom föreg., ända tills den inkomna säger ordet »apa» (ST:
397 s. 145).
6. Klosternycklarna.
Likasom föregående, men den som kommer in frågar: »Får jag
klosternycklarna?». De andra härma efter honom, ända tills han frågar: »Va efterapar ni mej?» (PY: 397 s. 145).
7. Gå genom tullen (BO).
Slippa genom tullen (SI TU HÄ ES).
De lekande sitta i ring. En frågar i tur och ordning de andra,
varifrån han (hon) kommer, huru han (hon) är klädd samt till sist,
om han (hon) »slipper genom tullen» klädd i den dräkt han (hon)
uppgav sig bära. Den som uppger sig vara klädd likasom grannen till
höger (1. vänster, efter överenskommelse) går genom tullen, annars
inte. För den som inte känner till leken förefaller det gåtfullt, att den
ena kommer igenom, den andra inte. När alla kommit på intrigen är
leken avslutad (BO: 99 s. 40).
Man sitter i ring och räcker ett föremål åt grannen till vänster
och säger: »Ja kom ti stan o kom ti tulln o slapp ginum tulin» (SI).
Denne skall räcka föremålet till den följande, iakttagande samma
ställning t.ex. med högra benet över det vänstra som den föregående
och räcka föremålet på samma sätt, t.ex. med en nick, en bugning
o.s.v. Om han (hon) icke gör det säga de andra vid orden »o slapp
ginum tunn» »nåi tu slapp int ginum tulln» (SI) 1. ngt. dyl. (SI: 85 s.
51; TU: 85 s. 57; HÄ: 117 s. 191 b; ES: 117 s. 173).
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8. Att slippa in i himmelriket: ti slipp in i himmelritji.
Gå genom stadsporten.
Man sitter bredvid varandra. Man skall nämna ett plagg, som bäres av grannen till höger (eller vänster). Man säger t.ex.: »Jag slapp
in i himmelriket med en svart kjol (en brun mössa).» Den som inte
känner till villkoren, kommer inte in i himmelriket (OR: 537 s. 485).
9. Skräddaren räcker saxen.
Ringsittning. Man räcker en sax åt sin granne, sägande: »Så här
ger skräddaren saxen», men man måste hålla benen i kors (PY SI
IA), sitta i samma ställning (OR), eljes gillas det icke (PY: 397 s.
138; SI IA: Ensk. meddel.; OR: 537 s. 487).

10. Skriv rätt.
Ringsittning. Atm. en kan leken, har en käpp i handen, stiger
upp från sin plats och låtsar skriva något på golvet. Därpå räcker
han käppen till följande och säger därefter: »Skriv rätt som jag!»
De som skriva i sittande ställning, göra orätt. Leken slutar, då alla
märkt sättet att skriva (ST: 397 s. 140).
Envar låtsar i tur och ordning skriva någonting på golvet med
en käpp. Rätt skriver den som lyfter på stolen samtidigt som han
skriver (TU: 85 s. 55).
De skriva rätt som intaga samma ställning som den första som
skriver (ES: 117 s. 173).
Då man skriver skall högra benet läggas i kors över det vänstra. Käppen vandrar, tills alla märkt detta och sålunda »skriva rätt»
(VA: 359 s. 4).
11. Att gissa vad en annan skriver.
En låtsar skriva på golvet och talar under hela tiden han (hon)
skriver, användande ord, vilkas första konsonant utgör konsonanterna i det skrivna ordet. För vokalerna smäller man med käppen i
golvet: en smäll för a, två för e, tre för i o.s.v., nio för ö (ES: 117 s.
174).
12. Månen är rund.
a. Med högra handen ritar man med pennan i luften och säger:
»Månen är rund, har ögon, näsa och mun.» Allt ritas ut i luften. Därpå

V

Sällskapslekar.

653

räcker man med vänstra handen pennan åt den följande. Denne skall
göra på samma sätt, eljes är det oriktigt (IA: Ensk. meddel. 1955).
b. Ringsittning på golvet. En har en käpp i högra handen, ritar
med käppen på golvet och säger:
»Månen e rund,
har två ögon,
näsa o mun,
månen e rund.»
O.s.v. liksom föreg. — Somliga hosta ett tag, innan de visa i st. f.
att lyfta käppen (OR: 537 s. 488).
Geografileken.
Varje deltagare har ett papper, på vilket han skall skriva så
många geografiska namn som han kommer ihåg. När alla ha skrivit,
räknar man namnen. Den som har skrivit de flesta har vunnit (SI
IA: Ensk. meddel. 1955; OR: 537 s. 237).
Skriva namn.
Var och en har ett papper, på vilket han skriver så många namn
han kan, som börja på en överenskommen bokstav, t.ex. Abraham,
Adam, Axel o.s.v. Den som har de flesta namnen har vunnit (SI IA:
Ensk. meddel. 1955).
Gissa sig till en dikt.
Ringsittning. En är i ett annat rum. Var och en får ett ord av
en välbekant sång. Innan den utgångne kommer in tillbaka, byter
man plats med varandra. När han kommit in, får han sätta sig i famnen på var och en, som då skall sjunga sitt ord, men inte med sångens
melodi. Lyckas han gissa, får han sätta sig och en annan går ut,
annars får han giva pant (ST: 397 s. 140).
En går ut, de övriga komma överens om en »vers», känd för
den utgångne, som skall sjungas. En i sällskapet delar ut orden till
versen, så att envar får en stavelse. Sedan sjunger envar sin stavelse
oavbrutet på en melodi vilken som helst, som sjunges gemensamt.
Den som varit ute börjar lyssna efter vad de sjunga, den hos
vilken han kommit till klarhet om versen får i sin tur gå ut (BO:
Hembygdsm. 34 s. 72 a).
En är i ett annat rum. De övriga 'bestämma sig för en visa och
taga envar ett ord av den. När den andra kommer in, börja de sjunga,
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envar sitt ord på samma melodi, vilken som helst, och han (hon)
skall sedan försöka sätta ihop orden, som de övriga sjunga, till den
visa de bestämt. Den som slutligen »kommer fast» för honom (henne)
får i sin tur gå ut (PÅ: Ensk. meddel. 1955; TU 85 s. 56; HA EN
Ensk. meddel.; OR: 537 s. 390).
d. Ett ord ur en dikt ges åt envar. En skall ställa frågor till dem
som fördelat strofen i dikten och dessa skola i sina svar inblanda
det ord de fått (SI JA: Ensk. meddel. 1955; OR: 537 s. 390).
16. De förborgade orden.
En går avsides, var och en av de övriga väljer sig ett substantiv, vilket måste inflikas i det svar, som avgives till »utspanaren»,
d.v.s. den som skall gissa sig till orden. Utspanaren har rätt att gissa
på tre ord i svaret, men om intet är det förborgade ordet, så giver han
pant, om han åter träffar det rätta, så lämnar den svarande pant
(Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 8).
Lekes även sålunda, att ett ord väljes av sällskapet gemensamt. Utspanaren frågar var och en särskilt, och alla måste i sitt svar
använda det valda ordet, men därvid får utspanaren icke gissa på flere än ett enda ord. Då han gått genom hela kretsen utan att han träffat det rätta, giver han pant, vilket däremot den måste giva, av vars
svar han finner ordet (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 12; SI, utan
pantgivning: Ensk. meddel.).
17. Gissa sig till ett ordspråk.
Ett ord delas åt envar. Dessa skola i sina svar inblanda detta
ord o.s.v.
Gissa sig till en dikt, se ovan nr 15 c, men utan sång (OR:
537 s. 390).
18. Parolln.
En av sällskapet avlägsnar sig, medan de övriga överenskomma
om ett ord, vilket den frågande efter sin återkomst skall gissa till
på utav envar uppgivna egenskaper. Sedan den gissande funnit ordet, uppgiver han av vems beskrivning han först fann det, då denne
på lika sätt måste gissa till en ny paroll. Man väljer helst sådana
ord, som hava en flerfaldig och motsatt betydelse, emedan detta försvårar gissningen; även kunna personers namn användas, om de tillika äro att betrakta såsom ting. Det beror på sällskapet, om denna
lek skall förenas med pantgivning (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835
s. 5).
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19. Binda kransarna: bind kransan.
En i sällskapet säger: »Ja binder en krans av liljan o konvaljer
i blåbärsris.» Den följande bör då binda en krans, där en av dessa
sorter ingå, t.ex. blåbärsriset. För övrigt får kransen bestå av vad
som helst. Den som inte känner till leken, får vanligen höra: »Duger
inte.» Annars säger man: »Den kransen duger» (OR: 537 s. 486).
20. Koka korv: kook korvin.
Alla stå i en lång rad och slå varandra i tur och ordning med en
hopknuten näsduk, i det de säga: »Va kookar do?» Om man svarar
t.ex. kött, potatis eller gröt, får man inte gå ur ledet. Man skall svara:
»Ja kookar korvin», så slipper man att bli slagen. Fastän man känner
till leken, händer det, att man svarar oriktigt bara för att visa, att
man uthärdar slagen och är välkast') (MM: 537 s. 470).
En sätter sig på golvet, kallar en annan till sig som sätter sig i
hans famn, denne ropar i sin tur någon till sig, o.s.v. tills alla sitta i
en lång rad. Deltagarna slå varandra i ryggen och fråga: »Va kookar
do?» Man får svara vad man vill, men blir fri först då man säger:
Ja kookar korvin.» (OR: 537 s. 470).
21. Köra i banksläden: triör i bankslädan.2 )
Deltagarna sitta på golvet eller marken i en lång rad med armarna
på den framförsittandes axlar. En står bakom raden och slår den
yttersta av alla krafter med en hopknuten duk, tills han inte härdar
ut längre, utan säger »korvin» eller friarens namn (JÄ: 537 s. 420).

22. Gissa på ett föremål.
a. En av de lekande avlägsnar sig, de övriga komma över ens
om ett föremål, som han skall gissa sig till. När han kommer in ställer han frågor som: »Hör det till stenriket, djurriket, växtriket, är
det i Finland, i Nyland, i Sibbå, i Pajpis, på Hannus, är det uppe
eller nere?» o.s.v. De tillfrågade svara endast »ja» eller »nej». Den
som på hans sista fråga svarar »ja», får sedan i sin tur gissa. — En
ganska ny lek (LT SI TU HA ES IA: Ensk. meddel. 1955; KV: 537
s. 381; JÄ: 537 s. 382).
Bäst, duktigast.
Släde försedd med »bankar», d.v.s. stolpar som stå i hålen på tvärs över
slädbottnen gående tvärträn.

Sällskapslekar.

656

Kap.

b. Av två personer, som stå i samförstånd med varandra, går
den ena ut i ett annat rum. De innevarande komma överens om ett
föremål, på vilket man skall gissa. När han kommer in, frågar den
andra först efter ett annat föremål med fyra ben, t.ex. en hund,
eller ett annat överenskommet föremål, varpå då svaras nej, men
så kommer följande fråga: »Är det en stol?» varpå då givetvis svaras ja (ES: 117 s. 174).

Deputeradekammaren (EN VA).
Frågleken (SN).
Deltagarna delade i två lika stora grupper i var sitt rum. Två av
dem gå ut i tamburen och komma överens om ett föremål, som grupperna skola gissa sig till., t.ex. motorpropellern på domar Kumlins
motorbåt. Sedan gå,de två in till varsin grupp, som genom
frågor försöker sluta sig till vilket föremål det är fråga om, varvid
de tillfrågade endast få svara ja eller nej. Man frågar: »Tillhör fö-remålet växtriket?, djurriket?, mineralriket?» När detta blivit klart,
frågas efter orten, t.ex. »i Europa?, i Finland?, i Nyland?, i Snappertuna?, i Båssa?» o.s.v. Slutligen gissar man på föremålets art (PÄ:
Ensk. meddel. 1955; SN: E.Ö.; EN: Ensk. meddel. 1955; VA: 359
s. 14).
23.

24. Tänka på ett tal.
Tänk på ett tal. — Ja, jag har. — Lägg lika mycket till. —
Slår inte fel. — Lägg tolv till ännu. — Ja det har jag, du. — Tag
hälften därifrån. — Vad har du för dig för jåka (skälmstycke)? —
Tag bort det du först tänkte på. — Ja-a, med det kan jag nog rå. —
Så har du jämt sex kvar (hälften av tolv). — Det blir alltid kvar
hälften av den summa, som sättes till, här tolv (NA: 27 s. 37; liknande NA: 36 s. 339).
Deltagare två. Den ena skall tänka på en siffra, som den andra
skall gissa. Detta tillgår sålunda: Den ena tänker på en siffra, får
befallning att lägga till 10, 20 eller något annat jämnt tal ökar dubbelt, tar hälften bort, tar bort den tänkta siffran och har ett tal, med
vars tillhjälp kamraten kan gissa sig till, vad han tänkte på (MM: 537
s. 457).
25. Frågor med svar.
För att fördriva tiden plägar man ställa frågor till varandra, som
den tillfrågade skall försöka besvara så spetsfundigt som möjligt.
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Somliga kunna frågorna och svaren utantill, många ha dem uppskrivna på papper och lära sig dem utantill därifrån. Svaren passa på
alla frågor.
Ha du nansteni) sovi me flickona (pojkana)?
Dricker du gärn kaffipunsch?2)
Sover du allt lika bra?
Far du gärn ut po skoj om kvåldana?
Tycker du om bruden din (brugumin)?
Tänker du gift de ijår?
Tu tycker om orätt person!?
Tror du all talar sant för de?
Har du nan skillra, när bruden (brugumin) di komber, helder nan annar?
E du ordhaldo mot bruden din?
Blir du fort arg?
Kan du nansten glöm bruden din?
Hur man gang ha du rejdan vari gift?
Tycker du e e rolit ti va ong?
Tror du än mang tycker om de?
Vann va du i natt?
Tycker du om me ejn smulu?
Vill du förlova de meme?
Hör du, va da ska vi gift oss?
Glömber du bort bruden din navstans?
Vill du ha en puss åv me?
Pussas du gärn?
Har du nan, som riktit tycker om de?
Tycker du myky om dans?
Pussas du allti på sama sätt?
Tror du int e sku va bäst ti ga sova?
Tycker du om henar, som ja tänker på?
Paa) du ga si ett bruden din?
Pussar ni gärn varader?
Halder du gärn åv flickona?

Någonsin.
Kaffe med tillsats av spirituosa.
Plägar.
42 — V. E. V. Wessman.
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Svaren.
Bikymber de inga om e.
Jo, om e e rolit.
Om kväldana undi täcki.
Hur kan du första he!
Tu vejt bäter sjölv.
Hur kan du prat toko.
Hald slabboni) på de!
He gär ja, om ja vill.
I Sjusmess'2) tå svinena klippis.
Jo-o, i julen.
Om mårnana, tå ja e yrvakin.
Int riktit allti int.
Ja, altsom oftast.
Nästa år i nävermån.
He bödu vita ofråga.
He angår de inga he.
Jo, om du ger me en puss.
Lika så bra som tu.
Ja-a, om e smakar bra.
Jo, tå solen gar opp i väster.
Allti, bå dagar o nätter.
Myky gärn, kära du.
Jo, i nästa viku.
Tu gissa priciss rätt.
Int gär tu så heller.
Ja, ja, som sagt va.
Jo, allti i mörkne.
Om du så vill.
Jo, når tidn meger.
Nej, va du e frågvis bara.
Tå ja e på gott homör.
Vill du, än ja ska svara på frågon o?
Nu tror ja du siter o diamber.
Jo, om kambratn e me om e.
Tänk, va du blej klok!
Tack ska du ha, som frågar.
(NA: 36 s. 215; Liknande på andra orter i Aboland).
Mun, trut.
Sjusovardagen.

Kap.
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G. Överraskningslekar
1. Se solen genom en pälsärm (NÄ ÖV KN PÖ).
Se stjärnor i pälsärmen (JA JA).
Skåda stjärnor (PÖ).
En som inte känner till leken uppmanas att ligga och se genom
en pälsärm, som hålles upprätt över hans ansikte, för att få se stjärnor (JÄ JA PÖ), solen, månen och de elva stjärnorna. Bäst det är
häller en vatten genom pälsärmen i ansiktet på honom (JÄ JA:
Ensk. medde1.1955; NÄ ÖV: 510 s. 14; NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 116; PÖ:
520 s. 100). — Se också pantlösningar nedan s. 903.

2. Sömma fast koppen i taket: söm fast koppin i tätje.
En har en kopp fylld med vatten samt nål och tråd och låtsar sy
fast koppen i taket. Så tappar han nålen och beder en, som inte känner leken, att taga upp den. Då denne böjer sig ned efter nålen, häller
den andra vattnet i nacken på honom (henne) (NÄ ÖV: 510 s. 14).

3. Att få spisjärnet att blöda (Vasa län).
Att få spiselståndaren att gråta (SO).
Sängstolpen blöder (mÖb).
Man uppmanar en av sällskapet att på riktigt nära håll iaktta,
hur ståndarn gråter. Medan den uppmanade tittar, passar en annan
på att stjälpa en med vatten fylld skål, som står på spiselkransen, så
att innehållet rinner ut över den iakttagande (SO: 69 s. 195).
Den som vill se spisjärnet blöda bedes att på en stund gå ut i
farstun. Under tiden lindar konstmakaren en trasa kring järnet och
sätter en skopa vatten på murkransen ovanför järnet. Den andra
kallas nu in och bedes veckla upp trasan, så skall han få se, att spisjärnet blöder. Medan han gör detta, stjälpes skålen över honom till
de andras stora glädje (Vasa län: 1 s. 63).
En som inte känner till leken, avlägsnar sig för en stund. Under tiden tager en annan munnen full med vatten och gömmer sig
bakom förlåten (sparlakanet) i sängen. Den andra uppmanas nu att
gå fram till sängen och betrakta sängstolpen, men får, så snart han
närmar sig sängen, en vattenstråle mitt i ansiktet (mÖb: Folksk. Kal.
1888 s. 145).
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4. Ta bort solen (KV).
Torka av spottet: tork å spotte (SI).
Torka bort vattnet med kniven (NÄ).
Torka upp vatten (KV).
Torka ut spott (SN).
A. och B. sitta på marken (eller på golvet). A. spottar på marken (golvet) framför B. och frågar: »Vill du sia, so kan ja ta å 'spotte
utan tresu?» Då B. betvivlar detta, fattar A. honom i benen och
drager honom över spotten, sägande: »Si du bara, kva ja kund» eller
något liknande (SI: Bk. 1931 s. 134).
Man slår vad med en annan, att man skall torka upp spott från
golvet, medan denne sitter grensle över det och hackar framför sig
med två knivar (gafflar). Denne menar, att det är omöjligt, men så
tager man honom i fötterna och drager, så att han torkar golvet med
byxorna (SN: E.Ö.). — Jullek.
Likasom tidigare. Den som lovar torka bort vattnet, medan
den andra hackar med kniven i vattnet, står med en trasa i handen
framför den sittande o.s.v. (NÄ: 403 s. 186).
En sitter med utbredda ben framför en våt fläck (solen) med
kniv i handen. Man tager honom i benen och drager honom över det
våta (KV: 537 s. 441).
Vill man skämta med någon, säger man: »Tror du int ja får
opptorka vattne, fast du hackar me i handen?» Man beder honom
sätta sig bredbent på golvet med knivar i händerna, häller vatten
mellan hans ben och beder honom hacka med knivarna i detta. Så
tager man honom plötsligt i benen och drager honom över vattenpölen (KV: 537 s. 425).
5. Sitta i soffan.
En befinner sig i ett annat rum. Under tiden har man ställt i ordning en »soffa»: två stolar ett stycke från varandra och över dem ett
lakan 1. dyl. Den som är i det andra rummet bedes att komma in och
sätta sig i soffan, och samtidigt bjuder man honom dricka med den
påföljd, att vattnet sköljer över honom, då han ramlar i golvet (PÖ:
520 s. 101). — Se också pantlösningar nedan s. 901.
6. Påta ögonen ur skomakaren: poöt uögona ur skomakarin.
Pojken, som skall föreställa »skomakaren» går ut. De innevarande
resa upp sopkvasten mot dörren med kvasten uppåt (kvastkäppen
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nedåt) samt placera en skål med vatten ovanpå. Då »skomakaren»
öppnar dörren och träder in, får han kvasten och vattnet mot ögonen
(KV OR: 537 s. 438; i OR utan namn).
7. Ruska') fempennin i tratten: rosk fä,mpännin i trattin.
Man placerar en fempennis slant på näsan på en person, som inte
känner till leken, och sticker pipen av en tratt innanför hans byxlinning. Därpå säger man, att han inte skall vara i stånd att skaka ner
slanten i tratten. Man lovar honom slanten, om han lyckas. Intet ont
anande tittar han uppåt för att inte fälla slanten i förtid, och då passar
man på och häller en skopa vatten i tratten. Vattnet rinner ner i hans
byxor (OR: 537 s. 479).
8. Laga barkskor: lag barksknar (PÅ SI), laga barksköa (NV).
Måtta sko (EC).
Ta mått av kängor (TÅ).
A. frågar B.: »Vill du ha barksknar?» (eller något liknande),
tager därpå två färska långa granbarksremsor och lägger dem med de
vita, hala sidorna uppåt framför B. (som bör vara barfota). Sedan
beder han B. stiga på barkarna, emedan det skall »tagas mått» (huru
långa skorna skall bli). A. låtsar då först göra ett märke bakom hälen
på den stående, sedan framför tårna och griper tag i barkarna framför
tårna på B., rycker hastigt till, varav följden ofelbart blir, att B.
faller på rygg (SI: Bk. 1931 s. 134; Wm Ob, II s. 621 b; Vll Ob. s.
1165 a; TÅ: 404 s. 93; NV: 407 s. 116).
Barkremsorna, granbarken (PÅ SI), albarkar (EC)), kunna
också placeras sålunda, att två läggas med de vita sidorna uppåt och
på dem två andra med de vita sidorna nedåt på de förra. För övrigt
likasom föreg., men man behöver då icke nödvändigt vara barfota
(PÅ: SI: Ensk. medelel .1955; EC: 399 b s. 111).
9. Vara tankeläsare.
Till en som inte känner till leken, säger man: »Ja kan läsa, vad du
kommer att tänka.» Då den andra naturligtvis betvivlar detta, ber
man honom (henne) sluta ögonen. Så sotar man en »ludimysso»
(skinnmössa) utanpå och gnider honom (henne) med den i ansiktet,
så att han (hon) blir alldeles sotig. Så visar man en spegel framför
honom (henne), så att han (hon) får se hurudan han (hon) ser ut
1)

Skaka.
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och blir då förargad eller »illtyckt», vilket tankeläsaren kunde förutse (SI 1890-t.: Ensk. meddel.).
10. Spiseln med dörren: spisiln me dörin.
En står i farstun, en annan har kolat') händerna i spiseln. Den
förre får komma in i rummet, men här blir han »kolad» i ansiktet av
den senare (MM: 537 s. 452).
11. Smida brandstaken till koppar.
En som inte känner till leken får en eldgaffel i handen och befalles att gå till »döraråin» 2 ) och smida eldgaffeln till koppar där.
Han börjar hamra, och om en stund kommer en person och känner
efter, om han blivit svettig i ansiktet. Men denne har sotiga händer,
varför smeden blir alldeles svart. I den mörka vrån synes ingenting,
men väl märkes det, då han kommer tillbaka in i rummet (OR: 537
s. 471).
12. Smida kol.
Två som inte känna till leken bestämmas till gesäller och uppmanas att gå i sängen och krypa under fällen — det säges att »vara i
smedjan» — och smida av alla krafter. Om en stund kommer mästersmeden och känner, om de äro mycket svettiga. Först har han dock
kolat') sina händer svarta och tar nu under fällen och stryker de
smidande över ansiktet. De intet ont anande gesällerna krypa fram
ur smedjan kolsvarta i ansiktet (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 115).
13. Sticka händerna in bland kolen.
På oppsitrma var det vanligt, att man narrade en i sällskapet att
sticka händerna in bland kolen i »råspisin» 3 ) och sedan sota ned sig
(KV: 537 s. 438).
14. Taga bort rosket.4)
»Du har ett rosk, ja ska ta bort de», säger man till en, varpå man
torkar honom med sotigt finger i ansiktet (OR: 537 s. 502).
Bestryka, besudla, svärta med kol; nedEota.
Vrån vid dörren.
Vråspisen, d.v.s. stuguspiseln.
Smolk.

Sällskapslekar.

V

663

15. Leta efter nål i mössan.
Man gömmer en nål i en mössa och låter kamraten söka, men
man har sotat mösskärmen, så att han får sotiga fingrar (OR: 537 s.
502).
Hypnotisera (TÅ).
Härma apan (NÄ ÖV).
Två deltagare; den ena känner icke leken förut. De ha var sitt
tefat med bottnen uppåt. Det ena är sotat inuti och gives åt en som är
obekant med leken. Den andra för med pekfingret under fatet och
gör sedan ett kors i pannan, vilket också den med det sotade fatet
gör, med den påföljd att han blir sotig i ansiktet (NÄ ÖV: 510 s. 14).
16.

Man har två tefat. Det ena sotar man under bottnen. Detta
ger man åt en annan, som inte känner till leken, och håller själv det
osotade. Sedan för man med fingret under bottnen på sitt tefat, den
andra gör på samma sätt, stryker sig med fingret i pannan, på kinderna och på andra ställen i ansiktet och beder den andra göra på
samma sätt, med den påföljd att han (hon) blir sotig i ansiktet, vilket
han (hon) kan konstatera genom att se sig i spegeln (IÄ: Ensk.
meddel. 1955).
17. Man säger till en annan:
»Om ty far under -bele ny, so ja får n-G5 sjongd tån1) de.»
Kryper den andre under bordet, säger man:
»Sit t12) to, om int ty vil kom tän». (NV: 540 s. 227).
18.

Dricka »bakför» dörren ur ett vattenglas, som står på bordet.
Ifall någon inte tror härpå, ställer man sig bakom en dörr, lyfter
dörren ur gångjärnen, bär dörren fram till bordet och dricker ur vattenglaset (EC: 399 b s. 112).
19. Att tömma ur en tom flaska ett kvarter vatten.
Att tömma ur en flaska ett kvarter vatten, fastän en annan redan
tömt henne så tom han fått henne, går nog för sig. Man tager en
flaska, fyller den med vatten och ber den andra tömma den. Man
kan gott slå vad, att man skall kunna tömma där ur ett kvarter ännu,
om de andra vilja strida emot. Han tager då flaskan, vänder den med
Därifrån
Där.
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bottnen upp ovanför bordet. Alltid kommer därur minst en droppe.
Så sticker han fingret i vattendroppen, drager ut den till en rännil på
bordet och bjuder den andre att taga en alnsticka och mäta upp den,
om den inte väl hinner till ett kvarter. Den andre har knappt något
annat att göra än att punga ut vadet (NA: 36 s. 316).
20. Duka bord och mjöla bänkarna: däka börd o mjöla bänkan.
En person sitter i en annans famn på golvet, o.s.v. i en lång rad.
Den första slår den andra i ryggen och säger: »Duka bord.» Den
andra slår den tredje i ryggen och säger: »Mjöla bänkan» o.s.v. hela
raden utefter (OR: 537 s. 501).
21. Sticka med halm genom dörren.
Någon i sällskapet lovar att göra detta, så att den andra skulle
skrika. Den som inte tror härpå, lämnar rummet och ställer sig bakom
dörren. »Sticker det redan?» frågar den som är inne. — »Nej», svarar
den som står utanför. »Men det tog ändå», säger den andre, »eftersom
du skrek» (ST: 397 s. 182).
Vadhållning. En säger: »Ja ska stick de jinom dörren me ett
halmstrå, så att du skriker». — Den andre går då ut och ställer sig
bakom dörren. — Den första frågar sedan: »Känns de ren?» varpå
den andre svarar: »Nej». — I och med detsamma har han då »tappat»
(SN: E.Ö.). — Utan vadhållning (NA: 36 s. 312).
Likasom föreg. Den ena frågar: »Tar de?» Den andra svarar:
»Nej». Den förste: »Visste jag inte, att det skulle ta, eftersom du
skrek» (BR: 399 a s. 99).
Att hoppa över skon.
Vadhållning. Den som påstår sig kunna det, »kicklar»1) två stolar
på varandra så högt som möjligt. Därpå skjuter han den ena skon av
sig och sätter den ovanpå stolarna så högt han kan. För att vara riktigt viktig kan han fråga, om någon annan har lust att försöka hoppa
över skon. Om ingen vill försöka, tager han skon ner av stolarna,
ställer den på golvet och hoppar över den, och de andra bli stående
med lång näsa, såvida han inte lovat hoppa över skon, medan den
var uppe på stolarna, och han hade ju inte heller lovat hoppa över
stolarna (NA: 36 s. 317).
22.

1) Vackla, gå 1. stå ostadigt, här: ställa, rada upp ostadigt.
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23. Springa i kapp: spring o käp.
Mitt på stugugolvet ritas med krita en ring. En påstår sig kunna
vara ute i farstun och hinna förr med foten in i ringen än en annan
som står bredvid ringen. Då den som är ute i farstun är klar, frågar
han, om han får komma in. Om den andra är färdig, så svarar han
»jo». Den förra kommer då in helt sakta utan att ge sig någon brådska
och sticker foten, av vilken han i farstun dragit av stöveln och strumpan, i ringen. Den andra har nämligen glömt det, han, och står bara
och sticker stöveln i stället för foten in i ringen. Troligen är foten
där med, men som den inte syns, så är det inte alldeles säkert (NA:
36 s. 314).
24. Draga den andra med ett hårstrå tvärs över golvet.
Den som lovat göra det karlataget, tager ett hårstrå och frågar
vem som vill låta hala sig med det tvärs över golvet. Då en anmäler
sig, lägger han hårstrået med bukten i munnen åt honom, så att en
ände sticker ut i var mungipa. Den som skall draga beder den andra
att hålla i hårstrået med tänderna och fattar själv med en hand i var
ände av hårstrået, men tager samtidigt »av misstag» och kniper med
fingrarna i den andras kindben också. Så drager han på, och den
andra kommer nog »rasand viljogt»1) bakefter huru långt som helst.
Att den dragande kommit att taga i kindbenen låtsar han aldrig om
att veta av (NA: 36 s. 313).
Leda med halmstrå.
Då någon deltagare säger, att detta är omöjligt, lägges halmstrået
tvärs över dennes näsa, men man griper samtidigt tag i dennes kinder,
och då finnes ingen annan råd än att följa med (BR: 399 a s. 98).
Draga ben: drä bäjn.
En som inte kan leken går ut i ett annat rum. De andra draga en
känga och en strumpa av någon av deltagarna och stoppa strumpan
full med allt möjligt för att få den att se ut som ett ben, varpå
kängan drages på. Övre delen av benet stoppas under någon av deltagarna, som samtidigt håller i benet. Nu uppmanas den som kallas
in att draga kängan av foten, och till en början får han draga rätt
duktigt, men plötsligt släpper den som håller i benet, taget: varvid
den som håller i kängan får överbalansen och faller omkull med både
1)

Villigt.
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ben och känga (Pö: 520 s. 106). — Se också pantlösningar, nedan s.
913.
27. Engelska dockan.
Den med vilken man vill skämta, går ut ur rummet. En av de
övriga lägger sig i sängen med huvudet i fotändan och fötterna mot
huvudgärden, varpå man breder täcket över hans huvud och lägger
en mössa på fötterna, så att de påminna om ett huvud. Den som gått
ut inkallas och frågar den liggande: Hor mång koddon1) har ni?) »
Till svar slår denne fötterna i sängkanten, så att det brakar, ett antal
gånger. Den andre, som tror att det är huvudet, blir förskräckt (JÄ:
537 s. 418).
28. Skåda busen i spegeln: sko byssin i spejlin.
Man beder någon att sätta sig med ögonen slutna framför en spegel, så får han se busen i spegeln. Men han sätter sig på en i stolen
instucken nål och ropar »aj». Det tolkas sålunda att han blivit rädd
för busen (KV: 537 s. 446).
29. Ett levande menageri.
En är i ett rum med en stor spegel, över vilken är ett skynke. De
övriga äro i ett annat rum och komma en i gången till menageriet.
På frågan vilket djur de önska se, kunna de nämna apa, björn, elefant o.s.v. Menageriägaren lyfter då på skynket och visar »djuret»,
ens egen bild, i spegeln (SI: 85 s. 51; HÄ: 117 s. 191 b; ES: 117 s. 173).
30. Märka munnar.
En gosse kallar fram en flicka, som inte känner till leken, tager ett
brett band och låtsar mäta hennes midja, axlar och panna. Så lägger
han bandet över hennes ögon och kysser henne rakt på munnen.
Ännu säges man »märk munnar», då man kysses och man kan på
skämt säga till en flicka: »Ska vi märk munnar?» (SI: 1880-t. Ensk.
meddel.; Wm Ob I s. 540 b).
31. Gå på böckerna: ga åp baren.
En utses till blindbock. Man låtsar lägga en hel hop »böcker» på
golvet, över vilka han skall gå. Böckerna placeras på olika avstånd
1)
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från varandra. En kommenderar blindbocken, när han skall taga
långa steg eller korta för att icke trampa på böckerna. Då han gått
över alla, tager man duken från ansiktet på honom och han får då se
»böckerna». Ibland har man ingenting alls på golvet, men ofta brukar
man ha stenar 1. dyl., isynnerhet om man leker ute (KN: 520 s. 105).
32. Räkna kungens böcker.
En är blindbock, som skall räkna böckerna. En hel hop böcker
skall räknas, så att blindbocken måste flytta varje bok ett stycke.
Mitt bland böckerna har man ställt ett större fat med vatten, i vilket
han utan vidare kommer att sätta sina händer (PÖ: 520 s. 100).
33. Stiga över flaskorna.
Man ställer tre flaskor på golvet och ber en i sällskapet att noga
inpränta i minnet, var flaskorna stå. Därpå binder man för ögonen
på honom, och tager sedan bort flaskorna, utan att han märker det.
Nu skall han stiga över flaskorna (som inte finnas), vilket han gör
genom att lyfta benen högt till allas munterhet (KV: 537 s. 430).
Få någon att tala.
För att skämta med en annan, säger man: »Ja får no te ti tala.»
Betvivlar den andra detta, sticker man en sticka genom nyckelhålet
och frågar, om den syns. Svaras »jo», har man vunnit (NV: 540 s.
227).
Kalla fram en död.
Man frågar kamraten: »Troor du int ja kan kall fram en d-c-id?»
Då kamraten säger »nej», beder man honom sluta ögonen, och då tager man fram en död fisk eller något annat i samma stil och visar
honom »den döda» (KV: 537 s. 447).
Läsa bibeln - på fem minuter: läs ut bibilin po fem ministär.
Man frågar: »Troor du int ja kan läs ut bibilin po fem ministär?»
Då ingen tror det, lägger man bibeln på »bron»1) och »läser»2) dörren
(KV: 537 s. 448).
Förstugukvist, trappa.
Låsa.
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37. Dra ut en hästsko.
Man frågar kamraten: »Troor do int ja kan dra ut en hästskoo?».
Då den andra betvivlar, att man kan det, binder man ett band om
hästskon och drager ut den genom dörren (KV: 537 s. 446).
38. Klippa av ett tjockt stycke järn med saxen.
Man skriver orden »ett tjockt stycke järn» på ett papper och
klipper av detta (KV: 537 s. 444).
39. Läsa vad det står på ett papper.
En skriver någonting på en papperslapp och lägger den under en
annans fot. Därpå frågar han: »Va står po lappin nu?». Då ingen
svarar, säger han själv »footin (foten) (KV: 537 s. 445).
40. Läsa vad det står på sockerbiten.
En skriver en siffra eller en bokstav på en sockerbit, medan en
annan håller ögonen slutna. Denne väter nu sockerbiten och trycker
den mot tumnageln, varpå han öppnar ögonen och läser, vad som
står på tumnageln (KV: 537 s. 445).
41. Saltkaret eller mjölkaret talar.
Ett salt- eller mjölkar ställes på en bänk eller på en källarlucka,
sedan en i sällskapet hunnit »krälla»1) in i bänken eller ned i källaren. En annan, som stått i farstun, kommer in och hör, huru karet
talar. Han går ut igen, och den som gömt sig, hoppar ut genom fönstret. Den andra kommer in igen, söker i bänken eller i källaren, men
finner ingen (MM: 537 s. 454).
42. Visk.
Två partier som stå i två rader mittemot varandra. En person går
omkring och viskar, på vilket sätt den ena raden skall taga emot den
andra. Därpå går en person från den ena raden över till den som
står emot honom och får då t.ex. en spark, en omfamning, en knuff,
o.s.v. Alla göra detta i tur och ordning (KV: 537 s. 381).
43.
Kasta eld i vante.
De lekande sitta i ring något stycke från varandra. En står mitt
uti ringen. En vante kastas från den ena till den andra. Den som är
1)

Kräla, kravla.
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i ringen skall försöka fånga den. Den som skall taga emot vanten och
icke får fatt i den, får gå in i ringen. Då vanten kastas, säges »Jag har
aldrig varit dum» eller »Jag har aldrig varit snäll» eller något dylikt.
Den som tager emot vanten, måste svara: »Men jag» (VA: 359 s. 17).

44. Jag med.
Man skämtar med kamraten och frågar, om denne kan säga »jag
med» till allt som man berättar. Svaras »ja», utvecklar sig dialogen
på följande sätt:
Jag far till staden. — Jag med.
Jag går på torget. — Jag med.
Jag far till apoteket. — Jag med.
Jag köper en flaska. — Jag med.
Som är korkad. — Jag med.
(ÖJ: 541 s. 224).

45. Adam och Knip.
En säger till en annan:
a. Adam o Knip slogs i ett dik, Adam drunknar, men vem blev
kvar? — Svar: »Knip.» — Och då får den frågande knipa den andra
(TJ: 541 s. 225).
b. Adam o Knip slöstl) i en dik.
Adam kom tän,2) vem lämna') ti?4)
Om den andra svarar Knip, så får den som frågat knipa honom
(GB: 540 s. 240).
c. Adam o Knip slösta i e dik,
vem lömma tf, to Adam kom tån? För övr. = föreg. (GB: 540
s. 241).
d. Adam o Knip slosta i e dik,
Adam för tån, vem lämna kvår?
Det är vanligt att svara »knip int», för att den andra icke skall
knipa (KB: 540 s. 245).
»Sloddes», d.v.s. slogos.
Dädan, därifrån.
Stannade.
Där.
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46. Slå mej
Slå mej o spå mej föll i ett dik. Spå mej slapp vpp, vem lämna
dit? ---- Då den andra svarar »slå mej», slår man till honom (henne)
SM SB: Ensk. meddel. 1956). — Jfr Finl. sv. folkdiktn. IV Gåtor,
nr 1000, 14.
47. Vill du köpa fåglar?
Fingrarna läggas på varandra: storfingretl) på främstfingret,2)
namnsfingret3 ) på storfingret och lillfingret på namnsfingret. Händerna hållas sedan upp med fingrarna så lagda. Så frågar man: »Vill
du köpa fåglar? Svaras det »ja», så svarar man: »Dom flög» och
upplöser fingrarna (VA: 359 s. 28).
48. Mäta gädda.
A fattar tag i B:s hand med den ena handen. Med den andra handen avmäter A gäddan på B:s arm, under det han räknar ut bitarna
sålunda: »En åt skomakarn, en åt skräddarn, en åt smed'n och åv mitt
i leden!» Vid det sista ordet slår A med handen i B:s armbågsled
(NA: 27 s. 40).

49. Smeden (sminn).
A. frågar B.: »E sminn hejm i då?» Då B. svarar »jo» eller »nej»,
slår A. med handen under hakan på B., och då tänderna slå ihop,
säger A. »,F, nu va han hejm» (MÖ: Bk. 1943 s. 63).
50. Väder eller vatten?
A. frågar B.: »Ska vi lejk veder helder vatn?» Om B. svarar »jo»,
frågar A.: »Kva vii du ha, veder helder vatn?» — Svarar B. »veder»,
blåser A. honom i synen, svarar han »vatn», spottar A. mellan tänderna honom i synen (MÖ: Bk. 1943 s. 63).
51. Drömmen.
A. säger: »Vejt tu, kva ja drömd i natt?» Om B. säger: »No kva

drömd du to?» berättar A.: »priä ja hadd ejn so underli dröm. Vi stiå
opp cup ejt bjärg, o so full vi uffär. Ja full i ejn skittunno o tu full i ejn
sirapstunno, o so slejkt tu skitn o me, o ja slejkt sirapn ö te (MÖ:
Bk. 1943 s. 63).
Långfingret.
Pekfingret.
Ringfingret.
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52. Söka maka.
Lika många flickor i ett rum som gossar i ett annat. I det ena
rummet äro alla gömda under bordet och två stå vid dörren med en
duk i handen. Så släppa de en i gången in från det andra rummet,
men börja slå honom (henne), så snart han kommer in, och ropa:
»Sök maka!» Han (hon) skall då bland de gömda söka den, som utsett
honom (henne) till par. Om han (hon) inte genast finner den rätta,
köres han (hon) ut och får komma tillbaka en annan gång. Sålunda
insläppas alla i tur och ordning för att söka sin maka, tills de funnit.
den riktiga. Därefter ombytas rollerna (SJ: 117 s. 183).

53. Omfamna kakelugnen.
En i sällskapet ställer sig med ryggen mot kakelugnen och ropar
till sig en annan, som ställer sig med ansiktet mot den förre. Hon
ropar i sin tur en tredje person, som ställer sig med ryggen mot
henne o.s.v. Då en lång rad bildats, göres helvändning, varvid den
första omfamnar kakelugnen, de övriga varandra, men likväl ett
annat par än de trott (OR: 537 s. 495).

54. Exercera.
En flicka väljer en pojke till par, denne ropar i sin tur på en flicka,
som åter väljer sig ett par o.s.v., så att en lång rad bildas. Flickorna
stå i en rad med ansiktena mot pojkarnas rad. En som inte står i raden
kommenderar: »Högra armen uppåt sträck! Vänstra armen framåt
sträck! Ett steg framåt! Rättning! Armar sänk!» Det blir omfamning,
utan att man har en aning om saken (OR: 537 s. 496).

Flyga (EN).
Flyga i flygskepp (OR).
Stå på bräde: ti stä po brä (KV).
En person med förbundna ögon står på ett bräde, som höjes och
sänkes av två andra personer. (Det övriga sällskapet surrar liksom
en flygmaskin. EN) Dessa huka sig ibland ner, och då den på brädet
har händerna på deras huvuden eller axlar, vet han till slut inte, om
han befinner sig högt eller lågt. Till slut befaller man honom att
hoppa ned, då brädet är endast någon cm över golvet. Han gör det
med förskräckelse: ty han tror, att han befinner sig högt uppe (EN:
Ensk. meddel.; KV OR: 537 s. 401).
55.
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56. Köpa salt.
En gosse, som känner till leken, och en flicka, som inte känner till
den, sätta sig på golvet bredvid varandra. Gossens inre ben bindes
fast vid flickans bredvid liggande ben. En tredje deltagare frågar:
»Vart ska ni fara?» — »Till Spanien efter salt», svarar gossen. — »Vis
passet först», säger den förste, och därvid skall gossen slå en kullerbytta bakåt och flickan är tvungen att följa med (BR: 399 a s. 100).

H. Ståndaktighetslekar.
1. Hackas o. pickas (KV KB).
Kimpas (PÅ).
a. Två barn sitta mot varandra och säga: »Viii kimpas o kampas»
och börja blåsa mot varandra. Den som först börjar skratta, förlorar
(PÅ: Ensk. meddel.; VII Ob. s. 432 a).
b. Två barn ställa sig mitt emot och nära intill varandra:
Tu ha stuli menn hani!
Tu ha stuli min höno!
A. och B. Vili1) kimpas o kampas!2)
Båda barnen blåsa på varandra av all makt, tills den ena börjar
skratta, då leken är slut (PÅ: Nyl. V s. 234).
c. Deltagarna två. Den ena frågar: »Har du stulit min höna?» —
Svarar den andra »nej., så är leken slut, men svarar han »ja», frågar
den förra: »Har du stulit min tupp?» Svarar den andra igen »ja», så
säger den förra: »Hackas o pickas», varpå de båda blåsa mot varandra
av alla krafter (KV: 537 s. 336).
d. A. Har du stulit min tupp? — B. Nej.
A. Har du stulit min höna? — B. Nej.
A. Vili vi nappis o kappis, sjit an som tappar!
Så börja de blåsa mot varandra och hålla på därmed, tills en tröttnar (KB: 38 s. 81).
2. Har du varit till skogs?
Två barn sitta mittemot varandra. A. frågar, B. svarar: A: Ha du
vari ti skoks i ag? — B: J-6. — A: Såg du råvinj? — B: Jö. — A:
Låtom oss.
Kämpa, tävla.
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Va jörd inj? — B: Hanj (t.ex.) såt po ejn stejn o gnåga sina röda bejn
(eller t.ex. po inj stabba o stoppa i pipon). — A: Va du rädd för inj? —
B: Nej. — A: Blås to (B) mitt ot ögonen. — Om B blinkar, så var han
rädd för räven (IÖ: 116 a s. 147).
Halstra strömming (IA).
Se till kungs (FÖ VA JO).
Skamskådas (Öb MA PL).
Skåda kims: sko kims (MM).
Skåda stint (KN).
Steka abborrar (NA KO).
Steka fisk (SN EN).
Steka flundror (NA).
Steka mört(är) (SI HÄ ES KY SJ IA PA NA).
Steka nors (ST BO).
Steka strömming(ar) (HÄ KY IA EN Abotr.).
Stinnskådas (SB MA PL).
Stirra varandra i ögonen (BR).
Vem har du till friare (MM).
Två personer sitta och stirra varandra i ögonen. Den som
först blinkar med ögonen, får tårar i ögonen eller börjar skratta,
förlorar (ST: 397 s. 152; BO: Hembygdsm. 34 s. 59 b; SI SN EN: Wm
Ob. II s. 323 a; HÄ ES KY SJ EN PA NA KO: Wm Bidrag I s. 96;
IA: 404 s. 29; Wm Bidrag II s. 153; BR: 399 a s. 35; FÖ VA: Wm
Bidrag I s. 54; JO: 399 b s. 37; Wm Bidrag II s. 75; Öb: Vii Ob. s.
804 b; Wm Bidrag II s. 151; MA PL: 511 s. 26; Wm Ob. II s. 332 b;
KN: 400 s. 10; MM: 537 s. 251). — Se vidare Stejskal s. 52 f., B 21.
3.

Den som förlorar blir »stekt nors» (ST: 397 s. 152).
Till den som börjar 'skratta säger man: »Tina full i askon»,
d.v.s. dina föll i askan (BO: Hembygdsm. 34 s. 59 b).
4. Vara tyst.
En i sällskapet säger:
»All ska va tyst,
filipp sko-lå.pp».
Han lägger fingret på munnen och ser till att ingen talar. Den som
sedan först talar, är »prästens korv o pisspotto» (NV: 540 s. 229).
Vi ska frejst vem som val ti prästens pisspotto. Efter det detta
sagts säger en: »Skolipp, skolapp»! varefter alla måste vara alldeles
43 — V. E. V . Wessman.
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tysta. Den som först öppnar munnen blir »prästens pisspotta». Detta
brukas i synnerhet, om man har mycket barn i ett rum och barnen
väsnas mycket och man vill ha slut på oväsendet (NV: 407 s. 24).
Ska vi skåda vem som skäms först. Likasom föreg. men man
får inte blinka eller skratta. Stundom flere än två deltagare (EE:
407 s. 25).
Vi ska frejst skoda, vem som ha iti mest flisogröjte.
Sedan detta sagts, får ingen i rummet skratta. Den som gör det,
har ätit mest flisogröjte, d.v.s. »skrattgröt (NV: 407 s. 24).
5. Benhammaren: bäjnkamarin (NÄ ÖV)
Frun skickar dig en liten peng (NV).
Frun skickar mig hit med en liten peng (KB).
Frun skänker dig en penning (KV).
Frun skänker en penning (NÄ ÖV KN PÖ).
Min fru skickade en penning (mÖb).
En går omkring och delar ut små träbitar 1. dyl. åt envar, sägande: »Här skänker frun en penning, int ti le o int ti skratt o int
ti säj ja, jo eller nej.» Senare återkommer han och frågar: »Vartill
har du använt penningen som frun skänte?» Den tillfrågade måste
då redogöra, huru han använt den, men på de villkor som vid givandet nämndes. Den frågande uppbjuder all sin föirmåga att få den
andra att skratta eller försäga sig. Sålunda kan han helt plötsligt
säga: »Men du ler ju inte.» Det gäller att hålla sig allvarsam och att
hitta på fyndiga svar (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 113).
Dela. sitta i ring. En går omkring och säger: »Sjenni) je in peng,
som fruven a stjänkt de. Men kom i håg: tu får int skratt, int gråt,
int vis bäjnkamarin, int säj kvattens ja, jo elo näj. Hör et he?» När
han kommer följande gång, frågar han: »Kvatt jol et åv penjin, som
fruven stjänskt de?» — Sv.: Mig tjöft lärfte, kaffe» m.m. — Fr.:
»Tjöft et int na mäjr?» — »Räckt int na mäjr.» Kan han rätta sig efter
de givna reglerna, behöver 'han inte ge pant (NÄ ÖV: 510 s. 7).
En går omkring bland de andra och säger:
»Int ti sej svart elo vit,
int ti sej ja elo nej,
flin elo skratt.»
Då han gått varvet runt, återvänder han och frågar: »Vad köpte
1)

Här.
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du för penningen frun gav dig?» — Den tilltalade får aldrig svara nej
eller ja eller göra någonting annat, som var förbjudet, ej heller
får han använda ordet »jag», utan svarar då: »Mig tjöpte (t. ex.) en
klädning. Frågorna kunna varieras efter behag. Den som »fölomparl)
se», måste ge pant (KV: 537 s. 377).
Barnen sitta i en rad på en bänk. En är »frun» och går omkring och delar ut »penningar» åt de sittande, sägande: »Frun skänker dig en penning förutom ja och nej. Inte le och inte skratt,
inte säga varken vitt eller svart!» Sedan kommer frun tillbaka och
frågar: »Vad köpte du för peningen, som frun gav dig?» Hon får
till svar: »Mig köpte en tröja (kjol eller duk) ». — »Huru såg den ut?»
— »Den var röd (grön, brun, blå, grå» o.s.v.). — Frun skyndar på
med frågorna och skrattar för att få någon att svara svart eller vit
eller börja skratta. Den som gör det måste ge pant (KV: Brage IV s.
231)
»Min fru skickade er en penning, att Ni skulle köpa allt gott
och grant förutom nej och ja», säger en som går omkring och utdelar små träbitar eller andra saker, som föreställa penningar. o.s.v.
likasom föreg. (mÖb: Folksk. kal. 1888 s. 142).
Ringsittning. En går omkring och delar ut en pappersbit åt var
och en sägande: »Frun skickar mig hit med en liten peng, förutom
nej, jo, ja och inte att skratta» o.s.v. likasom föreg. (KB: 327 s. 25)
En går omkring och säger till envar: »Frun skickar dig cn liten
peng förutan nej o ja o jo, o int får du skratt, men le får du.» Sedan
går han ut, men kommer tillbaka och frågar då vad man köpt för
penningen. Om man då säger t.ex. »Ja ha köpt . . .». måste man ge
pant. För att narra den andra att säga »nej», frågar den som givit
penningen t. ex.: »Köpte du int . . . ?» Om man skrattar måste man
likaså ge pant (NV: 513 s. 271).
6.

Köpa lärft (MM JA).
Sälja lärft (ST PÅ SN KI NA IÖ KÖ FÖ SO SB TK LF NÄ
ÖV MM OR LA NV).
Sälja tyg (öBO SI ES KY SJ).

A. En person går omkring.
a. En går omkring låtsande sälja tyg. Han stannar framför en
och frågar: »Ska he va tyg?» — Svaret kan vara ja eller nej. Svaras
1) Begå ett misstag; förgå sig, förtala sig.
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det nej, går säljaren vidare. Svaras det ja, frågar säljaren: »Hur mång
alnar?» — Svaras t.ex. fem låtsar säljaren mäta upp dem och ger
tyget åt köparen och säger: »Nästa gongo ja kombär får du int säj
ja o int nej, int kvitt o int svart, int skratta o int prata, utan bara (he
regnar) » 1. ngt annat. Andra gången går säljaren omkring och frågar,
även dem som första gången svarade nej: »Kvar ä pengana som du ä
skyldi me för tygi?» Den tillfrågade får då endast svara med det ord
han (hon) fick första gången, t.ex. »he regnar». Om han (hon) säger
ja eller nej, skrattar eller pratar eller säger något annat ord, får han
ge pant, vilket säljaren på allt sätt vill tvinga honom till (SI: 85 s. 45;
ES: 117 s. 173; KY: 117 s. 179; SJ: 117 s. 184).
Frågor och svar som föreg., men säljaren fördubblar alltid
alnarnas antal, t.ex. då köparen säger fyra, säger säljaren: »Jaså, he
ska va åtta». Man får inte »skratta eller grina, säga ja eller nej». Eljes
pant (öBO: Ensk. meddel. 1955).
En säljare, frågar om han (hon) vill köpa lärft, huru mycket
det skall vara, »e du fatinj heldär rik?» Om man är fattig, får man
mera på köpet, än om man är rik. Sedan säger säljaren: »Når ja kombär tibåks o vil ha bittält för lärte, so int for du sej jå o int nej o int
o inga skratt bara ...» (ett ord viskar säljaren i örat). Den som
sedan förtalar sig eller skrattar, måste ge pant (IÖ: 116 a s. 139).
En säljer, frågar envar: »Vill du köpa lärft?» — Svar: »Ja». —
»Huru många alnar?» — Antalet uppgives. — Andra varvet frågar
säljaren: »Får jag betalt för mitt lärft?» — Frågan göres tre gånger
efter varandra med något uppehåll emellan. — Säljaren är utstyrd på
så löjeväckande sätt som möjligt: horn i pannan, tjuga i näsan osv.,
för att narra sällskapet att skratta. Gör någon det, får han ge pant
(KÖ FÖ SO: 69 s. 196).
En går omkring och frågar envar: »Vill du tfcip lärfte?» —
»J6.» — »Hur mång ånar?» — »Tjufem.» — »Nej, femti ska du få,
men to ja kombär tibåks, ska du låt som (t.ex.) hestin.» — Den som
vid säljarens återkomst glömt eller inte vill »låta» eller skrattar,
måste ge pant (SB TK LF: 76 s. 133).
Man sitter i ring. En går omkring med en näsduk 1. ngt annat
tyg och frågar: »Vill du köpa lärft?» — Svar: »Ja» (nej). — Fr.:
»Huru mycket?» — Sv.: (ex.) »sex meter». — Fr.: »Vad ska du ha de
till?» — Sv.: (ex.) »Till en skjorta». — Fr.: »Är du fattig 1. rik?» —
Är han (hon) fattig, får han en bit på köpet; är han rik, får han
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ingenting. Så säger säljaren »När ja komber nästa gang, får du int
skratt, int gråt, int vis bäjnkamarin (tänderna, d.v.s. skratta), int säj
kvattens ja, jo elo näj», och så viskar han ett namn. När han kommer
följande gång, kräver han betalning för det fjolgamla lärftet, »o kva
va e som ja såg (sade) ?». Den tillfrågade skall säga namnet. Skrattar
han 1. säger någonting annat 1. inte minnes namnet, måste han ge pant.
Samma person är hela tiden säljare. Leken slutar med att panterna
lösas ut (NÄ ÖV: 510 s. 6).
Ringsittning. En går omkring med en sticka och t.ex. en halsduk och frågar envar: »Vill du tjöp na lärft?» — Svar: »Ja». —
Hor mang ålnar ska do hå?» — Svar: (t. ex.) »Fem.» Så mäter säljaren med stickan på halsduken det begärda och säger: »Ja komber
tibåks o fodrar min gamla lärftisbitalning.». Därpå går säljaren. När
han kommer tillbaka andra gången, försöker han narra de övriga
att skratta. Lyckas det, måste de giva pant (MM: 537 s. 386).
Säljaren frågar: »Ska do tjöp lärfti?» och befaller sedan köparen att varken svara »ja» eller »nej» utan endast ett bestämt ord,
som säljaren nämner. Eljes pant (JÄ: 537 s. 379).
En låtsar sälja lärft, mäter med en sticka. Sedan skall var
och en i stället göra en bestämd rörelse (MM: 537 s. 385).
Ringsittning. En går omkring med en handduk och frågar: »Ska
do tjgp na lärft i dä?» — Svar: »Ja, tri ålnar.» — Säljaren mäter:
»Ett, två, tri, de här ti nål, de här ti tråd, de här po tjöpe. Men to ja
kombär tibåk, so ska do säj (viskande t. ex.) Herlins Evärt». När
försäljaren kommer andra gången, frågar han: »Va sko do säj ?» »Helöns Evärt», svarar man, men man får inte skratta. Försäljaren: »No,
va ska do jär me han?» — »Ja ska ha an ti hogg vedin.» — »No, va
ska do ha vedin ti?» — »No, ja ska kok kaffi.» På detta sätt fortsättes, tills man skrattar och måste ge pant. De övriga få hela tiden
skratta och retas (OR: 537 s. 396).
Säljaren frågar: »Vill nain tjöp na lärft?» — Svar: — »Jo.» —
»Ho mang metär?» Säljaren låtsar mäta ut stycket på en näsduk och
frågar: »Ett do fatin elo rik?» Svarar man »rik», får man en örfil,
men svarar man »fattig», mäter försäljaren ut ett litet stycke till på
näsduken och säger: »Do ska do få na liti nål o tråd på handiln» och
fortsätter: »Do ja kombär o krävär dej fjool gambäl lärfti, so ska do
säg tri gangor o int ti skratt» (ett namn på en person av motsatt kön
nämnes). Då säljaren kommer andra gången, säger hon: »Ja kombär
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o kräver dej fjor,,1 gambäl lärfti, o vem ska tietal e?» — Man nämner
då det namn man fått, om man skrattar, måste man ge pant (OR: 537
s. 412).
1. En går omkring och säljer ioch lär varje köpare, vad hon
(han) skall göra med lärftet och säger vidare: »Då jag kommer tillbaka, får du int grin o int flin o int vis din nya vackra tänder.» När
säljaren, kommer tillbaka, måste varje köpare visa vad hon gjort utan
att skratta, eljes är hon tvungen att ropa namnet på »friarn» eller
göra något, som är »stint ti dzära»1) (Ny) (LA: 513 s. 247; NV: 513 s.
258).

B. Två personer sälja.
När köpet är gjort, viskar säljaren i köparens öra: »När
vi kommer tillbaka och ta betalt, får du inte grina, flina eller visa
tänder». Till de andra viskar man nya saker, t. ex. icke vända på huvudet, icke säga ja eller nej o.s.v. När säljarna sedan komma tillbaka försöka de på allt sätt få köparen att försäga sig, vilket har som
påföljd, att han får ge pant. För övrigt
tidigare (ST: 397 s. 143).
Lekes även så, att man viskar i örat ett ord, t. ex. katt. Vid
betalningen får man endast säga »katt», säger man något annat eller
skrattar, måste man ge pant (ST: 397 s. 144).
Två gå omkring med en tygbit, som de låtsa bjuda ut till
salu och skryta med. Säljaren låtsar vara döv och den andra skall
förklara för honom vad köparen svarar, men säger allt tvärtemot. Om en säger, att han inte vill köpa, förklarar tolken, att han
vill köpa o.s.v. När han köpt, säger säljaren: »Betalningen kommer
utan skratt och grin, utan nej och ja.» Andra varvet kommer säljaren och tar upp betalningen. Den som då skrattar eller grinar,
säger ja eller nej får ge pant (PÅ: 99 s. 59).
Örontasslaren försöker sedan genom allehanda befängda svar
och åtbörder locka köparna att skratta för att få dem att giva pant
(SI: 85 s. 45; ES: 117 s. 173; KY: 117 s. 179; SJ: 117 s. 184).
Man sitter i ring. Den ena bär en »lärftpacke» och låtsar vara
något döv, den andra föreställer sufflör. Följande samtal uppstår:
1)

Svårt att göra; stinn 'spänd, styv'.
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Säljaren: »Vill du köp lärft?» — Den tillfrågade: »Ja», — Säljaren:
»Hur mycket?» — Den tillfrågade: »En halv aln». — Säljaren: »Tolv
aln?» — Sufflören viskar i örat: »En halv aln». — Säljaren: »Två aln»,
osv. — Sedan mätes lärftet, men alltid tager säljaren miste. Innan de
gå vidare, viskar sufflören åt köparen namnet på ett föremål, t. ex.
trefot. Samma föremål gives åt flere. Platsen, där föremålet skall
vara, bestämmes också. När alla sedan köpt någon sak, skall var
och en komma ihåg platsen, där föremålet skall vara. Då flera ha köpt
samma sak, uppstår tvist om föremålen. Så kommer säljaren med en
handduk knuten i ena ändan och fordrar betalt för lärftet. Har köparen inte föremålet, får han med knuten på ryggen (EN).
r. Den ena frågar: »Vill du köp lärft?» Svaras »nej» gå säljarna vidare. Svaras »jo», frågas: »Nå huru myky ska du ha då?» Den
andra svarar då endast endera visst, huru många alnar eller också vad
han behöver det till, såsom till ett par stövlar eller till »strompband» eller, om han har säckväv, till någon »sjimisjett»1) eller till
»särknidärdejl» 2) eller annat, och så får säljaren själv räkna ut,
huru mycket det skall vara och mäta ut åt honom. (Någon alnsticka
plägar han sällan ha.) Sedan säger säljaren: »Ett en stund komber
ja o vill ha bitalning, men to får du säj varken vitt helder svart,
int tala o int skratt utan ge me min bitalning.» Då köparen är en
pratmakare, bruka de nog prata mycket med varandra, då köpet uppgöres, ackordera om priset »skred»3) lärfte och annat tocket. Säljaren går till en annan, men medhjälparen går till köparen och säger
vad han skall betala lärftet med, då säljaren kommer och fordrar betalt. Han viskar då endera något roligt ord, som han skall säga,
eller något jån,4) som han skall göra, såsom räcka långnäsa, sitta och
röra på något finger, sticka tungan ur munnen, skaka på huvudet,
bocka, plira med ögonen osv. eller säga ord som »pack jan de» (packa
dig härifrån), »har inga pengar», »va vill du» osv. Andra varvet
vandra de omkring, och säljaren fordrar betalning. Den andra svarar med de ord han fått eller gör det jån han skulle göra. Då gäller
det för säljaren att vara kvickmunnad för att få den andra att skratta
eller förtala sig. Lyckas det, får den andra ge pant, som tages i förvar av medhjälparen. (NA: 36 s. 241).
Chemisett, skjortbröst, »nattkappa».
Särkens nedre av grövre tyg gjorda del.
Klanka på, kassera, klandra.
Jån, pl. jånär 'skälmstycken, konster, upptåg, grimaser'.
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De gå omkring med en sticka i handen och en duk och fråga
de närvarande i tur och ordning: »Vill do tfdp na lärft?» Svar:
»Ja». Då viska säljarna namnet på en person av motsatt kön i örat på
köparen och gå sin väg. När de komma tillbaka, säga de »Ja kombär
o tager betä.lt fö fjölgamalt lärft. »Då skall man svara med namnet,
som man fått. Säljaren ställer en mängd frågor, men man får inte svara något annat. Den som skrattar, måste ge pant (MM: 537 s. 387).
Den ena säljer, den andra mäter. — Säljaren: »Huru många
alnar ska du ha?» Den andra mäter, och säljaren fortsätter: »Int får
do säj ja eller nej elo svart, otan (ett namn, t. ex). Albärt min.» När
de komma tillbaka andra varvet och börja utfråga köparen om ett
och varje, får han endast svara med det namn hon fått, tre gånger.
Den som skrattar måste ge pant (OR: 537 s. 414).
Sälja lärft. Utan beskrivning (Kl: Andersson I.N.E.).
7. Sälja oxe: seli ox.
En frågar var och en: »Vill du tjBp ox? Alt ana får du, minj hörnen
ska ja ha sjölv.» Den andra säger då vad han vill ha av oxen. När
säljaren andra gången går varvet runt, säger han till envar: »Ja
rusar o ja rasar') mina hörn (t. ex) mitt i teg 2)» (1. ngt annat). Den
som har köpt (t. ex. »rompon») säger: Ja rusar o ja rusar min rompo
mitt i teg.» Om man skrattar, måste han ge pant (IÖ: 116 a s. 145).
8. Farfarsbyxorna.
Deltagarna sitta. En går omkring och frågar då vad som helst
en av de sittande. Denne svarar på första frågan »jo» på den andra.
»nej» och på den tredje »farfarsbyxorna». Det gäller att få den tillfrågade att skratta och man ställer därför löjliga frågor, t. ex. »Tycker
du om den 1. den?» Brukar du halsa den 1. den? »Vari brukar du
snusa?» — »I farfars byxorna». Om man skrattar, får man ge pant
(SI: Ensk. meddel 1955).
Den som svarar annat än farfars byxor» eller skrattar, får
ge pant (OR: 537 s. 400).
9. Biskopen är död.
Lekes än som pantlek, än som pantstraff. I intetdera fallet får
man skratta. Två personer stå med var sitt brinnande ljus i handen
Sticker, stöter.
Dig.
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var i sitt hörn av rummet, gå sedan diagonalt mot varandra, varpå
den ena säger: »Biskopen e dö.» — Den andra: »När dog han då?» —
Den förra svarar efter behag. — Sedan: »Utav va dog han?» — »Han
dog i vattusot.» Därpå draga de sig tillbaka till sitt hörn. Åskådarna
göra allt för att narra de två att skratta. Så gå de ånyo till mitten av
rummet. »Biskopen e dö», säger den ena. — »Var e han begraven?»
frågar iden andra. — »På utlöte1 ) ». Svaret får varieras. Man måste
ta iom det hela, ända tills det går felfritt (OR: 537 s. 391).
10. Syltbyttorna: syltbyttona.
En är säljare, en annan köpare, de övriga syltbyttor. Säljaren
sätter namn på syltbyttorna, och dessa måste komma ihåg sitt namn,
t. ex. svart vinbär, hallon. Köparen kommer och frågar t. ex. »Har
ni na svart vinbärssylt?» — Säljaren svarar »jä» och kittlar den som
föreställer denna sylt med ett grässtrå, en fjäder eller en maskros
under hakan eller näsan. Skrattar personen då, så är sylten sur,
Söt är den, om man int skrattar. Därpå taga köparen och säljaren
byttan under var arm och bära den till ett hörn. Då detta upprepats
med alla byttor, blir den första sura byttan antingen köpare eller
säljare (OR: 537 s. 319). — Jfr. ovan dramatiska lekar.
11. Skrattskola.
En är »lärare». De övriga sitta i en rad. Läraren försöker sedan i
tur och ordning få »eleverna» att skratta genom att berätta något
lustigt eller göra konster framför den som skall narras att skratta.
Denne måste vara alldeles allvarsam, annars måste han giva pant. De
andra få däremot skratta (ST: 397 s. 160).
12. De stumme.
Ringsittning. Den som utsetts till lekens anförare, ställer sig i
mitten samt frågar än den ena, än den andra vad som faller honom
in. Ingen får svara annorlunda än med miner och åtbörder. Den som
glömmer sig och frambringar ett ord, måste giva pant. Frågorna böra
följa hastigt på varandra och framställas i en sådan form, att de ej
kunna tillräckligt besvaras med endast ja eller nej (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 6).

1) Sumpig tillandning.

682

Sällskapslekar.

Kap.

I. Minneslekar.
1. Vringeli vrangeli vrång.
Vringeli vrangeli vrång, kom på klippan, på höjden, på klingande
glasberg. Där går hans får och biter mässingsgräs med sina stålnäbbar, så det knäpper och smäller, liksom man sku klippa glas med
tretti träsaxar. Och den som int det kan säj, ska ge panterna två. —
Det gäller att kunna säga denna ramsa felfritt, om man vill undgå att
giva pant (IA: Bk. 1927 s. 25).
2. Timbermanslejkin.
a. Vid leken sjunges:
Timberman o Tutn,
Tutns Böl o Baggins Tut,
Böln själv o Bölns dräng,
rubbidi rubb
käring i skrubb,
näverskägg,
hugg i vägg.
Efter dansar Tunderbak.
Leken torde ha tillgått på följande sätt:
Med ett vedträ, föreställande yxan, över axeln gå de lekande i rad
efter varandra runt golvet. Den första i raden är »timberman» själv.
Visan uppräknar namnen på dem som följa efter honom. Så heter
följande »Tutn», en är »Böln själv», en annan »Bölns dräng» o.s.v.
Mitt i alltsammans, sedan strofen minst en gång sjungits, stannar så
timmermannen och med honom de övriga. Han vänder sig nu till
någon i raden och frågar: »Va heter du?» — Har den tillfrågade nu
inte hållit reda på sitt namn, vilket naturligtvis beror på den plats
han intager i ledet och som han själv under sångens lopp måste taga
reda på, utan svarar galet, så blir han »Tunderbak». Allas »yxor»
lassas nu på honom, och gående sist i ledet får han bära dem runt
kring golvet, medan de övriga fria från sin börda sjunga om strofen.
— Svarar den tillfrågade däremot riktigt, tages om från början, tills
någon »kommer fast» (TE:: Hb. 1910 s. 287).
b. Ramsa som sannolikt hänför sig till en liknande lek:
Tumbeli, tuten,
Bockas böulon,
Erkas dansin
Maj fö sej sjölv.
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Bockas gubban,
käringan o stobban,
Erkas dansin
o Maj fö sej sjölv (ÖV: Bm. III s. 90).
Bocka vill du hemma sidu? (PY).
Pippla pippla höns (ST ES).
Vipplon vapplon (PY).
Först räknar man:
Vipplon vapplon tjällartrapplon,
alla mina småa gråa höns
gå ut i grannars lada,
jöra där så mucken skada:
beto stickor, beto strå,
bet(► alla axen å,
vem skall till dörren gå och stå?
Den som stannar för »stå» skall gå ner till dörren. De andra taga
sig alla möjliga namn, såsom »varg», »topp», »stjörol)» m.m. Så frågar
en den som är vid dörren: »Bock bock, vill do hemma (d.v.s. hem)
redan?» — Den andra svarar: »Jag rider, om jag får.» Så frågar
man: »Vill do rid me varjin, me honn, me katton» osv. Om han säger
t.ex. »Ja vill rid me varjin», skall den som kallar sig »varg» gå ner
till dörren och bära den andra på ryggen upp till bordet. Så räknas
åter, vem som skall gå till dörren (PY: 100 s. 85).
3.

Man räknar:
»Vipplon, vapplon, källartrappon,
alla mina småa, gråa höns.
Ingen gjorde grannen skada,
beto stick, beto strå,
beto alla axen å,
klick klack,
vem skall till dörren gå och stå?»
Den på vilken »stå» faller, får ställa sig vid dörren. De andra taga
sig olika djurs namn. Därefter säger en högt vilka djur som finnas
och frågar, på vilket djur den vid dörren vill rida. Han säger då
t.ex. tuppen, och sedan han ridit en stund på tuppens rygg, börjar
leken på nytt (PY: 397 s. 337).

1)

Skata.
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Samma räkning som i föreg. Sedan alla fått djurnamn, frågar
man den som står vid dörren: »Bocka, bocka, vill du hemma rida?» —
»Jag vill rida med vem jag får.» — »Vill du rida på (t. ex.) hästen?»
Då hästen fått sin ryttare på ryggen, frågar man hästen: »Vad har
du i påsen din?» — »Ja har loppor o löss, vargar o möss.» — De övriga »djuren» säga då: »Du får då gå till grannens bastu och skaka
bort dem.» — Hästen skakar då ryttaren av ryggen och leken fortsättes (PY 397 s. 150).
Alla äro uppe vid bordet, och så räknar en:
Pippla pippla höns, små grå,
gå i bondens låda,
fara störan skåda.
Hesten grå, sådeln på,
vippa vappa, tjellartrappa,
dig bFir ot dörren lacka!»
Den på vilken »lacka» faller, får gå till dörren. Sedan ges åt de
andra djurnamn, såsom björn, oxe, häst o.s.v. och så frågar man honom (henne) vid dörren: »Vill du rida på en björn, en oxe, en häst?»
o.s.v. Denne säger då, på vilket djur han (hon) vill rida, och den som
föreställer det djuret går då ned till dörren, tager den andra på
ryggen och bär honom (henne) ett varv omkring på golvet och sedan
upp till bordet (ES: 117 s. 170).
Deltagarna hålla högra handens pekfinger på bordet i en liten
ring, och så räknar man:
»Trippla, trappla källartrappla,
alla mina små, grå höns
gick i bondens lada,
gjorde mycken skada,
beto ax, beto strå,
beto alla axen å.
Den som fingret faller på,
han skall ner till dörren gå och stå.»
Den på vars finger »stå» faller, ställer sig vid dörren. De andra
giva sakta viskande honom några djurs namn. Därefter frågar någon:
»Vad heter du?» Det gäller då för honom att gissa rätt. Tre gånger
får han gissa. Om det inte då blir rätt måste han giva pant (ST:
397 s. 149).
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4. Konungen som hade tre söner.
He va ejn konung, som hadd tri sönär: ten elsta 11t Skratt,
ten millärsta Skrattratteratt, ten yngsta Skrattskridumskratt. So
hadd han o tri döttrar: ten elsta he va Sip, ten millärsta Sipsiperip, ten yngsta Sipsiprumsip. — Översättning: Det var en konung, som hade tre söner: den äldsta hette Skratt, den mellersta
Skrattratteratt, den yngsta Skrattskridumskratt. Så hade han också
tre döttrar: den äldsta det var Sip, den mellersta var Sipsiperip, den
yngsta Sipsiprumsip (SI: boken om Si. III s. 271).
5. Auktionskungörelse.
För att roa ungdomen kunde en gubbe stundom taga fram ett
papper ur fickan och med hög röst låtsa läsa en auktionskungörelse
så lydande:
a. Den nya auktionskungörelse över Ragata Eter Nätterbus. Och
detta vederbörlig dag ,och ställe kommer genom öppen auktion försäljas hela stora skattehemmanet Fjällebo, diverse husgeråd, tri sönderslagna stenskålar, tri avbrutna synålar, ett kråkben, en skorem,
en gammal spräcken gumseskräppa, en myggtaska, tri marker tobaksaska, en myckenhet av beredda o oberedda hudar efter loppor o
löss, råttor o möss, som icke så någa vidare kan specificera, o gamla
häcklor o utnötta kräcklor, fläskinäbbar o grisläggar, ett vitt skinn
efter den svarta katt'n, tri alnar varmt vatten, hugginäv, svinhårsväv, kreatur som äro arga gettingar, stora o små tättingar, en tropp me
brömser, större o mindre möss, en skock flatlöss. Den som dessa
medel vill nyttja ,och handla må icke gå dit med tom taskbok, utan
tillräckligt penningar o ta på se lugan (, luvan, mössan); han skall i
sin hetta svärja o dundrera o säja, att ja ska ha de. Bitalningstid
lämnar för okända köpare till nästa lånmässa, då pigan lyftar på
kjortelen, o det säkrast kan vara, att ingin står där o halar utan strax
bitalar. — Ut supra på Stora Dunderihyttan och Hasselibackar, som
för att säkert vara i fullkomligt stånd, det mest •innibyggare lätit
ägor runtomkring hemmanet, vilka köpare få tillträda i nästa kväll
under en ,skinnfäll, det lös- eller persedlar, som är skratt o nippor,
&t tjog rätt äkta gammalt gubbaskägg, en femti års gammal mödom
samt ,en träsko från Rom. — Ut supra på Stora Dunderihyttan den 14.
dagen i förrgår och 17. året i fjol hava til yttovisso våra namn och
bomärken underskrivit. Balsam Håkan Lurvenström. Måns Månsson.
Knospen Stragg. —
Skrivit i Bältikolfus. Det är skrivit i vår gård, tri mil uti Lysa
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och fjärden på andra sidan Pingelsgräns, vilka alla våra underrättelser lända (ST: 100 s. 188).
Akt jonskungörelse över Ragata Etternäbba sterbhus. Uppå
vederbörande dag och ställe kommer genom offentlig aktjon att försäljas hela Falstebo, beläget vid Dunderhyttan och Hasselbacken,
som försäkras vara i fullkomligt gott stånd, bestående mest innebynad, dock lite ägor kring hemmanet, vilket köparen får tillträda
nästa kväll under en skinnfäld; lösa persedlar består av skratt och
nipper, silver och glitter, ett tjog gullägg, hederliga juveler, en femtio
års gammal mödom samt en träsko från Rom, diverse husgerådssaker,
som äro gamla häcklor, utslitna kräcklor, ett lispund skovor, tre
stekta rovor, kattrumpor, becktrådsstrumpor, kattägg och tuppskägg,
flusknäbbar och grisläggar, ett skinn efter svarta katten, tre alnar
varmt vatten, uggelväv och svisforsväv, kreatur som äro arga getingar, små och stora tättingar, flugor och flåttor, stora skeppsråttor,
en hop rapphöns och brömsar, ett dussin gräshoppor, en kappa loppor,
större och mindre möss och dito löss, diverse husgeråd som äro gamla
skor ,och kalkonsnor, gamla piskor ,och utnötta viskor, skomakaresylar, frihet, tråd och prylar, tre sönderslagna stenskålar, tre avbrutna
synålar, ett krokbent stekspett, en skorem, en gammal sprucken
skäppa och en myggväska, tre marker tobaksaska, en myckenhet bereda och obereda hudar och skinn efter loppor och löss, råttor och
möss m.m., som man ej så noga kan värdera och fisifera [= specificera] men den, som dessa saker vill inropa och hava, han skall gå
i stuvan och och ha på sig luvan. Köpet skall ske med rätta, kurage
skall han ha, i sin hetta svärja och dundera och inte stå 'där och fundera, inte stå där hela dan, utan säga: »Jag ska ha'n», och inte stå
och hala, utan strax betala. Med betalningen för de okända köparen
lämnas anstånd till nästa Larsmäss, då flickan lyfter på särken, men
de säkra skola inte stå här och hala utan strax betala. Ut styfras
[=ut supra] på Dunderhyttan och Hasselbacken den 14. dagen i förgår och 17. året i fjol hava vi våra namn till yttermera visso egenhändigt underskrivit:
Baltsar Sovpelt, Bringel Prag, Jöns Konfus, Måns Månsson,
Håkan Lurven, Skovel Bengt (SI: Bk. 1926 s. 68).
Över Ragata i Yttermästerby på Stora Dunderhyttan o Hasselbacken kommer igenom en öppen o frivillig auktion att försäljas hela
Fjälliboe, vilket är beläget med litet ägor runtomkring himmanet,
vilket köparn får tillträda nästa kväld under en skinnfäld. Lösöre-
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persedlarna, som består av skratt o nipper, silver o glitter, ett tjog
tvättäkta gamla gubbskägg, hederliga juveler, en femti års gamal
mödom o en träsko ifrån Rom; diverse husgerådssaker: gamla häcklor o utnötta kräklor, ett lispund skovor o tri stekta rovor, kattrumpor
o biktråsstumpar, kattägg o tuppskägg, fläsknäbbar o grisläggar, ett
vitt skinn efter den svart katt'n o tri alnar varmt vatt'n; diverse
husgerådssaker: gamla skor o kalkonsnor, uggelnäv o svinhårsväv,
kräk som arga getingar, större o mindre tättingar, flugor o flåttor o
stora skipsråttor, större o mindre myss o dito lyss, en stor hop av
redda o obir6c1da hudar o skinn efter loppor o lyss, råttor o myss,
som man ej så noga spesifisjera. 0 den som dessa dyrbara saker o
goa möbler vill inropa o nyttja, då får'n gå in i stuvare o ha på se
luvan. Köpe ska ske me rätta, kuragi ska'n ha, i sin hetta svära o
dundrera, int stå o fundera. Då (ska'n va borsta lika myki som de
kosta o int stå där o hala utan strax bitala. Ut supra på Stora Dunderhyttan o Hasselbacke den fjortonde dain i förrgår o sjuttonde åre
i fjol. Så hava vi våra högvärdiga namn till yttermera visst o egenhändit under skrivit.
Balser Storfält
Pryngeldrag
Måns Månsson
Jöns Konfuss
Skrivert Bengtson
Joan Kråkhals
Håkan Lurrving Ekholm (meddelaren)
(TE, Mälsarby: 202 s. 83).
d. Kungörelse, alla käringar i rörelse:
Uppå vederbörande dag och ställe komme genom öppen och frivillig auktion till att försäljas hela skattehemman Fällebo, beläget
vid Stora Dunderhyttan och Hasselbacken, som försäkras vara i
fullkomlig stånd, mest av innebyggande, litet ägor runtomkring
hemmanet, vilket köparen får tillträda nästa kväll under ,en skinnfäll. Lösepersedlar, som äro skratt o vippar, silver och gäller (?),
ett lod rött äkta gammalt gubbaskägg, heliga gudveller (?), en femti
års gammal mödom samt ,en träsko ifrån Som (sic!), deverse hus
gerådssaker, som är gamla häcklor, utnyttja kräcklor och ett lispund kovär (?), tre stekerovor, kalvrumpor o becktrådstumpar,
kattägg o tuppkägg, fiskar, nubbar, grisar, luggar och ett vitt skinn
efter svarta katten, tre alnar varmt vatten, huggelnät, svinna harssväv (svinhårsväv?), som är gamla skor och haltkonsnor (?) , gamla
huklar (?) och frihet, men tre avbrytna synålar, tre synderslagna
stenskålar och en piggumskräppo (?) och en myckenhet stor skatt, tre
marker tobakaska, kreatur, som äro arga hetingar (!), små och stora
lättingar, flyger i pottor, stora skogsråttor, en hop med rapphöns, en
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dussen gräshoppor, en kappa loppor, större och mindre löss, en
hop med flådlöss och en myckenhet med hudar och skinn efter loppor och löss, råttor och möss och mycket mera, som ej så noga kan
spikvärdenas. — Men vilken som dessa rara saker vilja handla med
och nyckja de skall ha på sig luvan, går in i stugan; köpet skall ske
med rätta, kurage skall ha i sin hätta, inte hålla någo oljud, utan
svärja o dundra, inte stå där hela dagen o plundra. Betalningstid,
för de okända köpare lämnas anstånd till nästa vårmässa (?), då
pigan luftar på kjolen, men de säkra skall inte stå där och hala utan
strax betala. — Ut ypra på Stora Dunderhuttan och Hasselbacken,
den 14 dagen i förrigår och 17 året i fjol hava vi till uttermera viso
underskrivit:
Balsam Storfält Hoka Lurvenström Jesber Tunskägg
Lars Knorpodrag.
Underskrivit Konfiiss Femarius skriver om smör i skogen. Vaxkläder o papperskor, näverhandskar, detta är hans klädedräkt. Detta
är skrivet på vår gård tre mil och en fjärndels väg uti lyro (?) andra
sidan pinsdagramansen, vilket härmed till allo vederbörande länder
reverseras (HO: 75 s. 33).
e. Uppå vederbörande dag och ställe kommer genom öppen auktion att försäljas hela Fjällerbo belägen vid Dunderhyttan och Hasselbacken, som försäkras att vara i fullkomligt gott skick, bestående av
mest innebyggnad, dock litet äger runtomkring hemmanet, vilket
köparen får tillträda nästa kväll under en skinnfäll.
Lösare persedlar består av: skratt och nipper, silver och glitter,
ett tie äkta, gamla gubbskägg, hederliga juveler, en femtio års
gammal mödom samt en träsko ifrån Rom. — Diverse husgerådssaker, som äro: gamla hävklor, utnötta kräcklor, ett lispund skovor,
tre trekta rovor, kattrumpor och becktrådsstumpar, kattägg och
tuppskägg, fläsknäbbar och grisläggar, ett vitt skinn av den svarta
katten, tre alnar varmt vatten, uggelnäv och svinfotsväv; kreatur,
som äro arga som getingar, små och stora tättingar, flugor och flat tor,
stora skåpråttor, en hop rapphöns och brömsar, ett dussin gräshoppor,
en kappe loppor, större och mindre möss och dito löss. — Diverse
husgeråd, som äro: gamla skor och kalkoner, gamla piskor, utnötta
viskor, skomakarsylar, frihetstråd och prylar, tre sönderslagna stenskålar, tre avbrutna synålar, ett krokben och en skorem, en gammal
sprucken skräppa och en myggväska, tre marker tobaksaska, en
myckenhet beredda och oberedda skinn av loppor och löss, råttor och
möss m.m., som jag ej så noga kan veta och specificera men den som
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dessa dyrbara saker och vackra möbler vill inropa och nyttja, han
skall gå in i stugan och ha på sig luvan. Köpet skall ske med rätta,
kurage skall han ha på, i hetta svärja och dundra och inte stå och
fundera. Så skall han borsta lika mycket vad det kosta; inte stå och
hala utan strax betala; inte stå där hela dan utan säga: »Jag skall
ha'n.» — Med betalningen för de osäkra köpare lämnas anstånd till
Larsmässo, då pigan lyfter på kjolen; men de säkra skola inte stå här
och hala utan strax betala.
Utsupra på stora Dunderhyttan och Hasselbacken den 14 dagen
i förgår och 17 året i fjol hava vi våra namn till yttermera visso
egenhändigt underskrevet:
Baltzar Storfält
Bryngel Drag
Måns Månsson
Jöns Rännfus
Skrivert Bengtsson Håkan Lurven.
(KB: 38 s. 32).
6. Efterlysning.
Här lyses efter en ung man, så kallad Bengt Tåfs, tvärtjock i längden och en aln mellan ögona, han har en vårta på ena
framtann och haltar på högra armbågen och stammar på vänstra
bakfoten. Han har ock tillika en grå vammalsrock med två knappar
uti och med litet oarbetad silke i varje knapp. Den som kan få någon
underrättelse om denne man skall få en tacknämmelig belöning av
en tre alns lång rönnpåk med kvarterslånga kvistar (TU: 85 s. 119).
På Alabraka himmans betesmark haver ,bortkommit en svartbrun valakhäst me fyra svarta bakfötter o en vit främderfot, me
rem). Den rättsinniga mannen, som
näver ti skälla o kopar ti rim
den häst'n upphittar, så vari nu så go o kör'n för fan i våld, att alder
ägarn kan få sin häst mer (TE, Mälsarby: 202 s. 85).
På Tenala Bråmars varv haver begivit ,en man på flykt'n me
kolever) skägg o himspanskgröner väst o koliverbrunt (koliver
melsblåa ögon, en stor tobaksbuss i den ena mungipan o haramynt i
den andra, vilket krono-, stads- o polisbitjänter noga efterspana o ti
Bråmars varv insända (TE, Mälsarby: 202 s. 85).
Brukar läsas upp på kalas och andra tillställningar till allmänhetens förnöjelse.
Såvida han har tagit till flykten och okänt var han uppehåller sig.
Hans namn är Valbo Rosa Docka Näverfluss samt hans kännetecken:
han är lika bred som lång, fyrkantig mun och rutiga ögon och ett
44 — V. E. V. Wessman.
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råttbo under tungan samt en vartal) på ena tannen (, tanden) och
haltar litet på vänstra armbågen, hängande öron och skräpport) fullvuxna med enrisbuskar. Treslagen syltråd, fyra alnar kossomkoss, 3)
fem rykosleva, sex tjog kattägg, fyra lod nattvakotran, fem simssjälar, tre stjithusslevar samt därföri sista gången han var till henne,
glömde han sitt skutgevär i hennes floterbörra.4)
Måns Träfot
Jakob Dumbom
förmyndare.
(TJ: 211 s. 21).

7 a. Icksin picksin kangelibejn,
var va tu, tå ja va hejm?
Under Markus lovan o
plocka gambäl skonan åt
Vöbouan (KV: Bm. III s. 90).
b. Jepp skrepp skrababejn
vann va ty, to ja ha hejm?
Ja va bakom baston
o plocka pilongan5) i posan.
To ja kom ti in störan stejn,
hadd ja trItiejn,
to ja kom hejm,
hadd ja bara 'ejn (KB: 10 s. 472).

8. Pannkakun o pannkakun o inga föreldrar,
gollmattväv 6 ) o gollmattväv o inga föreldrar,
vetmjölsseck o vetmjölsseck o inga föreldrar,
kaffekvän o kaffekvän o inga föreldrar,
vederkvän o vederkvän o inga föreldrar,
o.s.v. tills man räknat opp omkring tio föremål (KN:
520 s. 48).

Vårta.
Könsdelarna hos mannen, särsk. scrotum.
I kors?
Cunnus.
Grodungar.
Golvmattväv.
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Pappa Gran for ti stan,
tjöfte snus för en lus,
koka soppa på en loppa,
det var pappas bästa soppa (KN: 520: s. 50).
Man läser bakvänt för barn:
Klockon biti i morost stejg ja opp o so klädd ja po me göutjin o so
gala sjourton, o to ja kom ti föusi, to dansa soulin i tjättan o fåren
bräkt po högan himmel, o to vattna ja tjärron o flota märrin (OR:
537 s. 179).
Då man »tsinkarl) po langflaka»,
sägar men:
Törka2) kråka o rotin stobbe,
törka kråka o rotin stobbe
(GB: 540 s. 242).
Ny far vi ti Harjopotte
osta skrick3) me skrickski5a,
Komin me ny, all som vill.
Ny far vi ti Harjopotte (GB: 540 s. 242).
Matt for till byn.
a. Matt for ti byi me kardus i handen,
röjtjin sto på bå sidur väjjin,
väjjin visa me ti byin,
mor sto o knåda, far sto o skåda,
mor grädda varma kakona,
gav åt rifoltji, gav åt svinen,
svinen gav bästa betan ur Bidon,
en sugga o en galt sprang öve balk,
me sama va sannsägon allt (ÖJ: 541 s. 284).
b. Läses för barnen, då de äro oroliga. De tystna och begrunda.
Matt for ti byin me kardus i handen,
röjtjin sto på bå sidona om väjjin,
väjjin visa me gål'n,
1)

Gungar.
Torkad.
3 ) Åka skridsko.
2 ),
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gål'n gav me kläden,
kläden gav ja åt mor,
mor baka åt me ejn varmkako,
varmkakon gav ja åt rifoltji,
rifoltji gav me säden,
säden gav ja åt prästen,
prästen gav me langpajton,l)
langpajton gav ja åt smeden,
smeden smida åt me lia,
så for ja åsta slå på Storåkern,
så kom en heskeli väderil,
så blåst allt höjje min ti Lappland,
så to ja vingona åv ,ejn örn o for flygand bakett,
så vart ja så hungro,
ja hacka på tjitilbot'n,
koka på yxklattjin,
åt me knivin o sväljd me knivstsidan (ÖJ: 541 s. 285)
c. Matt Sr ti 19-3-4 me .kårdus i handen, o röjtsi stö på bå sido
vejji; vejji visa me ti gåle; myr stö o knoda, o får sai o skoda,
mör gav me varmbrö; varmbrö gav ja åt rifoltsi, o rifoltsi gav me
sade; säde gav ja åt präste, o präste gav me langpajto1) (GB: 541 s.
282).

14. Min man och Snellman.
a. Min man o Snellman,
brandstäkar o dälar,
om förvårande bortslhandi o slipandi,
dansken, sjömänner, tolvmänner o Misigumman,
stör särtsi o blänflaga i jilsan låga.
Aldrig jag förglömma kan min saltröta måka.
Hon är lika bred som hon e lång:
han har fSTrkantiger mun o rund dåsa,
hängandi öron o svarta på tann,
hans murar e fullväxta me ejnrisboskor o kråkbärsris.
Till nåss, till nåss, sa jussiga krk.
Ga fyri, gå fyri, så Nissas Pisi,
1)

Långskjorta; långt lintyg = fi. pait a.
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he komber full1) ett2) he som klättrar o smetar.3)
Detta var en skam, sa Jussas Ann,
to Ant o Pell fi4) var sin smäll.
Utslipadi vejvar o vejven aMna o piskor o grönsiskor,
knippan-Maj o sialenhåll o Vesterlunds bastudöre
i jfisan låga (PE: Hb. 1917-18 s. 76).
b. Lästes på skämt på kalas och bröllop.
Öl o vin i källaren, min man o Snellman,
brandstakan o Dalom, skötyxa o sjöman,
nyprästen ä min, än romogömman5) ä min,
romogömman kjolsäck i ljusan låga,
storpojkas mysso i ljusan låga,
Katjila Jönas utslipade vejvan,
vejvan o piskan, •Finniläs6) stampan.
Snej dom vindom kapelltunno pansarovor,7)
öster om väster,
smididöre ä dö,
be Tastas8) katt slejk 9) åt de ejn gröt.
Brita, va fejlas de, som int gar sova i kväld?
(TJ: 541 s. 301).
c. Denna »fettisdags predikan» lästes på fettisdagen. En person,
som sålde vetebröd, fick en »örfil», om han läste den.
Öl o vin i källaren, o min man o Snellman,
brandstaken o Dalom
borkläppar o fångföran,
tjösyxen va min o gubbi va ten10)
men si gumman va min,
gumman me storsärtsi i ljusan låga,
väga di Simon o allt spika
pisko o Lena,
Finnilä Junno me blå jacko
1)

Väl, quidem. 2) Efter. 3) Kryper. 4) Fick.
Romogömma, antagl. skräpgömma = fi romu 'skräp, skrot'.
En handelsman i Gamlakarleby.
Rovor som kokats, tills de blivit alldeles bruna.
Tast: hemman i Nedervetil.
Skall sannolikt vara stejk, d.v.s. stek.
Din.
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knipparn o vatublastsi,1)
si Göras doter va tsuvso2)
stal å me saxe (TJ: 541 s. 304).
d. Öl o vin i källarn, min man och Snellman,
brandstakor o dalor, fångförarn bortsläpparn,
mesigumman var men, nypräste var penn,
gör han saxar, hans doter var tjuv,
stuli men sax,
Hals pigona väga Simon,
Hals pojkas föuståtsi i ljus låga (GB: 541 s. 282).
15. Munkkala Bron körde hem kon,
bron for sönder, kon for under
de blev ett jäkla dunder (KY: Hb. 1912 s. 49).
16a. Matt po broven slakta kooven,
kasta kalvin, stilla halmin, lite i juvrin,
slakta tjurin, tjurin ha pongan, öt gräsongan,
sticker in bock, sticka i sock,
stack e lamb, ha gorvamb,
slakta in jejt, saltin, int fejt,
jejten ha hoornin, klejv opp i toornin,
plämpa3) i backan, bröjt se i nackan.
In kosteli rätt han koeka fö nätt,
to hörtes e onder, fate va sonder o stjejden va bräckt.
Di fate sko jäta se mätt (RE: Hb. 1911 s. 75).
b. Mittjel i bog slakta en koo,
kooen va fäjt, slakta en jäjt,
jäjtin va sär, slakta en tjur,
tjurin hade pungar, slakta kogongar,4)
kogogan va gran, slakta en hön,
Kanon va halt, slakta en galt,
to va e allt (KAT: 520 s. 48).
Vattenblask.
Tjuvsk.
Falla, ramla.
Öknamn på korsnäsbor.
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c. Mittjil Bo slakta en ko,
koen va fäjt, slakta en jäjt,
jäjten va sur, slakta en tjur,
tjuren hade pungar, slakta korsungar,
korsungan va grön, slakta en hön,
(ÖV: 510 s. 40).
d. Mitjil i Bo slakta en ko.
Koen va fäjt. Slakta en jäjt.
Jäjtin va sur, Slakta en tjur.
Tjurin va halt, Slakta en galt,
tärme vort e allt (NÄ: Bm. III s. 90).
e. Mickil o Mas
ställd ti kalas
mitt opo brooen
slakta dom kogen,
kogen va sur,
so slakta dom ejn tjur.
Tjurn had pangar,
so slakta dom godongar 1)
Godongana va gr-ö-na,
so slakta dom ejn höna,
hönan va halt,
so slakta dom ejn galt
so va e allt (PA: 363 s. 8 a).
17. Tolv apostlar, elva lärjungar, tio budorden, nionde timmen,
åtta saligheter, sju bönepunkter, sex stenkrukor från Kanans land,
fem moseböcker, fyra evangelister, tre patriarker Abraham, Isak och
Jakob, två stentavlor dem Herren utgav, den ena den råder över
himmelen och jorden (BJ: Fmk 49 s. 1).
18. Minnesramsa för söndagsbokstäverna.
Alla de dagar Gud bjöd eder gå cristligt fram att dem fullkomnä
(BO, Andersböle, 1890-t.: Ensk. meddel. 1955).

1)

Hane av ådfågel.
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19. Pelle möter Pelle.
Pelle mötte Pelle med Pelle på ryggen. — »Vart ska du gå?»
sa Pelle åt Pelle. — »Och kristna min Pelle,» sa Pelle åt Pelle. —
»Vad ska han heta?», sa Pelle åt Pelle. — »Pelle må du veta», sa
Pelle åt Pelle. — Huru många Pelle hade mötts? — Tre (VA:
359 s. 9).
20. Huset som John byggde.
a. Ringsittning. En näsduk kastas från den ena till den andra,
varvid var och en upprepar följande satser:
Här är huset som John byggde.
Här är havren, som var i det huset, som John byggde.
Här är råttan, som åt upp havren, som var i det huset . . . .
Här är katten, som åt upp råttan, som åt upp havren . . . .
Här är kon med hornen krokiga, som stånga katten, som åt . .
Här är flickan med kjolen brokiga, som mjölka kon med hornen krokiga, som stånga . . . .
Här är gossen den glada, tokiga, som kysste flickan med kjolen brokiga, som mjölka kon, kon med hornen krokiga, som sku ges
åt katten, som åt upp råttan, som åt upp havren, som var i det huset,
som John byggde (SI: 85 s. 45).
b. 1. Här är huset, som John byggde.
Se här är maltet, som var i det huset, som John byggde.
Här är råttan, som åt upp havren, som var i det huset . . .
Se här är den katten, som bet ihjäl råttan, som åt opp . . .
Här är den hunden, som dödade katten, som bet ihjäl råttan . . .
Se här är den kon med hornen krokiga, som stångade ihjäl
hunden, som dödade . . .
Här den flickan med klädren brokiga, som mjölkade kon med
hornen krokiga, som stångade ihjäl hunden . . .
Se här är mannen den rätt framgående, som gifte sig med flickan med klädren brokiga, som mjölkade . . . .
Här är prästen den tokroliga, som vigde mannen den rätt framgående, som gifte sig med flickan . . .
Här är tuppen på sopbacken, som väckte opp prästen den tokroliga, som vigde mannen den rätt framgående, som gifte sig med
flickan med klädren brokiga, som mjölkade kon med hornen krokiga,
som stångade ihjäl hunden, som dödade katten, som bet ihjäl råttan,
som åt opp det maltet, som var i det huset, som John byggde.
Den som inte felfritt kan läsa upp ramsan får ge pant (TU:
85 s. 55).
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c. En börjar, kastar ngt föremål, t. ex. en duk, i famnen på den
följande och säger:
Hår e hilse som Jonn biggd. — Den följande skall genast vara
färdig att säga följande fras o.s.v. så att alla efter varandra säga närmast följande av nedanstående fraser. Minns man inte vad man har
att säga eller försummar sig eljes, får man giva pant.
Si hår e körne, som va i huse, som Jonn biggd.
Si Mr e rottan, som åt opp körne, som va i huse . .
Si Mr e katten, som bet rottan, som åt opp körne . .
Si Mr e hunden, som jäga katten, som 13"&t rottan . . . .
Si Mr e kuddan me hörnen krökiga, som stonga hunden .
Si Mr e flickan me tjöhlinj brökiga, som mjölka kuddan . .
Si Mr e gossen den gläda -bökiga, som tjysste flickan . . . .
Fallit meddelaren ur minnet.
Fallit meddelaren ur minnet.
Hela ramsan kommer att lyda:
Si Mr e gossen den glada tråkiga, som tjysste flickan me tjtöhlinj
brökiga, som mjölka kuddan me hörnen krökiga, som stonga hunden, som jäga katten, som bet rottan, som åt opp körne, som va i htise,
som Jonn biggd (IÖ: 116 a s. 141).
21. Nyckeln till kungens trädgård.
a. Ringsittning. En nyckel eller ett annat föremål låter man
vandra från hand till hand och säger samtidigt nedanstående satser,
som för varje varv ökas med nya ord. Den som inte säger felfritt får
ge pant.
Här är nyckeln till kungens trädgård.
Här är gumman, som hade nyckeln till kungens trädgård.
Här är koftan, som var på gumman, som hade nyckeln till . • •
Här är bältet, som var om koftan, som var på gumman . . • •
Här är kniven, som skar av bältet, som var om koftan
Här är slaktarn, som hade kniven, som skar av bältet, som
Här är döden, som tog bort slaktarn, som hade kniven, som
skar av bältet, om var om koftan, som var på gumman, som hade nyckeln till kungens trädgård (SI: 55 s. 52).
b. 1.

Här är repet, som var om koftan, som var på gumman . . . .
Här är repslagaren, som snodde repet, som var på koftan . . •
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Här är hampan, varav repslagarn snodde repet, som var på . .
Här är såningsmannen, som sådde hampan, varav repslagarn
snodde repet, som var på koftan, som var på gumman, som hade nyckeln till kungens trädgård. — Den som icke kan säga detta utan att
stappla får ge pant (ES: 117 s. 174).
c. 1.
Här är gumman, som äger nyckeln till kungens trädgård.
, som äger nyckeln till . . . .
kring koftan, som var på gumman . . . .
. . . . , som var kring . . • .
Här är hatten, som var på repslagaren, som snodde . . . .
Här är plymen, som var på hatten, som var på repslagaren .
Här är fågeln, som fällde plymen, som var på hatten . . .
Här är trädet, som fågeln satt i, som fällde plymen . . . .
Här är jorden, där trädet växte, som fågeln satt i, som fällde
plymen, som var på hatten, som var på repslagaren, som snodde repet, som var kring koftan, som var på gumman, som ägde nyckeln
till kungens trädgård (VA: 359 s. 25).
d. 1. Se här är nyckeln till kungens trädgård,
Här är gumman, som hade nyckeln till kungens trädgård.
Här är koftan, som var på gumman, som . . . .
Här är repet, som var om koftan, som var på gumman, som
hade nyckeln till kungens trädgård (IA: Bk. 1927 s. 26).
e. 1. Se här är nyckeln, som för till rika mannens dörr.
Se här är remmen, som satt i nyckeln, som för till . . . .
Se här är yxen, som skada remmen, som satt i nyckeln . .
Se här är smeden, som ståla yxen, som skada remmen . . .
Se här är smidjin, som smeden sto i, som ståla yxen . . .
Se här är berget, som smedjin sto på, som smeden sto i . .
Se här är elden, som brände berget, som smedjin sto på . .
Se här är vattnet, som släckte elden, som brände berget . .
Se här är oxen, som drack opp vattnet, som släckte elden .
Se här är mannen, som slakta oxen, som drack opp vattnet,
som släckte elden, som brände berget, som smedjin sto på, som smeden sto i, som ståla yxen, som skada remmen, som satt i nyckeln.
som för till rika mannens dörr. — Den som inte felfritt kan säga upp
ramsan, måste giva pant (IÖ: 116 a s. 143).
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22. Skytten.
Ringsittning. Ett föremål vandrar från den ena till den andra..
Meningen upprepas ord för ord, då föremålet överräckes. Vid felsägning gives pant. För varje omgång tillägges .en mening, så att hela
ramsan slutligen kommer att lyda sålunda:
Se här är skyttin, som bortskjuter den sjungande fågeln,
som sjunger uti det kvistrikaste trä,
vars grenar överskyla den springande vattukällan,
som uppfriskar den arbetsamma trädgårdsmästaren,
som arbetar in den svarta mullen,
som den röda rosen växer uti,
som min käraste mig gav (IA: Bk. 1927 s. 26).
23. Den givmilda.
a. Ringsittning. Den som börjar leken, räcker sin granne till
vänster en näsduk, en nyckel eller vad som helst med de vid 1 anförda orden. Denne räcker föremålet med samma ord åt sin närmaste
granne o.s.v. varvet runt. Sedan går föremålet åter runt med de vid
2 anförda orden o.s.v., tills vid sista varvet de vid 6 anförda orden
uppläsas. Den som säger orätt ger pant.
Jag kom till dig första dag jul med en höna.
Jag kom till dig andra dag jul med två kor och en höna.
Jag kom till dig tredje dag jul med tre trippande gäss, två
kor och en höna.
Jag kom till dig fjärde dag jul med fyra flängande får, tre
trippande gäss, två kor . . .
Jag kom till dig femte dag jul med fem fålar grå, flätade manar
och sadlar uppå, fyra flängande får . . .
Jag kom till dig sjätte dag jul med sex slädar full, medar av
silver och kurar av gull, fem fålar grå, flätade manar och sadlar uppå,
fyra flängande får, tre trippande gäss, två kor och en höna (HA: Nyl.
V s. 240).
b. 1. Första juledag, som min moder mig gav, gav hon mig en skön
jungfru i min famn, den tager jag men ingen ann.
Andra juledag, som min moder mig gav, gav hon mig två fiskar
i min damm, en skön jungfru i min famn . . . .
Tredje juledag, som min moder mig gav, gav hon mig tre
spannspor (?) på min loa, två fiskar i min damm . . . .
Fjärde juledag, som min moder mig gav, gav hon mig fyra
redeliga svin, tre spannspor på min loa .
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Femte juledag, som min moder mig gav, gav hon mig fem får,
fyra redeliga svin . . . .
Sjätte juledag, som min moder mig gav, gav hon mig sex
gås, fem får . • • •
Sjunde juledag, som min moder mig gav, gav hon mig sju år,
sex gås . . . .
Åttonde juledag, som min moder mig gav, gav hon mig åtta
fålar grå med gullsadlar uppå, sju år . . . .
Nionde juledag, som min moder mig gav, gav hon mig nio sor,
nio grisar i var so, åtta fålar grå med gullsadlar uppå . . . .
Tionde juledag, som min moder mig gav, gav hon mig tio
kor, tio kalvar i var ko, nio sor . . . .
Elfte juledag, som min moder mig gav, gav hon mig elva socknar, elva byar i var socken, elva kyrkor i var by, elva präster i var
kyrka, elva kappor på var präst, elva bälten kring var kappa, elva
pungar vid vart bälte, elva pengar i var pung, tio kor . . . .
Tolfte juledag, som min moder mig gav, gav hon mig tolv
socknar, tolv byar i var socken, tolv stugor i var by, tolv sängar i
var stuga, tolv bolster i var säng, tolv käringar på vart bolster, tolv
gubbar . . . .,1) tolv fällar på var gubbe, tolv skinn i var fäll, . . . .,2)
elva socknar, elva byar i var socken, elva kyrkor i var by, elva präster i var kyrka, elva kappor på var präst, elva bälten kring var
kappa, elva pungar vid vart bälte, elva pengar i var pung, tio kor,
tio kalvar i var ko, nio sor, nio grisar i var so, åtta fålar grå med
gullsadlar uppå, sju år, sex gås, fem får, fyra redeliga svin, tre spannspor på min toa, två fiskar i min damm, en skön jungfru i min famn,
den tager jag och ingen ann. — Den som ej felfritt kan uppläsa allt,
skall ge pant (HA: Nyl. V. s. 241).
c. Alla sitta. I tur och ordning läser man upp följande meningar:
Ja kom första da jul ti dej me ejn höna.
Ja kom andra da jul ti dej me två kor o ejn höna.
Ja kom tredje da jul ti dej me tri trippande jäss, två kor o
ejn höna.
Ja kom fjärdi da jul ti dej me fyra flängande får tri trippande
jäss o.s.v.
Det utelämnade sannolikt: på var käring. Jfr Gåtor (Fsvf. IV) nr 687 och
688.
Ovisst vad det utelämnade skall vara.
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Ja kom femti da jul ti dej me fem fålar grå, flätade manar o salar
(= sadlar) upå, fyra flängade får o.s.v.
Ja kom sjätti da jul ti dej me sex slädar full, kurar av silver
m'edar av gull, fem fålar grå, flätade manar o salar upå, fyra flängande får, tri trippande jäss, två kor o ejn höna. — Den som gör något
fel, får ge pant, som sedan skall utlösas (ST: 100 s. 66).
24.

Berget.

De va ett berg,
på berget växte en tall,
på tallen växte en kvist,
på kvisten växte ett bo,
i boet växte en fågel,
på fågeln växte det dun,
på dunet växte ett bolster,
på bolstret växte en flicka,
på flickan växte en pojke,
på pojken växte en pitt.
Och pitten på pojken och pojken på flickan och flickan på bolstret
och bolstret på dunet och dunet på fågeln och fågeln i boet och boet
på kvisten och kvisten på tallen och tallen på berget (ES: 117 s. 59).
Po bärge växte ejt trä
po träde so växte ejn kvist
ejn so innärligär kvist,
ejn så hidärligär kvist,
po kvistn so växte ejn rooso,
ejn so innärligär ros,
ejn so hidärligär rooso,
po rooson so växte ejn blooma
po blooman så växte ejn gomma,
ejn så innärligär gomma,
ejn so hidärligär gamma,
po gomman so växte ejn jongfro
ejn so innärligär jongfrof,
ejn so hidärligär jongfro,
po iongfron so växte ejn härre,
ejn so innärligär härre,
ejn so hidärligär härre,
po härren so växte ejn lus,
ejn so innärligär lus,
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ejn so hidärligär lus,
po lusen so växte ejn loppa,
ejn so innärligär loppa,
ejn så hidärligär loppa.
loppan po lusen
lusen po härrn
härrn po jongfron
jongfron på gomman
gomman po blomman
blomman på rooson
rooson po kvistn
kvistn po träde
träde po ejt bärg langt borta i skongin
(PA: 363 s. 5 a).
25. Pryckel vill inte gå hem.
a. Det var en gång en gumma, som hade en kalv, som hette
Pryckel. Pryckel betade i skogen, och då den inte ville gå hem till
kvällarna, måste gumman gå efter honom.
En kväll, när hon gick i skogen, mötte hon björnen. Gumman bad
att björnen skulle bita Pryckel, för att han inte ville gå 'hem. — »Nej»,
svarade björnen. — Då gick gumman till finnen och sade:
Skjut björnen, ty björnen vill ej Pryckel bita och Pryckel vill
ej hemma gå till kvällarna. — Nej, svarade finnen. — Gumman
vände sig då till tallen och sade:
Fäll finnen, ty finnen vill ej björnen skjuta, björnen vill ej
Pryckel bita . . . — Nej, svarade tallen. — Sedan gick gumman
till elden och bad:
Brän tallen, ty tallen vill ej finnen fälla, finnen vill ej björnen
skjuta . . . — Nej, sade elden. — Då gick gumman till vattnet och
sade:
Släck elden, ty elden vill ej tallen bränna, tallen vill ej finnen
fälla . . . — Nej, svarade vattnet. — Gumman mötte hunden och
sade till 'honom:
Läpl-) vattnet, ty vattnet vill ej elden släcka, elden vill ej tallen
fälla . . . — Nej, sade hunden. — Nu gick gumman till repet och
sade:
Häng hunden, ty hunden vill ej vattnet läpa, vattnet vill ej elden
1)
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släcka . . . — Nej, sade repet. — Gumman gick till mösset och sade:
Skär repet, ty repet vill ej hunden hänga, hunden vill ej vattnet
läpa . . . — Nej, sade mösset. — Slutligen gick gumman till katten
och sade:
Fånga mösset, ty mösset vill ej repet skära, repet vill ej hunden
hänga, hunden vill 'ej vattnet läpa, vattnet vill ej elden släcka, elden
vill ej tallen bränna, tallen vill ej finnen fälla, finnen vill ej björnen
skjuta, björnen vill ej Pryckel bita och Pryckel vill ej hemma gå om
kvällarna. — Katten svarade: Jo, bara jag får en mjölkho.
Och katten på mösset,
mösset på repet
repet på hunden,
hunden på vattnet,
vattnet på elden,
elden på tallen,
tallen på finnen,
finnen på björnen,
björnen på Pryckel,
och Pryckel hem till kvällarna (MA: 511 s. 33).
b. Det var en gång en liten gumma, som hade en liten stuga, ett
litet fähus med en liten kalv, som hette Prykel. Kalven kom hem till
varje kväll, men en afton kom Prykel ej hem från skogen. Då gick
gumman ut för att söka kalven, mötte björnen och sade:
Björn, vill du Prykel bita, Prykel vill ej hemma gå i kväll. —
Björnen: Prykel har ej gjort mej nå ont.
Gumman gick en bit till och mötte en finne och sade:
Finn vill du björn skjuta, björn vill ej Prykel bita . . .— Finnen:
Björn har ej gjort mej nå ont.
Gumman gick åter en bit och mötte en tall:
Tall, vill du finn fälla, finn vill ej björn skjuta . . . — Tallen: Finn
har ej gjort mej nå ont.
Gumman gick igen och mötte en eld:
Eld, vill du talln bränna, talln vill ej finn fälla . . — Elden:
Talln har int gjort mej nå ont.
Gumman mötte ett vatten:
Vatn, vill du eld släcka, eld vill ej tall bränna . . . — Vattnet:
Eld har int gjort nej nå ont.
Gumman mötte oxen:
Ox, vill du vatn dricka, vatn vill ej eld släcka . . . — Oxen: Vatn
har int gjort mej nå ont.
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Gumman mötte ett rep:
Rep, vill du ox hänga, ox vill ej vatn dricka . . . — Repet: Ox
har ej gjort mej nå ont.
Gumman mötte ett möss:
Möss, vill du rep gnaga, rep vill ej ox hänga . . — Mösset: Rep
har int gjort mej nå ont.
Gumman mötte katten:
Kisse, vill du möss äta, möss vill ej rep gnaga
. — Katten:
Miau, miau, bara ja får en liten sopatår.1)
Då sprang gumman genast hem efter litet mjölk och kom till
katten med mjölken i en liten näverriva. Då katten läppjat upp
mjölken, slickade den sig om nosen och så sprang kissen på mösset,
mösset på repet, repet på oxen, oxen på vattnet, vattnet på elden,
elden på tallen, tallen på finnen, finnen på björnen, björnen på Prykel,
och från den gången kom Prykel hem för varje kväll (RE: Hb.
1912 s. 58).
c. Varjin vill int Prytjel bita, Prytjel går int häjm om kväldan.
BjUnin vill int varjin bita, varjin vill int Prytjel bita
Finnin vill int bjönin stjfita o kanin vill int varjin bita .
Tallen vill int finnin fella, finnin vill int bjönin stjfita .
Eldin vill int tallen bränna, tallen vill int finnin fella . . .
Vattne vill int eldin slecka o eldin vill int tallen bränna . .
Hondin vill int vattne lepa o vattne vill int eldin slecka .
Räjpe vill int hondin snara o hondin vill int vattne lepa . . .
Mösse vill int räjpe stjera o räjpe vill int hondin snöra . .
Kattin vill int mösse bita o mösse vill int räjpe stjera o räjpe vill
int hondin snöra o hondin vill int vattne lepa o vattne vill int eldin
slecka o eldin vill int tallen bränna o tallen vill int finnin fella o finnin vill int bjönin stjfita o bjönin vill int varjin bita o varjin vill int
Prytjel bita o Prytjel vill int häjm om kväldan (KN: 520 s. 45).

26. Bisin börja gånga.
I varje ny strof tillkommer en ny rad, som sjunges på melodin:
»Kära hund, bit bocken» (i strof 2), vilka 2 2 takter således sjungas
efter varandra elva gånger i sista strofen.
1)

Mjölktår.
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3. Bisin börjar gånga och gånga,
så mötte han vargen i vägen att stånda:
»Kära varg, bit hunden,
hunden vill int bita bocken,
bocken vill int gå ur åkeren mina.»
»Nej», sa vargen.
4
så mötte han björnen i vägen att stånda:
»Kära björn, bit vargen» o.s.v.
så mötte han finnen i vägen att stånda:
»Kära finn, skjut björn» o.s.v.
så mötte han furun i vägen att stånda:
»Kära furu, fäll finn» o.s.v.
45 — V. E. V. Wessman.
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7
så mötte han elden i vägen att stånda:
»Kära eld, bränn furu» o.s.v.
8
så mötte han vattnet i vägen att stånda:
»Kära vatten, släck elden» o.s.v.
9
så mötte han oxen i vägen att stånda:
»Kära oxe, drick vattnet» o.s.v.
10
så mötte han repet i vägen att stånda:
»Kära rep, stryp oxen» o.s.v.
11
så mötte han råttan i vägen att stånda:
»Kära råtta, skär repet» o.s.v.
12. Bisin börja gånga och gånga,
så mötte han katten i vägen att stånda:
»Kära katt, spänn råttan,
råttan vill int skära repet,
repet vill int strypa oxen,
oxen vill int dricka vattnet,
vattnet vill int släcka elden,
elden vill int bränna furun,
furun vill int fälla finn,
finn vill int skjuta björn,
björn vill int bita vargen,
vargen vill int bita hunden,
hunden vill int bita bocken,
bocken vill int gå ur åkeren mina!»
Berättas:
Och katten på råttan, råttan på repet, repet på oxen, oxen på
vattnet, vattnet på elden, elden på furun, furun på finn, finn på björn,
björn på vargen, vargen på hunden, och hunden på bocken.
»Sprätt» (uttalas mycket accentuerat) sa bocken ur åkern (BO:
Nyl. V. s. 245).
b. Bisin börja gånga och gånga,
så mötte han en bock uppå vegen att stånda.
Bock vil inte gack ur åkeren min.
Bisin börja gånga och gånga,
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så mötte han en hund uppå vegen at stånda.
Hunn vil inte bita bock,
bock vil inte gack ur åkeren min.
bisin börja gånga och gånga,
så mötte han en varg uppå vegen at stånda.
Varg vill inte bita hund,
hund vill inte bita bock . . .
bisin börja gånga o gånga,
så mötte han en finn uppå vegen at stånda.
Finn vil inte sjuta varg,
varg vill inte bita hunn . . .
bisin börja gånga o gånga,
så mötte han en furu uppå vegen at stånda.
Furun vill inte fälla finn,
finn vill inte sjuta varg . . .
bisin börja gånga o gånga,
så mötte han en eld uppå vegen at stånda.
Eld vill inte bränna furu,
furu vil inte fälla finn . . .
bisin börja gånga o gånga,
så mötte han vattnet uppå vegen at stånda.
Vattnet vill inte släcka eld,
eld vil inte bränna furu . . . .
bisin börja gånga o gånga,
så mötte han en oxe uppå vegen at stånda.
Oxen vil int dricka vatten,
vatten vill inte släcka eld . . .
Så börja bisin gånga o gånga,
så mötte han ött rep uppå vegen at stånda.
Rep vill inte snärja ox,
ox vill inte dricka vatten . .
Så börja bisin gånga o gånga,
så mötte han en råtta uppå vegen at stånda,
Råtta vil inte sjära rep,
rep vill inte snärja ox . . . .
Bisin börja gånga o gånga,
så mötte han en katt upp vågen at stånda.
Katt vil inte äta råtta,
råtta vil inte sjära rep,
rep vil inte snärja ox o.s.v ända till slut.
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c. Bocken gick i bondens åker och åt brodd.
Bonden skulle köra bort honom därifrån men han gick icke..
Då sade bond åt hunden:
Kära hund, bit bock, bock vill inte ur min åker gånga.
Han har inte gjort mig något illa, sade hunden.
Så träffade bonden vargen:
Kära varg, bit hund, hund vill int bit bock . • •
Vargen svarade som hunden.
Träffade björnen:
Kära björn, bit varg, varg vill int bit hunden
Träffade finn:
Skjut björn, björn vill int bit varg
Träffade fåra (fura):
Fall på finn, finn vill int skjut björn .
Träffade elden:
Bränn fåran, fåran vill int fall på finn
Kom till vattnet:
Släck vattnet, vattnet vill int bränn fåran
Träffade oxen:
Drick vattnet, vattnet vill int släck elden . .
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Träffade repet:
Stärk (stryp) oxen, oxen vill int drick vattnet .
Träffade råttan:
Bit repet, repet vill int stärk oxen . .
Träffade katten:
Tag råttan, råttan vill int bit å repet . . .
Alla de föregående hade svarat avböjande såsom hunden, men
katten svarade: »Ja, bara jag får lite sötmjölk» och så for katten på
råttan, råttan på repet, repet på oxen, oxen på vattnet, vattnet på
elden, elden på fåran, fåran på finn, finn på björn, björn på varg,
varg på hund, hunden på bocken och bocken opp på stallsvind och
ropa bä (Bil: 72 s. 155).
27. Gården Vion, Standion, Standarion.
Melodin är lika för de fyra första raderna i varje strof (a), och
både ord och melodi äro lika för den sista raden (b). För varje ny
a)
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strof tillkommer en ny rad på melodin (c) , vilken sålunda i strof 3
upprepas två gånger, i strof 4 tre gånger o.s.v. till strof 10, där den
upprepas nio gånger.
Hade jag mig en sådan en man,
som kunde göra mig ena gubbe,
en liten tid jag på den gubben såg,
jag frågte vad den gubben skulle heta.
Gubben hette Orka och Snorka,
gården hette Vion, Standion, Standarion.
Hade jag mig en sådan en man,
som kunde göra mig ena gumma,
en liten tid jag på den gumman såg,
jag frågte vad den gumman skulle heta.
Gumman hette Skrammelitaska,
gubben hette Orka och Snorka,
gården hette Vion, Standion, Standarion.
4
göra mig ena pigo

Pigan hette Ingelimaska,
gumman hette Skrammelitaska
gubben hette o.s.v.
5
göra mig ena dränge

Drängen hette Hurtig och Lustig,
pigan hette o.s.v.

6
göra mig ena häste

Hästen hette Springa och Smälla,
drängen hette o.s.v
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7
göra mig ena hunde

Hunden hett Ut, ut, skälla
Hästen hette o.s.v.
8
göra mig ena katta,

Kattan hette Fisa i aska,
hunden hette o.s.v.
9
göra mig ena kudda,

Kuddan hette Mjölka i skjula,
kattan hette o.s.v.
10. Hade jag en sådan man,
som kunde göra mig ena fåri,
en liten tid jag på det fåret såg,
jag frågte vad fåret skulle heta.
Fåret hette Prippa på nävret,
Kuddan hette Mjölka i skjula,
katten hette Fisa i aska,
hunden hette Ut, ut, skälla,
hästen hette Springa och smälla,
drängen hette Hurtig och Lustig,
pigan hette Ingelimaska,
gumman hette Skrammelitaska,
gubben hette Orka och Snorka,
gården hette Vion, Standion, Standarion (BO: Nyl.
V. s. 242).
28. Mala gulfet.
a. Mala mala gollet.
Kvar for golle? — Mysse to.
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Kvar for mysse? — Katt'n to.
kvar for katt'n? Katt'n kruep onder kvärnen.
Kvar for kvärnen? — G.vmman mala.
Kvar for gomman? — Sprang ti skojin.
Kvar for skojin? — Ejld'n brännd.
Kvar for ejld'n? — Vattne släckt.
Kvar for vattne? — Törkastl) bort.
(PY: 100 s. 87).
b. Vart for gulle? — Kissan to.
Vart for kissan? — Kröup undi Kvärnen.
Vart for kvärnen? — 'Kunun2) mo1.3)
Vart for kunun? — Klappa kledär.
Vart for kledren? — Sank i sjön.
Vart for sjön? — Ox'n drack.
Vart for ox'n? — Bon stack.
Vart for bon? — Sådd kvejte.
Vart for kvejte? — Duvan nappa.
Vart for duvan? — Flöug i skojin.
Vart for skojin? — Ejld'n brände.
Vart for ejld'n? — Vattne släckte.
Vart for vattne? — Törkast bort.
Vart for törtjin? 4 ) — Opp i bjärtjin.
Vart for bjärtjin? — Yxen hlo.
Vart for yxen? — Gubben to.
Vart for gubben? — Grävde tjällarn.
Vart for tjällarn? — Gumman drack.
Vart for gumman? — Gumman sprack.
Från »bjärtjin» fortsättes även på följande sätt:
Vart for bjärtjin? — Yxen to.
Vart for yxen? — To i sminn.5)
Vart for sminn? — I smidjon in
(LT: 100 s. 74).
c. Två personer fatta varandra i händerna, ett barn lägges med
förbundna ögon på armarna, som hållas sträckta. Så svänga de två
omkring sjungande på en entonig melodi följande ramsa:

1)

Torkade. 2) Kvinnan.

3) eller: mala

4) Torken. 5) Smeden.

V
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Mala, mala gulli.
Kvart for gulli? — Kissan to e.
Kvart for kissan? — Kröup undi kvärnen.
Kvart for kvärnen? — Sank i sjöin.
Kvart for sjöin?
Ox'n drack.
Kvart for ox'n? — Bon stack.
Kvart for bon? — Djick o sådd kvejti.
Kvart for kvejti? — Duona plocka.
Kvart for duona? — Flöug ti skogs.
Kvart for skojin? — Ejld'n bränd.
Kvart for ejld'n? — Vattni släckt.
Kvart for vattni? — Törkastl) bort.
Undi vallgummans särtjin.
Kvart for törkon?2)
När man kommit så långt, lägger man barnet på golvet och frågar, åt vilket håll det har huvudet. Genom det ständiga omkringsvängandet och den entoniga melodin kan det hända, att barnet blivit
sömnigt och vimmelkantigt, så att det inte genast kan orientera sig
(PÅ: Ensk. meddel. 1955).
d. Ramsa, som läses upp för ett litet barn i avsikt, att det skall
kunna svara på frågorna, när man en annan gång läser upp den.
Mala, mala gulle.
Kvart for gulle? — In i kvärnen.
Kvart for kvärnen? — Kunun3) mala.
Kvart for kunun? — Klappa byki.
Kvart for byki? — Sank i sjön.
Kvart for sjön? — Oxn drack.
Kvart for oxn? — Bon stack.
Kvart for bon? — Så kvejt.
Kvart for kvejte? — Duvona plocka.
Kvart for duvona? — Flöug ti skogin.
Ejldn brend.
Kvart for skogin?
Kvart for ejldn? — Vattne slekt.
i) Torkade. 2) Torkan. 3) Kvinnan.
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Kvart for vattne? — Torka bort.
Kvart for torkon? — In i seckin.
Kvart for seckin? — Seckin sprack.
(MÖ: Bk. 1943 s. 62).
Vart for gulle, som ja ga de? — Katt'n to.
Vart for katt'n? — Under kvarnen.
Vart for kvarnen? — Pigan mol.
Vart for pigan? — Klappa byki.
Vart for byki? — Sank i sjön.
Vart for sjön? — Ox'n drack.
Vart for ox'n? — Klavan stack.
Vart for klavan? — Smed'n smida.
Vart for smed'n? — Opp i trä.
Vart for trä? — Eld'n bränd.
Vart for "ld'n? — Vatne släckt.
Vart for vatne? — Under jorden.
Vart for jorden? — Jorden står änn (BR: 89 s. 117).
Raderna 1-8 likasom föreg. men på hsv., sedan:
Vart for smeden? — Sådde vete.
Vart for vetet? — Duvan plocka.
Vart for duvan? — Opp i trä.
Vart for trä? — Elden bränd.
Vart for elden? — Vattnet släckt.
Vart for vattnet? — Under jorden.
Vart for jorden? — Jorden står än (BR: 72 s. 155).
Vart jord du å gullstittjä som ja gav de? — Kattan to e.
Vart for kattan? — Opp åt kvärnän.
Vart for .kvärnän? — Tjärndjän mala.
Vart for tjärndjän? — Tvetta bitjä.
Vart for bitjä? — Sank te sjöss.
Vart for sjöin? — Oxin drack.
Vart for oxin? — Bondin stack.
Vart for bondin? — Opp åt skojin.
Vart for skojin? — Uxän fälld.
Vart for uxän? — Smedin to än.
Vart for smedin? — Under jolen.
Vart for jolen? — Bakom solän.
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Vart for solän? — Hon står enn i denna dag
(BÖ: Hb. 1916 s. 119).
Vart jörd du o golje, som ja gå dej i går? — Kattanj tö e.
Vart för kattanj? — Ondje kvärnen.
Vart för 'kvHrnen? — Tjärinjen m-61.
Vart för tjärinjen? — Klappa bitje..
Vart för bitje? — För ti sjöss.
Vart för .sjön? — Oxin drack.
Vart för oxin? — Bondinj stack.
Vart för bondinj? — Sodde vejte.
Vart för vejte? — Dfivan plocka.
Vart för drivan? — Flög ti skogs.
Vart för skojinj? — Uxen bejt.
Vart för uxen? — För ti smedinj.
Vart för smedinj? — Ondje
Vart för j-ölen? — Ondje
Vart för sälen? — Klen står (IÖ: 116 s. 118).
Var e gulle som ja ga dej i går? — Kissan to de.
Vart for kissan? — Under kvarnen.
Vart for kvarnen? — Pigan mala.
Vart for pigan? — Klappa byke.
Vart for byke? — Sank i sjön.
Vart for sjön? — Oxn drack.
Vart for oxn? — Bond'n stack.
Vart for bond'n? — Opp ti savetel)
Vart for savete? — Duvona plocka.
Vart for duvona? — Opp ti skogen.
Vart for 'skogen? — Elld'n brände.
Vattne släckte.
Vart for elld'n?
Vart for vattne? — Torka bort (KY: Hb. 1916 s. 119)
i• Vart e de golle, som ja ga ot de? — Kissan to e.
De följande fem raderna likasom föreg. Därefter:
Vart for oks'n? — Klavan snärde.
Vart for klavan? — Bilan bet.
Vart for bilan? — Opp ti smed'n.
1) Sannolikt opp ti (d.v.s. att) så vete.
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Vart for smed'n? — Så vete.
Vart for vete? — Duwon plocka.
Vart for duwon? — Opp ti skogin.
Vart for skogin? — Eld'n bränd.
Vart for eld'n? — Vattne släckt.
Vart for vattne? — Torka bort.
Ko- o kattskit i denses mon som första ordte talar sist
(ES: 177 s. 177).
29. Mala malt.
a. Mala mala malt, tjöp tjöp salt.
Vart for malte? — For i kvärnen.
Vart for kvärnen? — Sank i sjön.
Vart for sjön? — Ox'n drack.
Vart for ox'n? — Bon stack.
Vart for bon? — Så sitt vejte.
Vart for vejte? — Duvan plocka.
Vart for duvan? — Ti skojin.
Vart for skojin? — Ejld'n to.
Vart for ejld'n? — Vattne släckt.
Vart for vattne? — Undi bj.E.'rtjin.1 )
Vart for bjärtjin? — Yxen to.
Vart for yxen? — In ti sminn (LI: 99 s. 47).
En duk bindes för ögonen på en av de lekande. Två taga fatt i
varandras händer. Den förbundne lägger sig på bryggan, och de två
säga:
»Mala, mala malt,
tre tunnor salt,
mala, mala malt,
tre tunnor salt»
och svänga därunder runt några varv. Så lägger man ned den förbundne och frågor: »Var ligger du?» Han får gissa, och så fortsättes
i tur och ordning med alla (VA: 359 s. 10).
Mala, mala maltet, gubben ligger i saltet.
Tå personer bära en tredje, som ligger på deras armar med förbundna ögon och ansiktet vänt nedåt. De snurra några varv runt, 2)
varefter den liggande lägges på marken. Han skall sedan gissa, åt
Björken.
De säga sannolikt orden i rubriken, om ock upptecknaren icke nämnt det.
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vilket väderstreck han ligger vänd. Om det är rätt, får en annan
person komma i hans ställe, i annat fall blir han snurrad på nytt
(SB: 403 s.; 186).
d. Vingeldans.
Likasom »Mala maltet» (föreg.) men händerna bilda en fyrkant:
med höger hand fattar man grepp om sin vänstra handlove, med
vänster hand åter motstående kamrats högra handlove (SB: 403
s. 186).
30. Pojken till skogen.
Ejn lit'n pojke foor ti skoogin.
me kälkan ,bakette.
Va ska do tid gära?
Ja fiska far ett .bakoved.
Om trä faldär pö de?
Ja krypär endi rooten.
Tär sveltär to i jg.!
Ja etär bjerkbark o alabark.
He b-ölnarl) fol i de?
Ja stickär hol me nblen.
Tär för do sore.
Va me ska do smörja?
Me ongkoddos spena.
Vann e ongkoddos spena?
Bakom gröna gresituvon.
Vann e gröna gresituvon?
Lian sloov bort on.
Vann e lian?
Slippon2) öt opp'n.
Vann e slippon?
I agnketton.
Vann e agnketton?
Mysse droo bort'n.
Vann e mysse?
Katt'n öt oppe.
Vann e katt'n?
Bakom tärvisstobban.3)
Bulna, svälla upp.
Liebryne.
Törestubbe.
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Vann e tärvisstobban?
Ejld'n brend opp'n.
Vann e ejld'n?
Vattne släckt at'n.
Vann e vattne?
Oxn drack oppe.
Vann e oxn?
Spjute stack ijg.'n.
Vann e spjute?
Smed'n har e.
Vann e smed'n?
O sör vejte.
Vann e vejte?
Foglana
oppe.
Vann e foglana?
Tom ha flogi langt bort, ta i stjären o dra tibaka, fr
du oost o kaka (PA: 363 s. 8 a b).

J. Minnesövande ramsor.
1. Talramsor.
a. Ejt två ba me gå,
tri fyra kasta lyra,
fem sex ba me väx,
sju åtta ba me spotta,
nie tie slipa lie,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton isjejt i sjorton,
femton sexton vattna häst'n
sjutton aderton gå i baston,
nitton tjugu sopa stuvun,
Tjugoen va den ren?
Tjugutvå va den lika grå?
(PÄ: 99 s. 55).
b
fem sex ba me läggs,
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tretton fjorton skiti skjorton
femton sexton vattna hästar,
sjutton aderton sopa stall,
nitton tjugu slå bon i huvu
(MÖ: Bk. 43 s. 61).
c
fem sex äta käx,
sju åtta ba me spotta,l)
elva tolv slå näsan i golv,
tretton fjorton skejt i skjorton,
sjutton aderton gå i baston,
(SI, 1890-t.: Ensk. meddel.).
d
tri fyra ba mej styra.
fem sex ga mej häst,

tretton fjorton plocka jortron,
femton sexton plocka sveskon,
sjAton adärton plocka 'kurton,2)
nitton tjogo slå bon i hovo
(HA: 117 s. 194).
e. Ett två ba me gå,
tri fyra kasta lyra,
fem sex ba me läggs,
sju åtta piss i pottan,
nie tie slipa lien,
elva tolv slå näsan i golv
(NA: 27 s. 39).
1. piss i potta.
Karten.
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Ett två ba mej gå,
tre fyra bad mej bida,
fem sex plocka gäss,
sju åtta kom till måtta,
nie tie slipa liar,
elva tolv slog näsan i golv,
tretton fjorton plocka hjortron,
femton sexton vattna hästar,
sjutton aderton gick på gatan,
nitton tjuge slog bonden i huve
(KU: Bk. 1930 s. 119).
Ett två ba me gå,
tri fyra ba me styra,
fem sex plocka gäss,
sju åtta kom ti måtta,
nie tie slipa lian,
elva tolv slå näsan i golv,
tretton fjorton plocka hjortron,
femton sexton vattna hästana,
sjutton aderton (glömt)
nitton tjugu slå bonn me träfate i huvu
(VA: Ensk. meddel. 1957).
Ejt två ba me gå,
tri fyra ha me lyra,
fem sex ba me väx,
sju åtta ba me klotta,
nie tie slipa lie,
elva tolv sopa golv
tretton fjorton lappa stsorton,
femton sexton läsa lexon,
sjötton aderton plocka vatickon,l)
nitton ts-fig;) tsar all ur stögon (KB: 38 s. 28).
Ett två ba me gå,

1) Åkerbär.

Kap.
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nie tie slipa lian,

femton texton ba ti dsässbos,*)
stjutton aderton tvätta faten,
nitton tsogu tsör flugon ur dsässbosstugon
(KB: 540 s. 281).
j Ett två ha mej gå,
fem sex ta ti väx,
nie tie slipa lie,
tretton fjorton lappa skjorton,
femton sexton va ti djässbo,
sjutton aderton plocka vatickon,
nitton tjugo tsör flugo ur stugo
(GB: 541 s. 256).
k. Ett1) två ba me gå,
tri fyra va o to lyra,1)
fem o sex ba ti väx,1)
sju åtta ba me klotta,1)
nie tiel) slipa lia,
elva tolva sopa golva,')
tretton fjorton plocka hjortron')
femton sexton ba ti dsässbå,')
sjutton aderton ba ti bagars,")
nittom tsugul) tsört flugo ur stugo
(NV: 540 s. 252).
1) ejn; fri fyra to lyro; fem sex ba ti växa; ti klott;
tii; elva tolv sopa golv; lappa stsorto; bagares;
dsässbå; nitton o tsugo (NV: 540 s. 260).
1. Ett två lät me gå,

tre fyra lå på lyra,
fem sex lät me väx,

*) Bröllop.
46 — V. E. V. Wessman.
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sju åtta barnen klottal)
nie tie slipa lia,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton lappa stjorto,
femton sexton be ti dsässbå,
sjutton aderton vattna hästn,
nitton tsugo bytto o stsulo
(LA: 541 s. 251).
Ett två ba me gå,
tre fyr ba ti by,
fem sex ba me väx,
sju ått ba me klott,
nii tui slipa lii,
elv tolv sopa golv,
tretto fjorto lappa stsorto,
femto sexto ba ti dsässbå,
sjutto aderto ba tibaka,
nitto tsugo tsört flugo ur stugo
(TJ: 541 s. 263).
Ejtt två ba me gå,
tri fyr lopp ti byss,
fem sex ba ti väx,
sju åtta ba me klotta,
nie tie slippa lia,
elv tolv skura golv,

Sjutto aderto banda kare2)
nitto tsugo tsör flugo ur stugo,
fast blind-Ant va tär
(TJ: 541 s. 262).
Ett två ba me gå,
tre fyr dsick ti byn,
fem sex dsord dsäck,
sju ått dsord gott,
nie tie slipa lian,
1. slå på katta.
1. klappa kam.

Kap.
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elva tolv sopa golv,

sjutto aderto vattna hästa,
nitto tsugo tsört flugo ur bagarstugo
(TJ: 541 s. 259).
13tri fyr pro ly,
fem sex ba ti djässbo,l)
sju åtta barnen klotta,

tretton fjorton lappa stsortim,
femton sexton ba ti dsässbo,
sjutton aderton vattna hästan,
nitton tjugo tsört ut2) flugo ur bagarstugo
(LA: 541 s. 239).
Ett två ba mej gå,
tre fyr slo opå,
fem sex gjorde gäck,
sju åtta gjorde gott,
nie tie slipa lie,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton lappa stsorton,
femton sexton ba ti dsässbås,
sjutton aderton vattna hästa,
nitton tsugo tsört ut flugo ur bagarstugo,
fast Blind-Ant va in (TJ: 541 s. 258).
Ejn två ba me gå,
tre fyra slo opå,
fem sex jord jäck,
sju åtta jord gott,
nie tie slipa lii

1) 1. barnen väx. 2) 1. smätta 'smälla
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sjutton aderto vattna hästan,
nitto tsugo tsört blindan flugo ur bagarstugo
TJ: 541 s. 260).
s. Ejn två babi gå,
tri fyra babi fyra,
fem sex babi väx,
sju åtta babo klotta,

femton sexton ba ti dsässbå,
sjutton aderton ba ti bagarstugo,
nitton tjugo tsör flugo ur stugo
(GB: 541 s. 255).
Ejt två banen gå,
tri fyra banen lyra,
fem sex banen läggs,
sju åtta piss i potta,
nie tie slipa lie,
elva tolv slodes i golv.
Läses då man balanserar en räfsa på fingret (NA: 414 s. 47).
Se också Stejskal s. 125.
Ett två barne går,
tre fyra barne lyra,
fem sex barne läggs,
sju åtta barne klotta
nie tie slipa lian,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton lappa stsorton,
femton sexton be ti dsässbå,
sjutton aderton banda karen,
nitto tsugo tsör ut flugor' ur bagarstugon
(ÖJ: 541 s. 242).
Ett två barnen gå,
tri fyra barn tar lyra,
fem sex barnen väx,
sju åtta barnen klotta,
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nie tie slipa lie,
tretton fjorton lappa stsorto
femto sexto bär ti jässbå,
sjutto ader to vattna hästa
nitto tsugo tsör flugo ur bagarstugo
(LA: 541 s. 234).
x.
tre fyra ta en lyra,

tretton fjorton lappa stsorton,
femton sexton läsa läxon,
sjutton aderton be ti dsässbo,
nitton tjugo tsör flugon ur stugon (ÖJ: 541 s. 245).

Y

tre fyra barnen lyda,
fem sex sta ti väx,

femton sexton bedi ti dsässbo,
nitton tjugu tjör flugo ur stugo (GB: 540 s. 270).
z. Ejn två barnen gå
fem sex barnen väx,
sju åtta barnen spotta,

tretton fjorton plocka hjortron,
femton sexton ba ti dsässbås,
sjutton aderton plocka vatikon,
(GB: 540 s. 271).
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å. Ett två barnen gå,
fem sex stor ti väx, o.s.v. = föreg.
sjutton aderton elda i basto (GB: 540 s. 273).
ä. Ejn två barnen gå,
tres) fyra var så dyra,
fem sex vattna häst,
sju åtta satt o klotta,

tretton fjorton lappa stsorto,
femton sexton ba 2) ti dzässbo,
sjutton aderton baka 3) ti dzässbo,
(NV: 513 s. 213; 540 ss. 246, 263).
ö
tri .
fem sex ba me läggs,
sju åtta ba me kotta,
nii tii slipa lie,
tretton fjorton tvätta stsorto,
femton sexton ba ti dsässbo,
sjutton aderton ba me tibaka,
GB: 540 s. 266).
aa
fem sex läsa läx,
sju åtta barne klotta,

lappa stjorton,
ba me ti dsässbo,
kom från dsässbo,
(GB: 540 s. 266).
1) tri NV: 540. 2 ) baka NV: 540. 3) ba NV: 540.

Kap.
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ab. En två burne gå,

sju åtta barnen klotta,
nie tie slipa lie,

tjuguejn tjugutvå lägg mösso opå (GB: 540 s. 267).
ac. Ett två barnen gå,
fem sex barnen läggs,

elva tolv tvätta golv,
femton sexton ba ti dsässbo,
nitton tjugo tsört bonde ur stugo (GB: 540 s. 274).
ad. Ett två barnen gå,
tre fyra barnen lyda,
fem sex barnen väx,
sju åtta barnen klotta,
sopa golv,
femton sexton tvätta kari,
sjutton aderton be ti dsässbo,
nitton tjugo tsör fluga ut ur dsässbosstugo
(KB: 540 s. 282).
ae. Ett o två bad me gå,
tri o fyra bad me bida,
fem o sex plocka gäss,
sju åtta kom te måtta,
nie tie slipa lite,
elva tolv slå näsan i golv,
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tretton fjorton plocka hjortron,
femton sexton vattna hästar,
sjutton aderton gick på gatan,
nitton tjugo slå bondin i huvvo
(BÖ: Bk. 1916 s. 117).
af. Ett o två bad me gå,
tri o fyra ba me ly,
fem o sex ba me väx,
sju o åtta ga me gott,
nie o tie slipa lia,
elva o tolv sopa golv,
tretton fjorton lappa stsorton,
femton sexton sopa sängstun,
sjutton aderton toppat) i lädon,
nitton tsugo tsört ur flugo ur bagarstugo
(LA: 541 s. 249).
ag. Ett och två bad mig gå,
tre och fyra kasta lyra,
fem och sex bad mig gå läggs,
sju och åtta sitt på potta,
nie och tie slipa lie,
elva och tolv sopa golv,
tretton och fjorton plocka hjortron,
femton och sexton vattna hästan,
sjutton och aderton (glömt),
nitton och tjuvu slå bruden i huvu
(KB: Bk. 25 s. 122).
ah. Ett o två ba mej stå,
tre o fyra taga lyra,
fem o sex (glömt),
sju o åtta ba mej spotta,
nie tie taga i mej,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton plocka hjortron,
(glömt)
1) Stoppade.

Kap.
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(glömt)
(glömt)
(KY: Hb. 12 s. 51).
ai. Ett o två barnen gå,
tre o fyra barnen lyda,l)
fem o sex ba ti dsäst,
sju o åtta barnen klotta,
nie tie slipa lie,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton lappa stsorto,
femton sexton ba ti dsässbo,
sjutton aderton plocka vatikon,
nitton tsugo tsört flugo ur stugo (G13. 541 s. 235).
aj. Ett o två börja gå,
tri o fyr ta en lyr,
fem o sex läst läx,
sju o ått for ti Måtts,
ni o ti slipa li,
elv o tolv for ti Solv,
tretton o fjotton lappa stjotton
femton o sexton lappa pjäxon,
sjutton o aderton tvätta badarstugon,
nitton o tjuvi for gobbin o tjäljen in åt unin2)
(KN PÖ: 520 s. 58).
ak. Ett o två börja på,
tre o fyr kasta lyr,
fem o sex bar ett kex,
sju o ått gar mä gott,
elv o tolv sopa golv,

sjutton o aderton bar upp pärton,
nitton o tjugo satt på en tvuo (tuvo),
o lappa en gammal gråskinnsluvo.
(IM: Fmk 49 s. 2).
1. var så dyra.
1. gruvan.
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al. Ett o två gjorde rå,
tre o fyra hissa lyra,
fem o sex läste läx,
sju o ått koka gott,
elv o tolv for te Solv,

sjutton arton trolla vartonl)
nitton tjugo for kring stugo
(Vasatr.: Vasabladet 28 jan. 49).
am. Ett o två gjorde råd,
tri o fyr kasta lyr,
fem o sex söma pjäx,
sju o ått gav me gott,

sjutton aderton kvätta badstuögon,
nitton tjuvi nappa mor i luvin
(PL: 511 s. 10).
an
fem o sex läste läx,
sju o ått bar i mått,

tretto fjoto lappa åfoto,
femto sexto vattna hesta,
sjutto adeto mala maltä,
nitto tjugo sopa stugo o tjöl all trolltjängar ur stugo
o i smugo, ur smugo o i fåko, ur fåk° på broä, åv
broä o på gåli, o ter lömna di (MA: 511 s. 10).
ao. Att o två låt så gå,
tri o fyr va int så dyr,
1) Vårtan.
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fem o sex lappa pjäx,
sju o ått for ti skott,

tretton o fjotton lappa å'tjotton,
femton o sexton läst uvi läxon
sjutton o adetton tvätta bagarstugon,
nitton o tjuvi nappa tjäljen i luvin,
dro opp on jönom murin (NÄ: 510 s. 36).
ap. Ätt o två låt så gå,
tri o fyr tag en lyr,
sju o ått ga ti toss.
föreg. (ÖV: 510 s. 36)
För övrigt
aq

sju o ått for ti Pått,

nitton o tjuvi nappa tjäljäna) i luvin
drov on opp genom tjäramurin (NÄ: Bm. II s. 90).
ar. Ett o två, låt så gå,')
tre o fyra, va int så dyra,
fem o sex, låt me väx,
sju o åtta, piss i potta,2)
nie o tie slipa lie,
elva o tolv sopa golv,3)
tretton fjorton lappa sjorton,
femton sexton lappa pjäxon,
sjutton aderton sprang te aderstu,
nitton o tjugo bytton o sjulon4) (MM: 537 s. 208).
a)
1)

Käringen.
1. gå på tå. 2 ) 1. August o Lotta. 3) 1. slå näsan i golv. 4) 1. tjör ti Tjyro.
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as. Ejtt o två låt mig gå,
tri o fyra taga lyra,
fem o sex fe ja läx,
sju o åtta gav me gotta,
nij o tij slipa lij,
elv o tolv sloov näs i golv,
tretton fjogrton lappa sjoorton,
femton sexton lappa pjäxon,
sjutton aderton ta stjulon o bytton,
nitton tjyvo slå bondin i hovo (RE: Hb. 12 s. 110).
at. Ejtt o två let so gå,
tri o fyra va int så dyra,
fem o sex let an nex, (?)
sju o åtta klappa Lotta,
nie o tie slipa lie,
elv o tolv slå näsan i golv,
tretton o fjogston lappa stjor.ston,
femton o sexton lappa pjäxon,
sjutton o årston tjö ti Karvsor,l)
nitton o tjuvo tjö ti Tjyro 2) (VÖ: Hb. 10 s. 283).
2. Klockslagen.
a. Klockan ett — magen mätt,
två — kaffe på,
tri — dricka vin,
fyra — kasta lyra,
fem — gå vi hem,
sex — äta kex,
sju — kommer frun,
åtta sitt på potta,
efter nie slår klockan tie,
elva — dansa selva,
tolv — slå näsan i golv (EN: Bk. 32 s. 57).
b. Klockan ett — magen mätt,
två — kaffepannan på,
tri — kaffetidn förbi,
By i Oravajs.
Kyrö.
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Klockan fyra — tar man lyra
fem — går man hem,
sex — vattnar man hästar,
sju — mjölkar man kona,
åtta — går man på potta,
nie — går ti tie,
pickar på elva slår snart tolv (KH: Bk. 1936 s 141).
c. Klockan ett — magen mätt,
två — pannan på
tri — kaffetid
fyra — spela lyra
fem — gå vi hem
sex — gå vi läggs
sju . — mjölka ko
åtta — piss i pottan
nie — slipa lien
tie — slipa kniven
elva — dansa me Selma
tolv — slå näsan i golv (NA: 27 s. 39).
d. Klockan ett är jag mätt,
två skall jag gå,
tri är jag fri,
fyra tar jag lyra,
fem går jag hem,
sex äter jag käx,
sju läser jag,
klockan åtta sitter jag på potta,
nie sover jag,
tie drömmer jag (ÖJ: 541 s. 338).

K. Rytmiska ramsor.
Leken kallas »Hacka bräde» (PE LA KB), »Räkna prickar» (GB),
för övrigt utan särskilt namn. Medan man läser en ramsa markerar
man varje betonad stavelse genom att med en kniv hacka i ett bräde
(PE LA KB GB), med knivsudden hacka i golvet (KB), med en
kniv slå mot ett brädstycke eller draga streck med pennan, samti-
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digt som man sjunger eller läser ramsan (PL), draga små lodräta
streck på väggen eller på ett papper så snabbt som möjligt (PY ST),
med griffel på griffeltavla eller med blyertspenna på papper draga
streck eller hugga med kniv eller yxa i en vägg eller på ett bräde i
takt med det man säger (SI NA), draga streck på papper (allm),
sätta prickar på tavla, hacka med kniv på ett bräde (PE LA KB GE',.

1. Med en kniv hackar man i ett bräde, medan man läser:
Bagarns lilla sockerråtta,
räknar du rätt, så blir det åtta.
Prickarna skola vara åtta (PE LA KB: 38 s. 81).
2. Man hackar med knivsudden i golvet och säger:
Ecka becka nie noll,
kattan satt på jungfrugolv,
räknar du rätt,
så blir du tolv (Bö: Hb. 1916 s. 118).
Ecka picka nie noll,
katten satt på kungens golv,
räknar du rätt, så blir det tolv.
Prickarna skola vara tolv (PE LA KB: 38 s. 81).
Ecka pecka nu, noll,
katt'n satt po jongfrons golv, o
reknar vi ratt, so blir e ti tolv (KB: 10 s. 460).
3. a Hacka packa nie noll,
katten satt på kungens golv,
räknar du rätt, så blir e tolv
(PL: Nordlander s. 139 a).
Hacka picka nii noll,
tsälndsän h16) sin sonn i golv,
allt va on så„ so så on tolv (KB: 10 s. 460).
Picka hacka nie noll,
(MA: 511 s. 7).
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Lirum, larum,
malmkyrka utan golv,
nu skall det vara tolv (Ort i Nyl: Nyl. V s. 240)
Nickom nickom nackom noll,
gumman slo sin son i golv
sa at de sku vara tolv (BR: 89 s. 111).
6. a Biron båron bisst,
kråkan sitter på en kvist,
hon unglar ett, hon unglar tu,
femton skurur har hon nu (LI: 99 s. 45).
b Vion vion visst,
kråkan sitter po en kvist,
hon kraxar &tt, hon kraxar tu,
femton strik S9 har vi nu (BR: 89 s. 111).
c Viron våron visst,
kråkan sitter på en kvist.
Hon unglar') ett,
hon unglar tu2)
femton skurur är där nu (LT: 100 s. 64).
d Virum varum visst,

femton skurur är här nu (öNyl: Nyl. V s. 240).
e
Hackar en,
hackar tu,
femton skuror har hon nu (ÖS: Nyl. V s. 240).
f Liron läron list,
kråkan sitter på en kvist,
Hon sär ett, hon sär två,
femton skurur är de på (PY: 397 s. 419 a).
1)

1. pickar. 2) 1. två.
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7. Kalle, Nalle Nock,
sitter på en stock.
När stocken ruttnar,
äter han den opp, opp (femton streck)
(ST: 397 s. 180).
8. a Fågeln satt på lingonkvist,
allt va han sa, så sa han visst:
han sa ett, han sa tu;
sexton prickar är det nu (PE LA KB: 38 s. 81).
b Kråkan satt på en lingonkvist,
allt vad hon sa, så sa hon visst,
hon sa ett, hon sa tu,
sexton prickar har jag nu (GB: 540 s. 284).
c Kråkan satt po lingonkvist,
allt va on så so så on visst.
Hon så ejtt, hon så
soxton pricka är det nb. (KB: 10 s. 460).
d Kråkan satt på en lingonkvist,
allt vad hon sade så var det visst,
du tar sju o ja tar tu,
sexton prickar är det nu (LA: 541 s. 279).
e Kråkan satt på en liljonkvist (lingonkvist)
allt vad hon sa så sa hon visst,
hon sa ett, hon sa tu,
sexton pickor har hon nu (TJ: 541 ss. 280, 281).
f Kråkan satt på en hallonkvist (lingonkvist),
hon sa ett, o ja sa tu,
sexton prickar blir det nu (ÖJ: 541 s. 279).
9. Hacka picka ticka noll,
gubben slo ti son i gål,
sexton pickor skall det vara nu (NV: 540 s. 286).
10. Hacki picki kråkinräv,
kråkan hackar i bondens räv.
Hacki ett, hacki tu,
sexton skurur e där nu (NA: 27 s. 38).
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11. Picka hacka niä noll,
katten satt på kungens golv,
räknar du rätt så blir det tolv.
Hon sa ett, jag sa två,
räknar du rätt så blir det tjugu
tjugu två (PL: 511 s. 7).
12 a.

Vill cia o vill du ,o

dk med mei

vi l

lu mareil ayi ij ?

dir 'kall de 1"91i-o

dm vi ll

n' ar7.0

o

val

Män,

s'rea<erra

Ett streck drages eller en skåra hugges för varje fjärdedels takt
(NA: 27 s. 38).
b Vill du, vill du, vill du, vill du,
vill du, vill du, vill du, vill du
följa med mig uti lunden så grön?
Jo män, jo män, jo män, ja män,
jo män, jo män, jo män, ja män
där skall alla tretio prickarna stå (PL: 511 s. 7).
c Vill du o vill du, o vill du, vill du, vill du,
vill du med mig uti lundena gå?
Ja män o jo män, jo män o ja män,l)
här ska de trettio streckena stål)
Om ett streck drager för varje betonad stavelse, blir det trettio
(SI: 1890-talet: Ensk. meddel.; LI: 99 s. 45).
d Vill du, vill du, vill du, vill du, vill du,
vill du med mig uti lunderna gå?
ja män, jo män, jo män, gärna,
Här ska de trettio streckena stå (VA: 359 s. 15).
1) LI: Jo män o ja män o jo män, jo män ja män, o här skall de trettio
raderna stå.
47 — V. E. V. Wessman.
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e Vill du, vill du, vill du, vill du, vill du,
vill du med mig uti lunden gå?
Jo män, ja män, jo män, ja män, jo män,
här skall de trettio streckena stå
(Ort i Nyl: Nyl. V s. 240).
f 0 vill du o vill du, vill du vill du, vill du,
ja män, o jo män, ja män, jo män,
här skall de trettio streckena stå (BR: 89 s. 111).
g Vill du o vill du,
villi, villi vill du
med mig uti lunden gå?
O ja män, jo män, j amän, j amän, jo män,
här ska di trätio streckena stå ST: 397 s. 180).
h Vill du vill du, vill du vill du vill du,
vill du i gröna lunden gå?
Jo män ja män, jo män ja män,
här ska de trettio streckena stå (NV: 540 s. 285).
i Vill du, vill du, vill du, vill du, vill du,
vill du mej uti lunden gå?
här skall de trettio streckena stå (TJ: 541 s. 280).

vill du med mig uti dansen gå?
därå därå, därå därå därå,
där ska de trettio streckena stå (GB: 540 s. 294).
k Vill du, vill du, vili vili vill du,
vill du med mig uti ringen gå?
Ja män, ja män, ja män, ja män, ja män,
trettio streck där skola vi gå (LA: 541 s. 278).
1

rita de trettio streckena stå (LA: 541 s. 278).
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m

med mig uti ringen gå?
trettio streck där skola så gå (LA: 541 s. 279).
n Va vill du, va vill du, va vill du, vill du
vill du vill du me mig uti lunden väl gå?
Jo män o ja män o jo män ja män jo män,
se här ska de trettio streckena stå
(BÖ: Hb. 1916 s. 118)
o Vi-lo vi-lo, vilo vilo vi-lo,
vi-lo så skall vi till marknan gå,
här å där å, här o där o här å,
här ska de trettio streckena stå (GB: 540 s. 284).

L. Bokstavsrim.
B. 1. a. Backlonds bockabässin bocka Backlond bakom bålagsböden. Backlond börja bolder o bannas (KB: 540 s. 298).
b. Backlonds brun bässe bocka Backlond bakom bUde.1) Backlond byrja bannas (NV: 540 s. 288).
2 a. Backmans bockabässe bocka Backman bakom Backmans böde.. Backman börja bannas o holden Backman bada åv baket bässin
(LA: 541 s. 275).
Backmans bocka bessin bocka Backman bakom Bolax bron
(PE KB: Bk. 1945 s. 96).
Backmans bockabässin bocka Backman bakom Bolder-Antas
brödan, so an börja donder o sväri (ÖJ: 541 s. 273).
Backmans bockabässe bocka Backman båk i bejne. Backman
börja bannas bakom bastobentsi (GB: 540 s. 296).
Backmans bockabässin bocka Backman båkpo bejne. Backman börja bolder bannas bakom bastostejn (ÖJ: 541 s. 271).
Backmans bockabässin bocka Backman, so an börja donder o
sväri (ÖJ: 541 s. 273).
Backmans bockabässin bocka (Backman) Beata i bakbejne.
Beata börja bolder o bannas bakom bastobjerji (LA: 541 s. 277).
1)

Boden.
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Backmans bässe bocka Backman bakom bblagsbroe. Backman
börja bolder-bannas, bad baket (GB: 540 s. 289).
Backmans bässe bocka Backman bakom bölel) (NV: 540 s. 287).
Backmans bässe bocka Backman i ballan.2) Backman böja bolder o bannas bakom bastob-ge (GB 541 s. 270).
Backmans bässin bocka Backman bäkpå bejne (LA: 541 s. 270).
3. Byskata-Backmans bockabässin bocka Backman bak i bejne, o
Backman börja bolder o bannas (KB: 540 s. 300).
4 a. Bellmans bockabässin bocka Backman bakom bejni. Bellman (Backman) blev förbanna o bada åv baket bässin (LA: 541
s. 274).
Bellmans bockabässin bocka Bellman bakom bejne (LA:
541 s. 277).
Bellmans bockabässin bocka Bellman bakom bejni. Bellman
vart förbanna o börja bada åv baket bässin (LA: 541 s. 269).
5 Bakom Brejmosbärji baka bagaribanen bara brend bloodbrö
(KH: Bk. 1936 s. 141).
F. 6. Faffis-Fias3) f5sterflicko fick fast fem fulla får framför Faffis
Fias fostofönstre (LA: 541 ss. 276, 277).
7 a. Frans Fredrik Fisenfelt fraktade femton feta franska fruar
från Frankrike fram. Fruarna fes fartyget fullt. Frans Fredrik Fisenfelt fick full frakt för fruarnas fis från Frankrike (SI: Bk.
1950 s. 118).
Frans Fredrik Fisenfelt förde fyra fromma fruar fram. Fruarna fejs fartyget fullt. Frans Fredrik Fisenfelt fick full frakt (MÖ:
Bk. 1943 s. 62).
Frans Fredrik Frisenfelt förde fem franska fruar från Frankrike. Fruarna fes. Frans Fredrik Frisenfelt fick full frakt för fruarnas
fis (KB: 38 s. 27).
Fredrik Ferdinand Friden Frell Frans förde femton finska
fartyg från Frankrike . .. (Fragment: bör vara 15 ordbörjande f) 4)
(BÖ: Hb. 1916 s. 118).
Bordet.
Testiklarna.
Faffes-Fias (LA: 541 s. 269).
Enl. V. Solstrand.
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H. 8 a. Ha du hört, hur Hansas halta höno ha halta hela halva
hösten? Hur i helvete ha he hinda?1) (NV: 540 s. 284).
Hanssons halta höna halta hela (långa) hösten (ÖJ: 541 s. 274).
Hanssons halta höna har hostat hela halva hösten (KB: 540
s. 298).
Hans Hanssons halta höna har haft hes hack-hosta hela halva
hösten (ÖJ: 541 s. 272).
Hanssons halta höna, hon har haltat hela halva hösten (LA:
541 s. 275).
9. a. Hans Henrikas hustru Hanna Helena har härvat hundrade
härvor. Hå hå, har hon härvat he (LA: 541 s. 274).
Hans Hindrikas hustru Hanna Helena har härvat hundra härvor. Hur i han håle ha hon herrdal) he (LA: 541 s. 271).
Hodikas Hejkas hystro Hanna hon ha härva hondra härvar.
Hor i kärrans höga himelar ha hon hinda härv hejla hondra härvar!
(KH: Bk. 1936 s. 141).
10. Hans Hindrikas Hättjas hustron ha haft hikäli hakäli huston
häjla hisin halva höstin (ÖV: 510 s. 35).
11 a. Har herrarna hört, hurudan hiskelig händelse har hänt
herr Hacklin: hur hans höna har hickat hackat hela hösten? (KB:
38 s. 27).
Har herrn hört, hurudan hiskeli hosta hon har haft hela halva
hösten? (KB: 38 s. 27).
Har herrskapet hört, hurudan hiskeli händelse har hänt? Häradshövding Holms halta hushållerskas halta hund har haft hick-hackhosta hela halva hösten (öNyl: Nyl. V s. 239).
Har herrskapet hört, hurudant (sic!) händelse här har hänt?
Herr Hacklins halvtassiga hund har haft hiskelig hick-hack-hosta
hela herrans halva höst (GB: 540 s. 295).
12 a. Hermans Hejnolas halta höna har hickat, haltat, hostat hela
halva hösten (GB: 541 s. 270).
b. H. H. Herman Hejnola, hans hustru Hilma Helena Hellsten
har haft hick-hack-hosta hela Herrans halva höst, Herren haver
hulpit henne (GB: 541 s. 268).
1) Hunnit.
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13 a. Herr handlanden Hugo Holm Hallen hans hustru haver
hickat höstat hela halva hösten. Herren haver hulpit henne (KB:
540 s. 299).
b. Herr Herman Henrik Hallen hans hustru Hanna Helena har
haft hock-hack-hosta hela halva Herrans höst, Herren hjälpe henne
hem (GB: 540 s. 289).
14 a. Herrans hand håller hårt. Herrans hand haver hulpit mången man (MÖ: Bk. 1943 s. 62).
Herrans heliga högra hand, han har skapat mången man
(LA: 541 s. 276).
Herrans heliga högra hand har hulpit mången man (FB: 255 s.
97). — Se Fsvf. IV s. 27 nr 14.
15. a. Hick-hack-hosta hela Herrens halva höst (GB: 541
s. 269
Häradshövding Holms halta hushållerskas hund hade hickhack-hosta hela halva hösten (SI: Bk. 1950 s. 118).
Äsch Ansas ästin a acka o 'rista äjle alva östin (NÄ, Tjärlax:
510 s. 35).
Höga herr handelsman H:s hustru har haft hick-hack-hosta
hela halva hösten (BÖ: Hb. 1916 s. 118).
S, Sj. 16 a. Sju sjösjuka sjuksjöterskor (VA: Bk. 1945 s. 96).
b. Sju sjösjuk sjukgtjöjterskor åtjöjter i sjösjuk (ÖV: 510 s. 35).
Skraken skra, skrapaliko skralliko, skrack ack a (NÄ, Näsby:
510 s. 35).
Stsäsa sköa so små som snus, so salti so salt som sillstsärte
(LA: 541 s. 276).
Så sant som Storstara sexmans sonson sålt sin sytning, så
skall Simon Simonsson Sonasund skära sönder sina skor så små
som snus (KB: 38 s. 27).
A. 20. Ake Åkberg åkte åter åt Åbo (LA: 541 s. 274).

M. Svåra ljudgrupper.
Man skall säga sakerna snabbt (allm.), sju gånger (NA BÖ), nio
gånger efter varandra i ett andetag (NA), man räknar huru länge en
annan kan utan att hämta andan felfritt säga satsen (SI Nyl.).
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1 a. Blött brö o fett fläsk (Nyl: Nyl. V s. 238; BÖ: Hb. 1916 s.
1181 ); KN: Nordlander s. 134 a nr 230 A; MA PL: 511 s. 18).
Blött brö o feja fläsk. — Han skall inte vara läsp som ska
kunna säga detta sju gånger (NA: Nordlander s. 134 b. nr 230
C; HF lmf.).
Blöt brö o fet svinfläsk (GB: 540 s. 294).
Blött brö o fejt fläsk fastnar int i halsen (NA: 27 s. 79).
Blött brö o fätt fläsk po et flatt fät (PÖ: 520 s. 66).
2 a. Fejt flesk op flatt fat (MÖ: Bk. 1943 s. 62).
Fejt flesk po flått fät (SI: Ensk. meddel.).
Fett fläsk på ett flatt fat (GB: 541 s. 270).
Fett flesk po flatt fat, sju longa röda ledärremmar (KI: Bk.
1936 s. 141).
Fätt fläsk op e flatt fat (NÄ, Näsby: 510 s. 35).
Fätt flesk o böutt brö (NÄ: Bk. 1936 s. 141).
Ba (bara) int somliga sku tal om somliga så miki som somliga
talar om somliga, sku int somliga va mot somliga så som somliga e
mot somliga (BO: 85 s. 83).
Flyg, fula fluga, flyg! Och den fula flugan flög (Nyl: Nyl. V s.
239; SI HF: Ensk. meddel.; ES TK: Bk 1945 s. 96; BÖ: Hb. 1916 s.
118; ÖJ: 541 s. 273; NV: 540 s. 287).
Fröken ba hälsa o sa, att fröken sku kom ti fröken; kommer
int föken ti fröken så kommer int fröken ti fröken heller2) (SI,
1890-t.: Ensk. meddel.).
6 a. Madam ba madam komma till madam, kommer int madam
till madam, så kommer madam til madam. — I st. f. madam kan användas ordet tant (Nyl: Nyl. V s. 239).
Madam hälsa åt madam, att madam sku ge madam de madam
låfte madam, när madam va hos madam allra sist (VÖ: 28 s. 508).
Mamm sa, ätt mamm sko korna ti mamm, fö kombär int mamm
ti mamm, så kombär mamm ti mamm (PE: 38 s. 28).
7. Mäster bad me korn ti mäster. Om mäster sku va så go o lån
Den skall inte vara läsp, som sju ggr ska säga detta.
I st. f. »fröken» kan användas »madam».
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lite klister åt vår mäster. Ba (bara) vår mäster kokar klister, ska
mäster få klister igen (BO: 85 s. 83).
8. a. Boxpojkin koka pipan i kaffipannon (SI: Nyl. V s. 239).
b. Ett pepparkorn, två pepparkorn, tri . . . . (BÖ: Hb. 1916 s. 118).
c. Ett peparkorn i en koparpanna, två peparkorn i en koparpanna,
tri peparkorn i en koparpanna, o.s.v. så länge man orkar utan att
säga oriktigt (MU KB Bk. 1945 s. 96).
d. Fem pepparkörn i kopparpann (MA PL: 511 s. 18).
e. Sju pokarpojkarl) stampa sju pipark-Orn i ein koparpanno (MÖ:
Bk. 1943 s. 62).
f. Tri Pokarpojkar stampa tri piparkUrn i koparpanno (LT: Nyl.
V s. 239. N o r dl a n d e r s. 139 b nr 245 G).
g. Tre kockarpojk koka tre prepparkorn i tre kopparpannor (GB:
540 s. 291).
h. Tre kockarpojkar kokade tre pepparkorn i en kopparpanna
(GB: 540 s. 296).
i. Tri kockipojk koka tri pepparkorn i en kopparpanno (ÖJ: 541
s. 272).
j. Tre pepparkorn i en kopparpanna (GB: 540 s. 289).
k. Tri trinda pepparkorn i en kopparpanno (KB: 540 s. 298).
1. Ätt peparkon i en kopartonn, två peparkon i en kopartonn,
tri peparkon osv. (NÄ:, Näsby: 510 s. 35).
9. Tri grå grisar gnavar ur ejt bakutråg. — Skall sägas kvickt
flere gånger efter varandra (SI: Ensk. meddel. 1955).
10. Ja pa2 ) tu pa, vi pa, ni pa, ti pa (NV: 540 s. 285).
11. Nakkilan pappilan apupapin papupata kiehuu ja kuohuu (LA:
541 s. 268). — Översättning: Nakkila prästgårds adjunkts böngryta kokar och sjuder.
12 a. Packa pappas kappsäck (SI HA HF EN: Ensk. meddel.; BÖ:
Hb. 1916 s. 118; NÄ: 510 s. 35; NV: 540 s. 285).
b. Packa pappas kappsäck,
pepparkaka, pepparkaka,
kaffepannan kokar över (GB: 540 s. 288).
Pockar, by i Lappträsk.
Plägar.
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c. Packa pappas stora kappsäck (GB: 540 s. 296).
13. Pli pli plåron, kopartonnon i läron (NÄ, Kåtnäs: 510 s. 35).
14 a. Sex hästlass Läpplaxboal) (NV: 540 s. 285).
b. Tri hästlass - Läpplaxboa (NV: 540 s. 287).
Sex laxar i en2 ) laxask (HI: Bk. 1936 s. 141; MA PL: 511 s. 18).
Jag såg och såg och vart jag såg
blott såg vid såg jag såg (NV: 540 s. 287).
På ,ollduksvHvin (läses snabbt) (BÖ: Hb. 1916 s. 118).
a. Kvistfria kvastskaftar (GB: 541 s. 269).
b. Kvistfritt kvastskaft (Åbo: Bk. 1945 s. 96).
Kvänen kvä, kvälikon kvä ä (NÄ, Pjelax: 510 s. 35).
Tretitri trätallrikar (NÄ, Näsby: 510 s. 35).
Tre trippande töser trava (LE), trappa (KB) trappan upp
(LE KB: Bk. 1945 s. 96).
Tri dräpande tränor3) (NÄ:, Tjärlax: 510 s. 35).
Tri starrstrå star vi rejnstejn (LA: 541 s. 275).
a. Tri trätallrikar (Nyl. Nyl. V s. 238; VÖ: Nordlander
s. 138 b, nr 249 A; HFlmf.)
Tri tretalldrikar . . . . (BÖ: Hb. 1916 s. 118).
Tri ny trätallrikar 4) (ÖV: 510 s. 35; PÖ PL KN: Nordla nd e r s. 138 b, nr 249 B; HFImf.).
Tri ny trind trätallrik5) (GB: 540 s. 294; LA: 541 s. 275).
Tri trind trätallriks) (GB: 540 s. 288; 541 s. 268; ÖJ: 541 s. 272;
NV: 540 s. 285).
Tri trind trinda trätallrik trilla på en trindi träbord (ÖJ:
541 s. 272).
Tri trind trätallrik trilla (LA: 541 s. 276).
Tri trind trätallrikar trilla på ejn trindi bord (KB: 540 s. 298).
Läpplax, by i Pedersöre.
i: Ma BL.
Tranor.
Trätaldrikar: PÖ PL KN.
Trätaldrikar: PÖ PL KN.
Trätallrikar: GB NV 540.
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Tri trinn trätallrik trillat på e trindi bord (KB PE: Bk. 1945
s. 96).
Tri trind trätallrik som trillar under en träsoffo (TJ: 541 s. 277).
Tri trinn trätallrika (MA PL: 511 s. 18).
1. Tri trä trind tallrik (KB: 540 s. 300).
25. Tri trippande troll trippar trappan upp (TJ: 541 s. 277).
26. a. E nytt snidi vridi vinterräjp (NÄ, Kåtnäs: 510 s. 35).
I nytt vint vridi vidirejp (MA PL: 511 s. 18).
Ett nytt vitt vridde viddjerep (BÖ: Hb. 1916 s. 118).
Ett vridi vidirejp (LA: 541 s. 271).
Ä nytt, vint, vitt, vridi vidiräjp (PL IÖ: Nordlander s.
138 b nr 250 A; HF lmf.).
Ä nytt, kvitt, kvista, snidi, vridi vidiräjp (KN: Nordlander
s. 138 b nr 250 B; HF lmf.).
Tri ny väl vridi vidirejp (VÖ: Nor dlander s. 138 b nr 250
C; HF lmf.).
Tri ny vridi bridi länk ligger under bordsens bänk (GB:
540 s. 294).
Tri vridi vidilenk (NV: 540 s. 286).
27. Vispel ondi bble (MA PL: 511 s. 8).

N. Komiska ljudgrupper.
Man skall mycket snabbt efter varandra upprepa ordet PakUrum (Nyl: Nyl. V s. 238). — Postorum (SI HF, 1890-t.: Ensk.
meddel.).
Kan du säga »pakörum» nio gånger efter varandra med ett
»andtag»: pakörumpakörumpak6rumpa . Du sade »korumpa» (NA:
27 s. 37).

0. Att läsas bakfram.
1 a. Növär samlas i Paris: sirap i Selmas räven (SI, 1890-t.: Ensk.
meddel.).
b. Növärttak i Paris: sirap i katträven (SI, 1890 -t.: Ensk. meddel.).
2. Sum samlas i Paris: sirap i Selmas mus (SI, 1890-t.: Ensk.
meddel.).
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Sirap i Paris ( NA: 27 s. 37).
Släp saxas päls (SI: Ensk. meddel. 1956; NA: 27 o 37).
Nahtrop (utskärsspråk

nattrop): Porthan (NA 27 s. 37).

P. »Borgåtyska.»
Hunntpsko MÖ SI, -tisko BO, hunntyssko sKO, honntyssko PA
nKO RE MU, honntiisko BO (Pörtö), katt -tusko BO (Pörtö), plotärtisko BO, -tyska, HF, potärtisko BO, slabärtyssko HA KY IA, -tyssko
TA, slapärt9sko SI, -tyssko SI HA SN EN, -tyssko DB IA.
Till varje stavelse fogas d och v jämte stavelsens vokal, förlängd efter v. Vart skall du nu gå» lyder sålunda: vadavart skadavä
duduviå nuduvii godov5; ja kan inte hitta bokin, jadavä kadavä
idivi hidivi bodovaidivi (BO SI HF: Bidrag II ss. 46, 114).
Till varje stavelse fogas -ffti, t. ex. Ja ska gå hit: jaffti skaffti
.gåffti hiffti (Mö: Bk. 1943 s. 62; Bidrag II s. 45).
Till varje stavelse fogas -ge, t. ex. kvart ska du nu ga: kvage
skage duge nuge gage; vart ska du nu gå: vage skage duge nuge
goge; ja ha inte hitta bokin: jage hage ige pigetage bogekige (BO:
Bidrag II ss. 114, 119).
Till varje första stavelse fogas -gär, t. ex. vagär skagär dogär
nogär gogär (SN EN: Bidrdag II s. 142).
Till varje stavelse fogas -11bär, t. ex. jallbär skallbär gållbär hillbär: jag skall gå hit (Mö: 1943 s. 62; Bidrag II s. 46; RE MU: Bidrag II s. 46).
Till varje stavelse fogas -llvär, t. ex. vallvär skallvär dullvär
nullvär gollvär 'vart skall du nu gå.'; jallvär hallvär illvär hillvärtallvär bollvärkillvär 'ja ha int hitta bokin'. BO SI (Bidrag II s. 46).
Till första stavelsen fogas -11vär, om ordet är två- eller flerstavigt,
bortfalla de senare stavelserna, t. ex. jallvär hallvär illvär hillvär
bollvär (HA: KY TA: Bidrag II s. 142).
Till varje stavelse fogas -ngeli, t. ex. vangeli skangeli dungeli
nungeli (dungeli nungeli nKO) gongeli; vart skall du nu gå (KO:
Bidrag II s. 46).
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Till varje stavelse fogas -ti, t. ex. vati skati doti nQti goti =
föreg. sats (PA: Bidrag II s. 46).
Till ordets första stavelse fogas -vär och stavelsevokalen förlänges, t. ex. jävär hävär Tvär hivär bövär 'jag har inte hittat boken'
(HA: Bidrag II s. 142).
Man fogar stavelsen -är efter varje ord. Meningen vart skall
du gå?» kommer sålunda att lyda: »Vartär skallär doär gåär» (KH:
Bk. 1936 s. 141).
Viti vi viti vem: vem vet (Mö: Bk. 1943 s. 62;Bidrag II s. 46).

Q. Lekräkningar.
För att bestämma vem som skall söka i kurragömmalekar, vara
»fasttagare» i tafattlekar o.s.v. plägar man »räkna», d.v.s. läsa
upp en räkneramsa. En räknar, de övriga stå i halvcirkel framför
räknaren, som med sitt finger pekar på envar vid varje betonad stavelse. En efter en träda de sålunda ut ur ringen, den som sist blir
kvar av de sista två återstående får uppgiften att söka o.s.v. (Allm.).
Deltagarna stå i ring med knytnävarna framsträckta. Räknaren slår
med sin knutna näve på de andras nävar ett slag för varje betonad
stavelse i ramsan. Den som träffas av den sista stavelsen faller bort,
och så fortsättes, tills slutligen en blir kvar, vilken då blir den utsedda (NV: 407 s. 196).
Man kan bestämma vem som skall söka i kurra gömma, bli nata
o.s.v. sålunda: Alla deltagarna stå i ring. En står i mitten och pekar
i tur och ordning på de andra såsom då man »räknar», men tyst
utan att yttra något. Den som då först börjar skratta, skall »kurra»,
bli »nata» o.s.v. (SI: Ensk. meddel. 1954).
1. A ä kollme, silken sollme,
röti rska kälifång,
essji tessji tfiti
himeti må, mattramä,
tilleri tilleri tippon pojs! (PÄ: 99 s. 54).
2 a. A bolma sinka dolma
baneby sassendy,
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kaja kaja jämmerfoll,
trilloma tralloma trittis trattis
jockom jockom pojs! (NV: 540 s. 259).
b
baneby, sasserdy,
kaje kaje jämmerfru,
trilloma tralloma trittis, trattis
jockom jockom, pojs! (NV: 513 s. 214).
c
barn i by sasserdy,
kaja, kaja jämmerfoll,
trilloma tralloma trittis trattis
jockom jockom pojs! (NV: 540 s. 255).
d
bäri bomm sasse romm.
kajja kajja j e mej frömm
Tritta tratta bort! (ES: 117 s. 176).
A bolma sinke dolma,
bäre bomm sasse domm,
kajja kajja j" mej fromm
Dritte dratte bort! (LT: 100 s. 66).
A polme, silken solme,
römiti rska kälifång,
timiti mä mattrahä
tilleri tilldäri tippon pojs! (PÄ: 99 s. 54)
A polme silke (1. sinke) solme,
tömeti (1. dömeti) essko kälifång,
essji tessji (1. esstji tesstji 1. tresstji) tiiteli
timmate mä, hackra hä.
Illen tilen (1. ildäri tildäri) tippen pojs (LT: 100 s. 66).
A polme silki solmen,
dömiti esskon kålifång,
esstji tresstji täti luti
timmärti må hackara hå,
tildäri tippon pojs! (ST: 100 s. 90).
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i. A polme silki solme
esski domi tresski Ititi tfiti
timeti mä hackrahä,
silläri tilläri tippen pojs! (ST: 100 s. 90).
i•

kaj kajk kkvifunk,
anna drina sej si drunk,
klockan fyra, fem o sex,
barmhärt skock knäpp ut (ST: 100 s. 90).
k. A polme sinke dolme,
pjärrve munk, sese dunk,
kao kao, lokan tokan,
timmetimakan makamatej,
tegel i täppan,jul man pojs! (VA: 359 s. 39).
L A polme sirken sej,
rome ressi kälifång,
uti tuti timitå,
mattra ä pojs. Ut! (Il: 99 s. 45).
As polme, sylki solme,
lömi leski kali två,
essen tessen, tyten ply",
hackade hå, timmeni må,
tillen tillen, tippen pojs! (PY: 397 s. 235).
Ass polmo siki solmo,
lömen lessken kålen två,
essen tessen tuten
immeti mä hackari hå,
illen tillen tippen pojs! (PY: 100 s. 83).
Apollo me, solla me, skinka me dus,
res kung Karle pung,
meska teska, sluka tsimiti,
maltari, kultari, kaltari, vakame lejs,
tillin, tippon, potton, pojs! (KI: 80 s. 58).
A porrmen, silken sollmen,
römiti r.e-ska kälifång,
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timiti må, mattrahä,
tilleri silleri tippan pojs! (PA: 99 s. 54).
A ä ratsa vitsa vå,
ä ä soalivili vå,
nilli patilli ratsa vitsa villi
nilli patilli poh poh poh.
Helsingfors storer stad,
där är mycket sotamies,
viii vimpona kasimiri kampona
ele röpona söpona inka betala kromesöskona penkana
(HA: 117 s. 195). — Skall enl. meddelaren vara finska.
Abo nabo, nibo noll,
kom med oss och kasta boll,
blir det jag, blir det du?
Överst kommer jag — nu! (Vasatr.: Vasabladet 28
jan. 1949).
Aboka soka tjita bara hatikö,
kodji ladji sö (GB: 540 s. 276).
Adam padam paradis
slaktade sin feta gris.
Han sa ett, han sa tu,
ute skall du vara nu') (ST: 100 s. 91; KB: 540 s. 280).
Alamen, sälamen, silkin tfisa,
jegsa Tara, Kajsa Sara,
pums, tums, o ve, knut! (BO: 99 s. 37).
Ali viii vi
ami dami sloki
äli päli puff! (PL, kyrkoby: 511 s. 4).
Alikon dalikon dinkon dej
kottlona fyra fem sex,
bim bao rosenstang
oxen boxen tole te, ko
kockola mente pojs! (ÖJ: 541 s. 244).
1) KB: du.
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Aura borma, sinka dorma;
bärne biurs, sase döms;
kajjet kajjet, jeme frin;
trilder rna, trallis jockom bort (BJ: Fmk. 49 s. 3).
Ana dråna drina dräkt,
skutta fira (= fyra), fem o sex.
Dina maka brände kaka,
brun stut, knäpp ut! (KÖ:422 s. 95).
Angan tangan tävit så,
viii viii vippon, viii viii gå.
Angan sera angan såra,
äppeli käppeli kiron. röp (LI: 99 s. 67).
Aneken faneken, fiken föken, fäken
a ni sit ti bräken po mäken?
Kisse misse göde man
många konster koride han:
hogga våd, stsära tråd,
det var kisse konste det (KB: 38 s. 93).
16 a. Annicka dannicka, arimentil,
fickla fackla, dunve dit.
han sa ett, han sa tu,
ute skall du vara nu (LO: Nyl. V s. 236).
Annika dannika Davidsson,
filivilivimpan, filivilivöj,
salta syra, konga lyra,
piff paff, pörtta ja pojs! (PY: 397 s. 232).
Anika danika dem o dex,
tri o fyra o fem sex (GB: 540 s. 267).
Anika dannika dickon dej,
skotena fyr, fem sex, sju
äppen päppen pilom palom puff (TJ: 541 s. 257).
Anika danika dinkon dej
kotelon fyron femmon sex,
melon maxon titton tätlä
ut pojs! (LA: 541 s. 253).
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f
kotolen fyron fem,
biro bam rosendamm
vila maksa tittan
ut pojs! (LA: 541 s. 233).
g

kotolen fyron fenriön sex,
pim pam rosendamm,
mila maxa, tittan tålä,
pojs ut! (LA: 38 s. 103).
Annika dannika dinkon dej
kottron fyron femmon sex,
ut pojs! (LA: 541 s. 251).
Anika danika, dinkun döns,
hotina, fyr, fem sex stju,
oxen, boxen, kyllen kempen
memmpen pojs! (KN: 400 s. 68).

i•

Anika danika dinkon döuv,
skotina fyr o bing bång,
oksen poksen tålen teropen
kokko menkä pojs, ut! (GB: 540 s. 268).

k. Aniko daniko dinkon döuw,
kotlana fyr femm sex,
birom boom rossnstang,
oksen moksen tulon timpor
kocka menkä pojs! (TJ: 422 s. 94).
1. Annika dannika domare
ett tu trallallallå,
gick jag genom silverstad,
åtta veckor före jul
dansa Anna Maja Brita
Stina genom bondens ladoknut, ut! (GB: 541 s. 257).
m. Anika, danika, domedill,
trippla, trappla, säj me till,
spenti spån, spjut i hand,
mine maka brändi kaka,
knäpp här du ut! (MÖ: 99 s. 49).
48
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n
vickla vackla säj mej till,
spännti spjuti, spån i hand,
mine maka, bränne kaka,
knäpp spjut, du nu ut! (PA: 99 s. 53).
0

vickra vackra säj me till,
viga våga bonden såga,
jick i lada, jorde skada,
bita vipp bita strå,
grå häst, sal uppå.
Vem skall till dörren gå? (LT: 100 s. 66).
Hanika ranika domejdill,
vickla vackla se mej till,
späntil spånad bränni kaka,
bonu ut, knäpp ut! (PY: 100 s. 83).
Anika danika domendill,
fickla fackla visor still,
spänti spola, spjut i hand,
mine maka bränne kaka.
Bon stup, knäpp ut! (ST: 100 s. 90).
Anika danika
spänti spåna, spjut i hand,
mini maka brändi kaka,
bon släfft här ut! (PY: 100 s. 83).
Aniki daniki domidill
få vi jöra silversal,
tre veckor efter jul
få vi dansa jungfru brud, ut! (ST: 100 s. 90) .
Anicka danicka, dos,
vipla vapla, vos.
Tre veckor efter jul
får jungfru dansa brud
i sin egen sal (HA: Nyl: V s. 236).
Anika danika dos
vipla vupla, vos.
Spinte spänna, spjut i hand.
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Gack ut i din knut.
Ut! (HF: Nyl: V s. 235).
v. Anika danika doss,
vibla väbla yoss.
Asköltånt, pimp pamp,
gå ut i din egen knut! (ES: 117 s. 176).
Anika danika drej,
drös drös sötlon kötton
blom baom rosintann,
älskade älska, rösa tösa,
timmeti mäka, mäka madej,
tildäri tippon fyrjon i byttan,
niko vöjin, jeck ut
till sin drätt,joka pojs! (SÅ: 422 s. 93).
37- Anika danika drejon dreck,
kottla fyra, fem o sex,
Bing, bang rosenrang,
bränni maka, bränni kaka,
ett knäppa ut! (ST: 100 s. 90).
z. Anika danika drejon drik,
skoffla fyra fem,
bing bang rosendamm
ett knäpp in ut! (NÄ: Norrnäs: 510 s. 18).
å. Anika danika drellon dreck,
klockan fyra, fem o sex,
vippla vappla, tjälingen stappla,
nie, tie åla onn,
olikon tepplon, pojs on pojs (PÄ: 99 s. 53).
ä. Anika danika rejjon ress,
kottla fyra fem o sex,
pimm pamm rosendramm,
äpple måka, ränne käka,
ett, knäpp, ut! (PÄ: 99 s. 53).
ö. Anika danika drinkon drej,
skotino fyr, fem sex sju.
Äppen päppen, pirum pärom paff (TJ: 531 s. 535).

Sällskapslekar.

756

Kap.

aa. Annika dannika drinkom drgnken,
koldene fyra, femmom sex.
Bing bång, gro till stång,
mixen maxen tyren tätten,
pojs ut! (LA: 513 s. 210).
ab. Anikon danikon drinkar döuv
kotlama fyra bim bom,
rosin stong, oksen moksen
tole te po kockola mente pojs! (KB: 38 s. 94).
ac. Anika danika, dris drojs,
jonnon tunnan, nerpesson,
vilivili vippon, vilivili vej.
Konkon kyron, askon tampin
vilja så gärna propp! (NB: Vasabladet 18 febr. 1949).
ad.

,ottlon kyttlon biom bao
biom baom broti tann,
Elsa pelsa nösa tösa,
simito majto kalderin kajto
vippo tippo detta pojs! (GB: 541 s. 236).
ae.
hyttlon kyttlon firon fem,
Mom baom broti tann,
Elsa pelsa mösa kösa
simiti majto kylpärin kajto,
vippo tippo detta pojs (GB: 540 s. 273).
af
yddlon kyddlon fynn fem
bio bao broti tann
Elsa pelsa nösa kösa
simeti sameni gollring,
ta bak menkä kocka pojs (TJ: 541 s. 243).
ag.
yddlon kyddlon
bimm bamm rotin tann,
Elsa pelsa Rosa kosa
simete mate kyllete kate,
älä pälä pojs bort! (TJ: 541 s. 257).
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ah.
bimm bamm broti fann
Elsa belsa nösa kösa
simeti maj kyrite kaj
pojs ut bakom en lillan
kamarknut, ut! (TJ: 541 s. 263).
ai. Annika dannika dris drojs
yddlon kyddlon fyron fem o
Elsa pelsa Rösa kösa
simiti majto, ylderi kajto
vippo vappo detta pojs (ÖJ: 541 s. 241).
aj.
yttlon kyttlon
blom baom broti tann
Elsa pelsa nösa kösa
simito majto kyldärin kajto
vippo tippo detta pojs! (GB: 541 s. 256).
,ak. Anika danika dris dros
uttlom kuttlom millan fyr o fem
bium baum rutitann
älska pälska nocka toska
simitji matji kulderi katji
tilderi titto tetta pojs
ut! (MA PL: 511 s. 4).
al. Anika danika dris drås,
ycklon kycklon fyrom fem
biom baom bryti tann,
Elsa pelsa nösa tösa,
simiti majto kalderin kajto,
vippo tippro tetta pojs (NV: 540 s. 254).
am. Anika dånika dross,
vickla vackla oss,
spänte spåra, spjut i horn,
mine måka brände käka,
bondästut, knäpp ut') (BÖ: Hb. 13 s. 112) .
1) 1. bondstut knäpp ut kejsarin klappar enn kong (BÖ: Nordberg s. 132).
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an. Anika danika dross,
vibbla vabbla voss,
häck väck vällingsäck,
gå du i din egin
knut, ut! (TJ: 407 s. 198).
ao.
vivla vävla voss.
Askultånt pimp pamp
å hut gå ut
i din egen knut! (HA: 117 s. 195).
ap. Annicka dannicka, dros,
vibla vabla, voss,
åskultant, pimp pamp.
Vet hut,
gå i din egen knut,
ut! (LO: Nyl. V s. 236).
aq. Anika danika fika faka
kummeli kia selkes Maria,
älan pälan poff! (Pö: 52,0 s. 33).
ar. Anika danika pirom pärm
poff, ut! (TJ: 422 s. 94).
as. Anika danika rinkon drej,
kålla fyra, fem o sex.
Bim barn riitn stång.
Hoksan poksan tullä tittä
Tämä pojs, ut! (Pli: 71 s. 43).
at. Annika danika, sedavalin,
vickla vackla, domar,
gick jag genom silverstad,
Åtta veckor före jul
får vi dansa Anna Brita
brud, Knut ut!» (GB:327 s.22).
au.
ett tu frallalla
gick jag genom en silverstad,
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åtta veckor före jul
fick jag dansa Anna Brita
ut brud, Knut ut (GB: 541 s. 236).
av.
vacklan vacklan domar,
ett tu frallalla
gick jag genom silverstad,
åtta veckor före jul
få vi dansa Anna Brita
brud, Knut ut! (NV: 540 s 260).
ax. Anika danika Adervalej,
hej, sjung frallallej,
går ijenom silversal,
åtta veckor efter jul
dansa brud ut! (PÄ: 99 s. 53).
ay.
ett tu frallallej,
kung Karl jenerål
dansa jnom silversal
åtta veckor efter jul,
brud ut! (KY: 117 s. 180.)
az. Anika (1. hanika) danika Adervalej,
ett tu frallallej (1. fallallej)
går yjnom silversal
åtta veckor efter jul
anika (1. hanika) danika dansa brud (1. brud ut!)!
(ES: 117 s. 176).
aå. Anika danika sedevale
vickla vackla domare,
ett tu trallala
gick igenom silverstad,
åtta veckor före jul
dansa Anna Brita bruden ut! (NÄ: Kåtnäs: 510 s.18).
aa.
ett tu frallalla,
gick ja genom kungens stad.
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Åtta vickor före jul
få vi dansa Anna Brita brud,
Knut, ut (LA: 513 s. 210).
aö. Annika dannika, sedevalls,
vickla vackla, domare,
ett tu, frallalla,
gick jag genom silversta.
Åtta veckor före jul
få vi dansa Anna Brita
Kajsa, Knut ut med dig (VA: Bk. 1942 s. 103).
ba. Anika danika sidavali
vippla vappla tri i,
pirum parom puff! (NV: 540 s. 259).
bb. Anika danika sedovalej
ett tu frallallej,
åtta veckor efter jul
ska Anna Brita vara brud (SJ: 117 s. 186).
bc. Anika danika sodivalej,
visson vasson, tisson tasson. Ut! (LI: 99 s. 45).
bd. Anika danika sodivalej,
goo ut och juär en silversal,
trie veckor efter jul ska
jongfrun dansa brut uti sin iegen skrud, ut! (PY: 100 s. 83).
be. Anika danika sudivalej,
kom o j13r en silversal,
tri veckor efter jul
sen får bruden dansa brud
i sin egen knut. Ut! (LI: 99 s. 45).
bf.

då skall jungfrun dansa brud
uti din lilla knut. Ut! (LI: 99 s. 45).
bg.
gå ut till at jör en silversal,
tri veckor efter julen
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få vi dansa jungfru bruden ut.
Ut all i sin knut ut! (LT: 100 s. 66).
bh. Anika danika södermanle,
fickla fackla domare.
Kung Karl, general
gick igenom silversal.
Där stod hans Anika danika
brud uti knut! (KÖ: 422 s. 93).
bi. Anika danika stidervalej,
vickla vackla domar.
Kung Karl jeneral
jick ijenom silversal.
Åtta dagar efter jul
dansa Anna Brita brud.
Äpps knäpps med dig ut! (LT: 100 s. 66).
bj.
ett tu frallallej,
en jindrål träder jenom silversal
silversal.
Dansa tärna brud ut! (HÄ: 117 s. 195).
bk.
gå ut och gör en silversal,
tre veckor efter jul,
så får du dansa jungfru brud ut! (MÖ: 99 s. 49).
bl. Anika, danika södervar,
kom och jör en silversal,
tre veckor efter jul,
då skall jungfrun dansa brud
i sin egen knut. Du ut! (MÖ: 99 s. 49).
bm. Anika danika södevalej,
ett tu frallallej,
går i armas silversalar,
åtta vickar efter jul
dansa Anna Brita brud (KB: 38 s. 95).
bn. Anika danika södra valen
vickla vackla domaren
ett tu frallalla
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gick igenom silverstad,
åtta veckor före jul
dansa Anna Maria Brita brud
ut! (MA PL, Åmossa: 511 s. 5).
bo. Anika danika semon be,
häckla täckla domare- ,
kung Karl
jick ijenom silversal,
åtta veckor före jul
dansa Anna Brita brud (PÅ: 99 s. 53).
bp. Anika danika sillara
red till kungens silversta,
kom till kungens silverslott,
kungen själv kom ut så brått,
Anika danika sillara
drottning blev i silversta (GB: 540 s. 253).
bg. Annika vannika sillarad
red igenom kungens stad,
kungen själv kom ut så brått,
Annika vannika sillarad (KB: 540 s. 278).
br. Anika danika sillarara
red igenom Silverstad,
kom till kungens silverslott,
kungen själv kom ut så brått,
anika danika sillarara
drottning blev i Silverstad (PÖ: 520 s. 34).
bs. Annika dannika sillerå
red i väg ti silversta,
kom så framtil kungens slott,
kongen själv kom ut så brått.
Annika dannika
drottning blev i silversta (KH: 422 s. 93).
ht. Anika danika silvera
gick genom silversal,
han sa ett, han sa tu,
ja, just du (KB: 540 s. 283).

Kap.
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bu.
gick igenom silversta
Åtta veckor före jul
dansa Anna Brita brud.
Knut jul, ut! (PU: 71 s. 43).
by.
åtta veckor före ljusa dagen
stod Anna Brita brud.
Fick ja mej in liten pepparkaka,
jag till att springa bakom en knut, ut! (KB: 38 s. 95).
bx. Anika danika silverrad,
rid ij enom silverstad,
kom till kungens stora slott,
kungen själv kom ut så brått (LT: 100 s. 66).
by. Aniki, daniki silverrad,
gick mig genom silverstad.
Åtta veckor före jul
Anna dansa, Brita brud, ut! (BO: 99 s. 35).
bz. Anika danika säj me till,
fickla fackla domedill,
pänti spåri, spjut i hand,
männi maka bränni kaka.
Bon sto, ett, knäpp ut! (ST 100 s. 90).
bå.
spenti spå, spjut i hand,
brenne maka, menne kaka,
där bon sto
i sin egen knut. Ut! (LI: 99 s. 45).
bä.
femti spåra spjut i hand,
bränni maka bränni kaka
knäpp här, där, tvärt ut! (HA: 117 s. 195) .
bö.

1)

1. dometill.

.

•

1)
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spenti spårar, spjut i hand,
mine maka, bränni kaka,
bon stod, knäpp här,
du skall ut (MÖ: 99 s. 49).
ca.
vickla vackla') domedill
spänti spåra, spjut i hand,
mine maka bränni kaka.
Bon stut, knäpp ut! (ST: 100 s. 90).
cb.
späntel spåne, spjut i hann,
mine maka brännvinskaka,
brun stup knäpp ut! (LT: 100 s. 66).
CC.

Spänti spåna, spjut i hand,
mine maka bränni kaka,
brun stut knäpp ut! (LT: 100 s. 66).
cd.
spänti spåna, spjut i hand,
mine maka bränne kaka,
bon spjut, knäpp ut! (PÄ: 99 s. 53).
ce. Anika dänika säj men till,
fickla fackla, domän in,
spänte spåra, :spjut i horn,
'bondstut, knäpp ut! (BÖ: Hb. 13 s. 112; Nordberg
s. 132).
cf. Anikas danikas dremm o drecks
tri o fyra fem o sex
harma tanna taffi tej
nöri körd särkki sej
vill dy släppa, vill dy gå
salta syri kåri tii pojss! (GB: 10 s. 457) .
1)

1. fickla fackla.

V
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cg. Annika dannika vickla vackla,
domare utur en ljus stad
åtta vickor före jul
Anna Brita Stina knäpp
utur med dej (ÖJ: 541 s. 247).
17 a. Anika dranika Daniel,
han stack, solen sprack,
midika maka, brännvinskaka,
oll droll, räfsad ut,
kannan full måste kokas,
te tumm, pojs ut
till din egen knut, ut! (KN:Bm. III s. 92).
Anika, dranika, doin droin,
husslon, kusslon, fyrom fem,
ping pang, rutin tann,
älska fläska sosa slosa
simeti majton, kultderi kajton,
hettan fettan, pojs! (VÖ: 302 s. 62).
Anicka dranicka, domen din,
fickla fackla, visan sin,
mine maka, bränne kaka,
stick spjut, honn ut! (ST: 397 s. 239).
Anika dranika, dreckon drex,
kottla fyra, fem o sex.
Bing bang rosendang,
bränne maka, bränne kaka,
ett, knäpp, ut! (PÄ: 99 s. 53).
Anika dranika drejon. dress,
kottla fyra, fem o sex.
Amm dramm yte stamm,
prick ut! (LT: 100 s. 67).
Anika dranika drejjon drex
kottla fyra, fem o sex,
bing bang rosendang,
bränne maka, bränne kaka,
ett knäpp ut! (PY: 100 s. 83).
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Anicka dranicka, dejjon drex,
skottla fyra, fem o sex,
bing bang, rosendrang,
bränne maka, bränne kaka,
ett knäpp ut, vet hut,
gå ut i din egen knut, ut! (ST: 397 s. 231).
Annicke drannicke, drejon drex,
skotta fyra, fem och sex,
Hut gå i din egen knut,
ut! (HF: Nyl. V s. 236).
Aniki draniki drejon drex,
skottla fyra, fem o sex.
Bing bang rosenrang,
bränni maka, bränni kaka,
nippon pippon pojs! (ST: 100 s. 90).
i• Anika dranika drejjon drex,
vibelar vabelar fem o sex,
asskon tasskon ut ut
av din knut, ut! (BR: 89 s. 111).
k. Anika dranika dri drå,
vippeli vappeli vå
höna bana går i grannas lada,
bit i hö bit i strå,
bit många vippor åv!
Den som domen faller på,
han skall utom knuten gå, ut! (VÖ: 28 s. 501).
1. Anika, dranika, drillon dro
(7 ) (meddel. glömt).
älskan tälskan, sokon lokon,
simesimatin, kuldra i tatin,
piron, paron, pojs!
Ut bakom bondens laduknut, ut! (VA: 302 s. 62).
m. Annika drannika, drillon drex,
klockon fyra fem o sex.
Mine mäka brenni käka,
heck veck vellinggseck,
gå då i din egen knCit, -Ut! (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
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Annika dranika drinkon drej,
kottlon fyra femmon sex,
minä maka sinä maka hostron på (NV: 540 s. 262).
Anikan dranikan drinkon drej,
kollta fyr fem sex
bing bång rosenstång
oxa moxa toletippo
menkä pojs (NV: 540 s. 251).
P

kottrin fyrin femmen sexin,
bing bång rosenstång,
oxen boxen juli tippo,
mänkä kocko mänkä pojs! (NV: 540 s. 258).
Aniko draniko drinkko drej
skoltta millan fyrom fem
bing mång roti stång
tidäri tippo tsyss märafitto
kocko mentti pojss! (KB: 10 s. 456).
Anikon dranikon drinkon dräll
skoltar millon eron fem,
bing bong, roti stong
tilderi tsäppa, tsöss märafitta,
kocko mente pojs! (KB: 38 s. 94).
Anika dranika driom drom,
mottlon, kottlon fyron fem;
biom bom,
älska, älska, osa, sosa,
temite majton,
telderi sippon, tettan pojs. (BJ: Fmk 49 s. 2).
Anika dranika, drion drej,
oddlon koddlon, fyron fem,
bing bang, rotin tand,
älskan tälskan, sokan tokan,
simisi maten, kullra i taten,
suron bytton, mitt i pojs, bort! (Vasatr.: Vasabladet
4 febr. 49).
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u. Annika drannika drion drej,
tittlon kottlön fyron femmon
bing bång rotin tann,
essla fessla fåsa tåsa,
titelin majton, pojs, bort! (KH: 422 s. 94).
v. Annika drannika kå, drion drej,
otlon kotlon fyron fem,
ping pang rotin tann,
älska pälska plåsa kåsa,
timiti majton, koldäri kajton,
tittan tåla pojs, bort! (KV: 422 s. 94).
Anika dranika dris dras
uttlom kuttlom mellan fyr o fem
biym baum bryt en tann
älskan tälskan lokan tokan
simisi matin kulderi katin
syra pytta jocka pojs! (PL, Nyby: 511 s. 4).
Anika dranika dris drojs,
vickla vackla södervals,
kung Karl giniral
gick genom silversal
åtta veckor f- »-rc, jiil
dansa Anna Brita Knut ut! (NV: 540 s. 263).

yttlon kyttlon bi= baom
broti tann
Elsa pelsa, Nöra köra,
simiti majto, kyllänin kajto,
ippen tippen detta pojs( GB: 540 s. 272).
å. Anika dranika drys drojs
yttlon kyttlon fyron fem
blå bä broti tann
Elsa pelsa näsa kösa
simito majto kyldäri kajto
vippon tippon tetta pojs! (ÖJ: 541 s. 248).

Kap.
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ä. Annika drannika dris drojs,
ycklon kycklon fyron fem,
bium baum, brö till tann,
Elsa pelsa, nosa tosa,
simiti sameti, kalderin kajto,
detta är pojs! (NV: 513 s. 211).
ö. Anika dranika dris drås,
segla med fyr eller fem båt,
bimb «bamb bryt en tann,
eskan deskan surin i skräppan
jockan pojs! (NÄ, Norrnäs: 510 s. 18).
aa.
ullton kuttlon millan fyra fem
bimm bamm bruten tand,
älskan tälskan lojkon tojkon
simati matin kullderi katin,
mente sippon pojs, ut knut! (PÖ: 520 s. 32).
ab.
usslun kussun, fyron fem,
klemeti Majs, bullder Kajs,
ettan tettan, tu (VÖ: Rh. 17-18 s. 116).
ac. Anicka dranicka, dross,
bibbla babbla, boss,
askon tamp, pimp pamp,
ve ut, gå ut
till din egen knut, ut! (PY: 397 s. 230).
ad. Anika dranika dross,
fiblon, fäblon foss.
Gå ut ur din egen knut. Ut! (BO: 99 s. 34).
ae.
yngla vabla voss,
häck väck vällingssäck,
gå du ut
i din egen knut, ut: (EN-st.: 422 s. 94).
af.
viblon, väblon voss.
Asst gulltann,
49 — V. E. V. Wessman.
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pimm, pamm.
Gå ut ur din egen knut. Ut! (BO: 99 s. 34).
ag.
vipila vapila voss,
askostamp, pimp pamp
ackå tutå ut,
i din egen knut, ut! (PA: 363 s. 9).
ah.
kom o ji3r en silversal,
tre veckor efter jul,
så ska bruden dansa brud
i sin egen knut. Ut! (LI: 99 s. 45).
ai.
säj me till
fickla fackla domedill,
pänti spåni, spjut i hand,
mine maka, bränni kaka,
bon sto, knäpp här ut! (PÄ: 99 s. 53).
aj.

Anika dranika drox,
viola väbla vox.
Häck väck vällingsäck,
gå du ut i din
egen 1.Knut! Ut! (Kr unu_urg,
1,
our •jos.

01')
,3_1,3

AA

ak. Anika dranika, fika fläka
bondin snöka,
hästen grå, säla på,
vippi vappi, telli tappi,
bromm bramm, huvustiip,
Ca bott (KN: 400 s. 68).
al.

Anika dranika, fikom fokom,
bumbelifex.
Silkes Maria, ärlan pärlan,
puff, in, ut! (NÄ: Vasabladet 18 febr. 49).

am. Anika dranika, fikon fökon,
bonda snökon,
hejväli gejväli, knirs knars,
knorr pojs ut! (NA: 27 s. 31; 36 s. 225).

N.

`±`±)
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an. Anika, dranika, lejjondress,
kottla fyra, fem o sex,
bränne kaka, bränne maka,
ett, knäpp, ut! (BO: 99 s. 34).
ao. Anika dranika
vickla vackla,
ett tu frallallej
gick igenom silverstad,
åtta veckor före jul
dansa Anna Brita brud ut! (SÅ: 422 s. 93).
ap. Anika dranika Adervalej,
hejjå frallallej,
går igenom silversalar,
åtta veckor före jul
Anika dranika dansa Brita
brud ut! (SI: 422 s. 93).
aq.

Anika dranika sej devaK
vickla vackla domar,
ett tu fallanla
gick igenom Silverstad,
fyra veckor före jul
dansa Anna Maria Brita 'brud ut,
skutt bakom in gabmäl husknut,
pojs in ut! (KN: 520 s. 36).

ar. Annika drannika, sejtevale,
vickla vackla domare,
ett tu fallera
gick igenom silversta,
åtta veckor före jul
dansa Anna Maria brud, ut! (KN NÄ ÖV PÖ: 83
s. 117).
as. Anika dranika, sidivaK
vickla vackla, domare,
ett, tu, fallallå
jick inom silversäl,
åtta veckor före jul
dansar Anna Maria Brita brud, ut! (KN: 400 s. 69).
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at. Anika dranika,
vickla, vackla, domare.
Ett tu trallalla,
gick igenom silversta.
Åtta veckor före jul
dansa Anna Maja Brita brud. Ut! (NÄ: Bm. III s. 93)
au.

Anicka dranicka sudivale,
få vi göra silversal,
två veckor efter jul
få vi dansa jungfrubrud( ST: 397 s. 231).

av.

Anicka, dranicka, sodivale,
går och ger en silversvan
en dag efter jul
anicka dranicka, jungfrubrud (PY: 397 s. 230).

ax. Anika dranika sulivalej, går
ut o jör en silversal,
tie veckor efter jul
skall vi dansa, anika dranika,
jungfru brud ut! (PÄ: 99 s. 53).
ay. Anicka dranicka, södermane,
heckla veckla, domare.
Kung Karl, general
gick igenom silversal,
åtta veckor före jul
dansar Anna Brita brud (PY: 397 s. 230).
az. Anika dranika, södermaner,
eckla veckla domare.
Kung Karl, general
gick igenom silversal.
Fjorton dagar före jul
stod den lilla ankars skrud
brud ut (SU: Bk. 42 s. 104).
aå. Anika dranika södermanlej,
ett tu, frallallej,
gå igenom silversjal (sic.!),
åtta veckor efter jul
dansa, brud, ut (LO: Nyl. V s. 235).
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aä. Anika dranika södervalö,
vickla vackla domarö,
ett tu ti frallallej
gick ja genom silverstad,
åtta veckor före jul
fick ja dansa Anna brud (ÖJ: 541 s. 244).
aö. Anika dranika södervalej,
hejjå frallallej,
går igenom silversalar
åtta veckor efter jul.
Anika dranika, dansa brud, ut! (SI: 85 s. 51).
ba. Annicka drannicka, södervallej,
ett tu, frallallej,
när jag gick på stadens gata,
mötte jag en pepparkaka,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (PY: 397 s. 232).
bb. Anika dranika simeri maken,
koken i kaken,
syrela bytta pojs, in ut! (NÄ, Gottböle: 510 s. 18).
bc. Anika dranika säjjer Matilda —
vem ska vara nålen min?
(Fragment)
(BÖ: Hb. 1916 s. 117).
bd. Anika dranika, säj me1) till,
fickla fackla,2 ) domedill,2)
bränne maka, bränne kaka,
den går själv förut
till sin egen knut,
ut! (Orten? Nordlander s. 120 a; HÄ: Nyl. V
s. 256).
be.
fickla fackla domen till,
pänti spåni spjut i hand,
männi maka bränne kaka,
Nordlander: mej.
HÄ: fuckla faskla, dommedill.
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bon stut, knäpp, stick,
är du nu ut! (ST: 100 s. 90).
bf.
vickla vackla domedill,
spänti spår spjut i hand,
mini maka, bränni kaka,
bon sto knäpp ut! (ST: 100 s. 90).
bg. Anicka dranicka, säj mej till,
vickla vackla, do mig dill,
spänt i spåra, spjut i hand,
mina i maka, bränni kaka,
bond stut, knäpp ut (ST: 397 s. 231).
bh. Anika dranika sej men till,
det skall vara nordanvind,
fägäl "båssman utan tjind,
kopparpänning stivär stad;
fira veckor förin jul
dansar Anna Betta brud, ut! (IÖ: Hb. 13 s. 96).
bi. Anika dranika sej min till,
det skall vara nordanvind,
födeli bo och utan tjimb,
grå hästen sadlen på,
mini maka brännvinskaka
roll roll räfsa in kammarn full
måste koka te trim (PL, Åmossa: 511 s. 5).
bj. Anicka dranicka, vejjon vex,
gottla via vimman sex,
piun paun, ryssen taun,
minne maka, bränne kaka,
bond stup, stiger ut.
A polme, sinke dolme,
kajk kajk grevne funk,
klockan fyra, fem o sex,
den som jissar, den skall ut (ST: 397 s. 231).
hk. Anika dranika vimonvej,
eskon veskon dömarej,
kong Karl general

Kap.
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gick igenom silversal,
fyra veckor före jul
dansade han med jgmfrbrud,
ut! (EN-st.: 422 s. 94).
18. Annika rannika säj mej till,
vipplon vapplon dö mej dill,
spänton spanton spjut i hand,
männi maka brände kaka,
bon stup, knäpp ut! (PY: 100 s. 83).
19 a. Anika tanika drejjon dress,
skofflon (1. skifflon) fyrom femmom sexom.
Kung Karl general
gick igenom silversal,
åtta veckor efter jul
anika danika dansa brud ut! (HA: 117 s. 194) .
Anika tanika drå
vippla vappla vå
askon tamm bimm bamm
gå ut i din egen knut! (HA: 117 s. 194).
Anika, tanika sillerad,
jag gick mig ut en silverstad.
Åtta veckor färe (= före) jul
dansa Anna Brita, brud, ut! (BO: 99 s. 35).
20 a. Anika tranika sorra valej
fickla fackla fo,
fågel utan kind,
koppar slantar styv i sta,
många bickor, många bud,
ansäl mansäl dansa,
hägda brud i Åbo stad. Ut! (BJ: Fmk 49 s. 5).
b. Anika tranika tross,
vippili vappeli voss,
askon tamp päron paff,
yfit! (MM: 537 s. 217).
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Anika vanika sillarad
red igenom silverstad,
kom till kungens gyllne slott,
kungen själv kom ut så brått.
Anika vanika sillarad,
drottning blev i silverstad (KY: 302 s. 63).
Aniko feniko fike bonde,
snolla,
snipp snapp, bold rold
ut ut bakom kamarknut, ut! (TJ: 422 s. 94).
Anna Anna med sin kanna
femton dagar före jul
hämta mjölken åt sin mamma (BE: Ensk. meddel.
1956).
24 a. Anna danna Davids son
ganga lyron salta syron,
Mickas tsälndzä ville vi hava,
andeliga säger propp (KB: 38 s. 95).
b. Annan dannan Davidsson,
oran toran Hestigsson,
vilda vi,
vippa vilda,
vi lej,
saltan suran, gangan luran.
Ut i din egen knut, ut! (PA: 363 s. 9).
c
vippa vappa källartrappa
trill in ut
bakom en knut, ut! (VÖ: 28 s. 501).
25. Anna karånna karilon karö,
ottlon kattlön fyron fem,
ping pang rotin tann,
älska pälska, plåsa kåsa,
timiti majton, kolderi kajton,
tittan
pojs, bort! (MM: 537 s. 211).
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Anna kvadrånna kvadrina kvadrö
ottlon kottlUn fyrop fem,
ping pang, rutin tann
älskan pälskan, bloosa koosa
tjimisto majton, kolderi kajton,
ettan pettan pojs bort! (KV: 537 s. 202).
Anna krannan krejjon,
ldockon ä fyra, femman, sexan.
Rosentåra,
nippan, tippan, piron, päron poiff! (PÅ: 99 s. 54).
28 a. Annon dannon Davids son,
Gusta nola Närpes son,
ville vi gå
salta syron, många myron,
äppeli 'Appell piron paron propp ut! (BJ: Fmk 49
s. 4).
b. Annon dannon Davids son,
gosta nolan Närpes son,
vilivili vippon, vilivili gå,
saltan syron, gungan gyron,
äppeli päppeli, piron päron poff (RE: Hb. 1911 s. 139).
c
Gustavs nolan Närpes son,
vili vili vippon, vili viii gå.
Hästen syron, gangan gyron,
äppel päppel, piron päron poff! (RE: 62 s. 24).
29 a. Annon, tannon tåvitså,
vili vili vippa, viii så,
sankan såra, kankan kåra.
Äppel, päppel, pirom parom poff,
kråkan satt på hallonkvist (BO: 99 s. 37).
b
viii viii vippan, vili viii gå,
angan kerä, sangan serä,
nippon tippon pojs! (ST: 100 s. 91).
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c. Annon tannon tafeli sö,
ollon kollon merpeli så,
ville me gå,
saltan syran, ankan kran,
peppeli på-ron päron propp,
Mickas tsälgä vile so jäna släpp
ut en lislan propp (LA: 38 s. 102).
30 a. Anti Kajsa näpota viska
vila vara räjnata rinta
vara vara kommen lippen tå (KN: 520 s. 31).
b. Antti ja Kajsa nepo ja viska,
vila sanna rejma ranna
vara vara he två,
kommer lippen stå,
vejvin ketran tirven torven
topsQt pojs! (GB: 540 s. 274).
31 a. Annan dannan dell,
skollari mellan fyra o fem,
simiti mät tolläri tåt
tilldäri tippan syran i byttan
kocko menti pojs! (MU: Bk. 47 s. 89).
b.
skolltari mellan fyra o fem,
simitimån tolldärität
tilldäritippan syran i bytton
kocko mennti pojs! (MU: 28 s. 503).
32. Annan dannan Gabriel,
Josep var en riktig man,
han stack, solen sprack
bakom en stor stejn (KB: 38 s. 94).
33 a. Annon dannon kaffepannon
nödan tödan näppes son
saltan syra gangan lyra,
Mickos mora vill så gärna
släpp en propp (ÖJ: 541 s. 247).

Kap.
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b
nordan tordan saltan syra
gagnad lyra.
Mickos mor vill så gärna
släpp en propp (ÖJ: 541 s. 240).
34. Anna gick på ett kalas,
hon slog sönder femton glas.
— Räknas från 1 till 15 (KL 414 s. 208).
35. a. Anna gick på Vasa gata,
hittar hon en pepparkaka,
bonden kom och tog den.
Anna gjorde större skada,
brände upp hans nya lada.
Ladan till att brinna,
Anna till att springa
opp i kyrktornet för att ringa.
Bing, bang, bång! (SM SB: Ensk. meddel. 1956).
b
hittade en pepparkaka
Bonden kom och tog den bort

opp till kyrktornet för att ringa
Ring bing bång (Kristinestad: Ensk. meddel. 1954).
36 a. När jag gick på stadens gata
mötte1) jag2) en pepparkaka,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (MÖ: Bk. 1943 s. 50; BJ: Fmk.
49 s. 6).
b

ja, just du! (KB: 540 s. 278).
1) 1. hitta: BJ. 2)mej: Mö.
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När jag gick på Stockholms gata,
mötte mej en pepparkaka.
Hur många prickar var på den då?
— Tal nämnes och räknas (EE: 407 s. 200).
När ja gick på stavens gata,
hitta ja mig en pepparekaka,
så kom en bond och tog den av mig.
Så gjorde jag bonden värre skada,
så brände ja upp hans bästa lada
ladan till att brinna, o ja till att springa
uppå kongens gård.
Kungen var ej hemma,
han bodd i en bondby.
Där trippa tranor o där flyga svanor,
där sitter lilla gök uppå brunn
med ett gullblad i mun, Ut! (BJ: Fmk. 49 s. 5).
När jag gick på Stockholms gata,
hittade jag en pepparkaka.
Bonden kom och tog den av mig,
men jag gjorde bonden större skada,
tände elden på hans bästa lada.
Ladan brinner, och jag springer
upp i kyrktornet för att ringa (VÖ: 302 s. 62).
När jag gick på Stockholms gata
hittade jag en pepparkaka.
Bonden kom och tog den då,
gjorde mig en större skada,
brände upp hans bästa lada,
ladan att brinna och jag till att springa (Vasatr.: Vasabladet 4 febr. 49).
cf

Bonden kom o tog av mig den,
men ja dzorde honom större skada,
brände opp hans nya lada.
Ladan til att brinna, jag til at springa
opp i et tsyrktorn för at ringa.
Ut! (TJ: 422 s. 96).
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h
mötte jag en pepparkaka,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu,
just du! (GB: 541 s. 238).
En gång gick jag på Tavastgata,
hittade jag en pepparkaka,
bonden kom och tog den.
Jag till att springa, klockan till att ringa.
Äck, väck, vällingsäck,
Bond knopps, ut! (Åbo: 302 s. 62).
Gick jag mig på tripparegata,
fick jag mig en pepparekaka,
vill du pepparekakan smaka?
Nej, eller ja, du skall ha en stor last,
bort bakom bondens laduknut, ut! (RE: Hb. 11 s. 139).
Ja gick en gång på Bastugata,
så hitta jag en pepparkaka,
bonden kom o tog den bort,
men ja gjorde honom en större skada,
brände upp hans bästa lada,
då när ladan brann som bäst,
begav jag mig att at springa
uppför en backa, utför (1. nedför) en backa,
tusen pilar i bondens nacka (BO: 99 s. 36).
1. Ja gick mej ut för en bastugata,
där hitta ja mej en pepparkaka.
Bon to å mej den.
Så gjorde ja honom värre skada:
brände opp både ria o lada (1. hans bästa nya lada).
Häck väck vällingssäck,
knäpp ut! (1. bon stup ut!) (HÄ: 117 s. 194).
m. Jag gick mig ut uti en stavärskata
så hittade jag mig en pepparkaka,
så kom en bonde o to den åv me,
så gjorde ja honom en större skada,
ja brände opp hans bästa lada.
Ladan til at brinna o jag til at springa.
Äppel päppel pärom pr ;sfs yt! (SÅ: 422 s. 96).
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Jag gick mig ut på Tavastgata,
hitta mig en pepparkaka,
bonden kom och tog den av mig.
Jag gjorde bonden större skada:
gick och tände på hans lada.
Ladan till att brinna, jag till att springa.
Tripp trapp trolle ut! (KL Aug. Andersson,
nr 58).
Jag gick mig ut till salutorget,
köpte mig en pepparkaka.
Då kom en bonde och tog av mig den.
Jag gjorde honom värre skada,
tände på hans bästa lada.
Ladan till att brinna, jag till att springa.
Klockan slog tolv. — Räknas till 12 (HF: Nyl. V
238).
Jag gick på Tavastgata,
mötte mig en pepparkaka,
bonden kom och tog den bort.
Jag gjorde honom mycket mera skada:
brände upp hans nya lada.
Jag till att springa, klockorna till att ringa.
Häck väck vällingssäck (LI: 99 s. 45).
Jag hittade mig en rutten pepparkaka,
bonden stal av mig den.
Jag gjorde honom värre skada,
brände upp hans bästa lada,
ladan till att brinna och jag till att springa
uppför back och nedför back
allt intill kungens gårdar (Jakobstad: Hb. 12 s. 15).
Josseli,
extra å
- la, å, h', ö.
Hittade mig en pepparkaka
på en bastugata;
kom bonden o tog den av mig.
Jag gjorde honom större skada,
brände upp hans bästa lada.
Ladan till att brinna, jag till att springa,
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uppför backa, nedför backa,
tusen pinnar i bondens nacka( BO: 99 s. 36).
37. Anton kankon kakelibäjn,
vann va tö, to ja va häjm
bakom (1. onde) Markos loovan,
plocka gambäl skoovan
ot Vöro boovan (BJ: Fmk 49 s. 4).
38 a. Apåla misäla, misinka misö,
sebedej, sebedö,
extra lära, Kajsa Såra,
tjäck väck, vällingsäck,
ut med dej! (PY: 397 s. 232).
Apala misala, misinki misu,
sebedej sebedejl)
Extra lara, Kajsa Sara,
häck väck, vällingsäck,
ett knäpp, ut! (LO: Nyl. V s. 236; Vasatr.: Vasabladet
4 febr. 49).
Apalä misalä msinka misö,
sebedej sebedö,
extra lara Kajsa Sara,
häck väck vällingssäck,
ut me dej! (KH: 422 s. 97).
Apsäla misåla, misinka miså,
sebedå sebedå.
Extra lara, Kajsa Sara.
häck, väck, vällingsäck,
gack ut, din långa man,
ut! (HF: Nyl. V s. 236).
Aponka, sinka sonka,
vaoma Greta, Kalle ponka,
eskon peskon, piom päom poff! (PY: 397 s. 232).
Arr knarr, räfsa gull,
karda ull, koka te,
tunn bort, pojs ut! (ÖV: Bm. III s. 94).
1) VA: sebedu.
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41. Assja lassja,
ucklon kucklon,
bim barn, brutin tand,
älska pälska, blåsa kåsa,
timiti majton, tettan töle,
pojs! (KV: Bm. III s. 95).
42 a. Bagarns lilla sockerråtta
räckna ett,') så ble2 de3) åtta:
räknas 1-8 (PY: 100 s. 83; ST: 100 s. 90; LT: 100 s.
66; PÅ: 99 s. 54; LI: 99 s. 45; Mö: 99 s. 49; Sj: 117
s. 186).
b
räknar man rätt, så blir det åtta (Vasatr.: Vasabladet
4 febr. 49).
när hon räkna blej de åtta (BO: 99 s. 35).
Mammas lilla bagarråtta
räkna ett, så blir de åtta (HA: 117 s. 195).
Mammas lilla sockerråtta
räkna rätt4), så blir de5) åtta (PY: 10,0, s. 83; 397 s.
543; SJ KS: Ensk. meddel.).
Sockerbagarns lilla råtta,
räkna rätt, så blir de åtta:
1-8 räknas (EN-st.: 422 s. 99).
43. Bimm bamm brotin tann,
älskan tälskan lökan tökan
semiti mätin, koltäri ståtin,
sy- ron i bytton mitti, pojs! (KV: 422 s. 99).
44 a. Bing bång roti stång
Elsa pelsa rosamon Rösa,
tsimiton majton, kalderin kaj to,
jos ei mene portti pojs! (NV: 540 s. 261).
= efter: SJ; ejt: PY; efter: PÄ; nu: MÖ.
blir: PY LT PÄ MÖ SJ.
e: PY; vi: MÖ.
nu: PY: 100.
e: PY: 100; vi: FY: 397.
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Bing bång roti stång
miksen maksen, tyren taksen
tätten pojs, ut! (KB: 38 s. 96).
Bium, baum, bryti tann,
lokan tokan älskan tälskan,
tilderitippun, juckan pojs! (PL: lmf.; Nordlander
s. 126 a).
Bollma sollma, linke dollma,
pärrvi munk, sittse drunk,
kajli akhInk,
isikon tisikon löukon töukon,
minnäri maka, kockäri kaka,
hippon tippon näron pojs! (PÅ: 99 s. 54).
Dickum dackum du och jag,
vi ska gömma oss här i dag,
dickum dackum vem slår?
Det gör den som puffen får,
piff, paff, puff! (GB: 540 s. 265).
Dikland dakland domare,
store man och general
gick igenom silversal.
Åtta veckor före jul.
dansa Anna Maria Brita brud.
Ut med dig, du långa stut, Ut! (Vasatr.: Vasabladet 28 jan. 49).
Du sköna och du gröna,
du gröna och du sköna,
blis bläntu, göjven dali,
bali sakramento tjoh (KB: Bk. 42 s. 104).
49 a. Ecka becka' nie noll,
kattan satt på jungfrugolv.
Räknar du rätt, så blir e tolv (BÖ: Nordberg s.
132: Hb. 13 s. 111).
1) Eka beka: Hb. 1913.
59 — V. E. V. Wessman.
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Ecka becka, nio') noll,
katten satt på jungfruns2) golv,
räkna rätt, så blir det tolv (SU: Bk. 42 s. 104; TJ:
Ensk. meddel. 1956).
Ecka pecka katten satt på lingonkvist (NV: 540 s.261).
Ecka pecka nie noll
jungfrun stod på golv (NV: 540 s. 264).
e
katten går på jungfrugolv
Räkna rätt, så blir de tolv. -- Räknas 1-12 (NA:
414 s. 153).
f
katten satt på jungfruns golv,
hon sa ett, hon sa två,
räkna det, så blir det till
nie tie elva tolv (NV: 513 s 212).
g

katten satt på jungfrugolv,
hon sa ett, hon sa två,
räknat rätt så blir det tolv (NV: 540 s 258).

h
räkna ett så blir det tolv (KB: 540 s. 280).

räkna rätt så blir det tolv,
nie tie elva tolv (TJ: 541 s. 259).
J
räknar du råt, blir det tolv
1. räknar du rätt så blir det tolv (GB: 540 s. 268).
k.
räkna rätt så blir det
nie tie elva tolv (ÖJ: 541 s. 246).
; Nie (TJ).

2) Kungens (TJ).
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1
katten sat på jungfruns golv.
Räkna ett, räkna tu,
ute skall du vara nu. Ut! (PA: 363 s. 9).
m
katten satt på kungens golv,
han sa ett, han sa tu,
ute skall du vara nu (KB: 38 s. 103).
n
räknar) du rätt, så blir det tolv (KN: 400 s. 68; Vasatr.: Vasabladet 18 febr 49).
0

räknar man rätt, så blir det tolv
ett2) två osv. (KB: 540 s. 282; NV: 540 s. 254).
P
räknar man rätt så blir det till tolv (GB: 540 s. 272).
Efter andra raden fortsättes även sålunda:
den sa ett, den sa tu,
ute skall du vara nu (GB:540 s. 272).
q
räknar du rätt, så blir det tolv.
Haren satt o hunden bet,
räknar du rätt så blir det tjuguett (BE: Ensk. meddel.
1956).
r
räkna rätt så blir det tolv,
men jag tror, att katten ljuger,
därför räknar jag till tjugo,
ett, två osv. (GB: 541 s. 237).
räknar: Vasatr.
NV: ejn.
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s.
sade ett, sade tu,
ännu är ej hundra nu (NV: 540 s. 263).
t

katten sprang på konungsgolv,
räknar man rätt, så blir det tolv,
(Ibland räknas till tolv.) (LA: 541 s. 235).
u
katten stsejt på kungens golv,
räknar man rätt, så blir det till tolv (ÖJ: 541 s. 242).
v. Ecka pecka nini noll,
kattan sj et po iamfrans golv
räknar man rätt so vål e ti tolv (TK: 76 s. 117).
x. Ecka pecka nie noll,
kråkan satt på kungens golv,
räkna det, så blir det tolv:
ett, två osv. (GB: 541 s. 255).
50. Edon dedon, Gabriel,
Josef var en dristig man,
han stack, solen spräck,
vitika vack, göck gack
in ut! (NÄ: Bm. III s. 91).
51 a. En två ba me gå,
tre fyra kasta lyra
fem sex äta käx,
sju åtta gå ti Lotta,
nie tie slipa lie,
elva tolv slå näsan i golv,
tretton fjorton plocka hjortron,
femton sexton vattna hästen,
sjutton aderton banda tvagan,
nitton tjigu slå bonn i huvu (Nyl: Nyl. V. s. 235).
b. Ejtt tvoo ba mi goo,
tri fura ba mi lura,
fem sex ha mi läggs,
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sju åtta ba mi spotta,
nie tie 'slipa lie,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton stjejt i stjorton 1. plocka jorton,
femton sexton vattna hästan,
sjutton aderton ga i baston,
nitton tjugu sloo bon i huvo (PY: 100 s. 84).
Ejt två ba me gå,
tri fira ba me bli,
fem sex slo ti växt,
sju åtta ba me spotta,
nie tie slipa lie,
elva tolv skura golv,
tretton fjorton plocka hjortron,
femton sexton vattna hästar
sjutton aderton moka (= måka) stall,
nitton tjugu slå Fagerstabon i huvu. Ut! (BO: 99
s. 38).
Ejt två ba me gå,
tri fyra ga (1. låt) me lyra,
fem sex ba me tjex,
sju åtta ba me klotta,
niji tiji slipa lie,
elva tolv sopa golv,
tretton fjorton plocka hjortron,
femton sexton lappa pjäxon,
sjuton aderton plocka vatikon,1)
nitton tjugu slå bollin i hovo (1. hovo) (NB: 376 s.
242).
52 a. Ellen pellen sepoli sa,
sepoli sapoli knorr (BJ: Fmk. 49 s. 5).
Ellen sellen sebeli sa,
sebeli sabeli knorr! (LT: 100 s. 67).
Ellen sellen sibola så,
sibola sabola knorr (EN:st.: 422 s. 98).
1)

Åkerbär.
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Ellen sellen, siboli sa,
siboli saboli knorr (EN: Bk. 28 s. 79 nr 3; Åbo: Bk. 42
s. 104; KB: 540 s. 277).
Ellen sellen, siboli sejs,
sibeli sejsan, knorr! (NV: 470 s. 196).
Ellen sellen, sipoli så
sipoli sapoli, knorr!1) (ST: 397 s. 568; SI SJ LO DF
VF KO KS: Ensk. meddel.; Vasatr.: Vasabladet 18
febr. 49; GB: 540 s. 276; 541 s. 237; BE TJ: Ensk.
meddel. 1956).
Kan räknas på vanligt sätt, eller också stå deltagarna i ring
med framsträckta knutna nävar. Den räknande har likaså sina
nävar knutna och slår först med sin knutna högra näve på en annans knutna näve och slår sedan ihop sina nävar och därefter med
sin vänstra näve på den andras vänstra näve och så hela raden ut.
Den som träffades sist får gå »ut», och så fortsättes tills endast två
finnas kvar, mellan vilka avgörandet sker (SI: Ensk. meddel 1954).
Deltagarna stå i ring med nävarna knutna. Den som »räknar»
slår på nävarna, den näve, som blivit slagen, stickes av vederbörande
bakom ryggen. Den som blir sist med en hand skall söka o.s.v. (DF;
Kristinestad: Ensk. meddel. 1954). — Jfr ovan s. 748 inledningen.
Ellen sellen sipori sä,
sipgri sejsan knorr!
Jockas dötro fick ejn doplian
knoff (TJ: 422 s. 98).
Eller, seller sebeli sä,
sebeli, sabeli knorr! (BO: 99 s. 35).
Eller seller, siboli sa,
siboli, sibgli, knorr (SI: Bk. 23 s. 90).
53 a. Emona demona, socken semona
is gris döter min,
hej falerä prosterå.
Knipp knapp (KB: 38 s. 96).
1) norr: GB: 540 s. 270; 1. såll: SI.
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• . . . . sockersemona

bort bakom daddasi) laduknut,
Ut! (öb: Folksk. kal. 1888 s. 138).
Emun demun, socker i semun,
is gis, dotter min,
hej fallera, profetera,
gå ut ut bakom en ladom
knut. Ut! (NÄ: Bm. III s. 91).
54 a. Ejn flejn hocken bocken
toamas tocken,
lison läson pipar päpel poh! (PY: 100 s. 83).
Ejn slejn drejn,
lisju lasju lej,
hocken pocken tömaslocken,
siberi säberi bärnsten,
piveli päveli poff! (PÄ: 99 s. 54).
Ejn, tsvej, drej,
lissju, lassju, lej,
hocken pocken, torna rocken,
sibeli, sabeli, bärnsten,
piveli, påveli poff (BO: 99 s. 36).
d
lisu lasu lej,
hocken poocken, tömas locken,
sibeli sabeli bärnsten,
pivoli pävoli poff! (PÄ: 99 s. 54).
e
luttjon lattjon lojkon tojkon,
järves korves må kola! (PY: 100 s. 83).
f. Ejn tsvejn drejn
luttjon lattjon pösika päsicka
1)

Pappa; gammal man; farfar, morfar.
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lojkon tojkon
jårves korves må kola (PY: 100 s. 83).
Aj, svaj, draj ,
lissju lassju laj ,
hocken pocken, törna slocken,
siberi såberi bärnsten,
piveli påveli poff! (PÄ: 99 s. 54).
Ett tu tre,
lissa lassa re,
ocka pocka, damen klocka,
Tron pirom paroro puff (TÅ: Nyl. V. s. 237).
lissja lassja le,
ocka pocka dommens klocka,
äla päla puff! (KN: lmf.; Nordlander s. 126 b).
j. Ett två tre
liska laska le,
ocka pocka, domens klocka,
ärla pärla, puff! (NÄ: Vasabladet 18 febr. 49).
k
lissja lossja
ocka pocka, domens klocka,
ärla pärla puff ut! (PA: 99 s. 54).
1. Ett två tri,
assja lassja lej,
vecke, pocke, dame slocke,
älan pälan, pojs bort! (NB: Hb. 10 s. 313).
m. Lissja lossja lej,
locken plocken,
simm samm tömas puff! (FÄ: 99 s. 54).
55. Ejn två tre fyra,
anna elonne olla
menninko soro tole,
anna sitte mennä
että kissa lopi trommnn pä
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että koko majlma jylise
älä itke vajkka lyö
vajkka pieni (TJ: 541 s. 260).
Ejt mejt annan dejt,
dikäli dakäli gollonbj3n,
tri spann nikäl ann.
Dävit båt sett i son,
trill inn ut båkom in knut. Ut!
(VÖ: 28 s. 6).
Eka deka naka töka,
franska maska kotta käka,
ildrin pildrin pettrin puff,
du lille paff får denne paff
(OR: 537 s. 218).
Ela vela, vippa vappa,
tjällatrappa,
går i grannens lada,
äter hö, äter strå.
Den som domen faller på,
han skall utom knuten gå (KV: 422 s. 99).
Elin kölin klock
vipota våpota vå,
elkon tåan piom påon,
neckeri vestrikas röt,
knyt yt
knut ut) (KH: 422 s. 97).
Elon .1Alon Gabriel,
han stack, solen sprack,
alla småa pipplar höns,
går i bondens låda
och jör stor skåda,
bitär stick, bitär strå
kvärtl) åv,
den som domen faller på
skall ut på dörren gå (SB: 76 s. 116).
1) tvärt.
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61 a. Ejna bejna knapp, dåm slapp (KV: 537 s. 202).
Ena bena knapp, du slapp (PY: 397 s. 233; PÄ: 99 s.
54; BO: 99 s. 35; SI TÅ KO FÖ Vasa: Ensk. meddel.
1954-55; EN-stad SU: 422 s. 98; BÖ: Hb. 1916 s. 118;
SU: Bk. 1942 s. 104; BJ: Fmk 49 s. 5; SM BE: Ensk.
meddel. 1956.
Ena bena knapp,
du slapp att
sitta på pappas gamla hatt
en lång natt (Vasatr.: Vasabladet 18 febr. 49).
Ena bena tipp
tjingeli tjangeli tjipp (ST: 397 s. 233).
62 a. Ena fena, fika foka,
bonde kroka.
kris kras,
urmen surmen, senti peta,
ut frus gullring smärta,
nitton, titton sinom poss
(HO: 414 s. 154).
b. Ena fena, fika foka,
bonde kroka.
Is kris krås,
armen, sarmen, enti packis.
ut frus mgrkna, torkna,
iton titon, sinom pott (HO: 414 s. 155).
63 a. En blå bil for på en blå gata,
ena hjulet stritta bort (KS: Ensk. maddel. 1954).
b. En blå bil for på en gata,
ett å hjulen stritta bort (BE: Ensk. meddel. 1956).
64.

Eneka veneka lojkon tojkon,
ej minä maka, maka pojtij,
teveri tippon, surra i bytton,
loukan pojs! (NÄ Norrnäs: 511 s. 18).
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Eni bedi, dunki fodi,
sesi nappi, kyli kappi,
lisa draus (SA: Bm. III s. 94).
Enika drenika, drinkom drej,
skotton mosson, fyrom fem,
pim pam, rotin tun,
älska pälska, losa tosa,
tenderi titton, tilderi tisson,
tejsan, pojs bort (RE: Hb. 11 s. 139).
Jfr ovan Anika dranika nr 17 n-p.
67.

Enika drenika dris dräs.
skotton, mosson fyron fem.
Pim pom rotin tann.
Älska, pälska, lösa tösa.
Tillderi tippon tejsan pojs, bort! (RE: 62 s. 24).
Jfr. ovan Anika dranika nr 17 ö-ab.

68.

Enike benike knapp,
du slapp (SU: Bk. 42 s. 104).
Jfr. ovan Ena bena knapp nr 61 b.

69 a. En litin blackan häst stod i stall,
spont i spjut spjut i lands,
ett knäpp trill in ut! (KN: 520 s. 33).
b. En litin vitan häst
stod i stall spink i spoj,
ej mina maka maka pasteej,
teva i tippon suran i vippon
juokan pojs in ut! (KN: 520 s. 35).
70 a. Eno deno Gabriel,
Josef var en rister man,
han stack, solen sprack.
Venika venika vacka,
ess bress, villon kvess.
Aspa laspa, gå din din väg,
ut pojs! (Vasatr.: Vasabladet 18 febr. 49).
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Mnom di- mon, Gabriel,
Josef var en dristig man,
han stack, solen sprack,
vitit i vägg,
jeck ut till din drägg,
ut knut, bakom polinas låse
(KN: 400 s. 69).
Enum denum Gabriel,
Josef var en hedersman.
Han stack, solen sprack,
venka veck,
gack ut till din dreck.
Pojs ut! (BE: Ensk. meddel. 1956).
Enon denon Gabriel,
Josef var en dristig man,
han stack, solen sprack,
brännvinskaka roll roll,
räfs ut! (KN NÄ ÖV PÖ: 83 s. 117).
En9m denom Gabriel
han stack o päron sprack.
Venika veck, gack ut
till din dreck! (BE: Ensk. meddel. 1956).
Josef var en listig man,
han stack, solen sprack
vidika vidika vägg ut
gjut till din äjn knut, ut! (KN: 520 s. 31).
g

hittade jag en pepparkaka,
bonden tog den kakan,
brände upp sin bästa lada,
håll roll (roll?) pojs ut! (KN: 520 s. 37).
h. Enson denson Gabriel,
Josef var en listig man.
Han stack, solen sprack.
Anika dranika, pojs in ut! (NÄ, Kalax: 510 s. 18).

Kap.
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71.

Enon dö= äron dåran
ädant ådant ropisson
villen vippa villen grå
salta syron ganga 1STron
Mickas tsälndsän ville så järna
håva det andeliga propp (KB: 10 s. 458).

72 a. Entele dentele svajka i mentele
getsjan ti, fångäle fi,
sorkä könä to, bis låss (BJ: Fmk 49 s. 4).
Entel tentel smejdeti mentel,
entel tys, späne f SYs,
socke kajne ä be lås! (LT: 99 s. 67).
Entel tentel, svärja mentel,
fingerfars, socken kejne,
häbel lås (MÖ: Bk. 43 s. 60).
Entel tentel, svärje mentel,
entel ti,
socken kini, häbel lås (PÄ: 99 s. 54).
Entel tentell) svärje mentell)
entell) tirs, fangen firs,
socken kini, åbel lås (MÖ: 99 s. 49).
f
entel tirs, fanger firs,
socken köne, häbe lås (PÄ: 99 s. 54).
g
öe.,1 tötol fången fis
socken sårnen krå! (KY: 117 s. 180).
h
jetu dengi, fångeri fischk,
sucken shrejni, krousik (LO: Nyl. V. s. 237).
i.

lisu tisu, fangeli fisu,
socker tjenare, slå me ut! (BO: 99 s. 37).
1) 1. äntel, täntel, mäntel.
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j Entel tentel svärji mentel,
entel tirs fangen firs,
socken kejnen nåbel lås! (ST: 100 s. 91).
k. Entel tentel, svärjidi mentel,
enten tis, fången fis,
socken kini, håbär fås! (PÄ: 99 s. 54).
1. Entel tentel tejjolamentel,
kiss onn ki, vankela vi,
sockela vi,
knä näka pojs! (ST: 100 s. 91).
m. Entel tirs fången firs,
socken kini fäbilås (LT: 99 s. 67).

73 a. Ennten dennten, ITAtika mennten
lisja läsja liä
oken pisken töjmista koken,
piff paff, ut! (BÖ: Nordberg s. 133).
b. Enten tenten, heliga menten,
isson tisson väpela visson,
ejlen kejlen klopp (LA: 513 s. 211).
c
kymmene maka, kylleri kaka,
tir lir limpom pimpom pojs! (EN-st.: 422 s. 98).
Enten tenten lelika menten
hisson tisson våpila visson
elin kelin koss (GB: 540 s. 253).
Enten tenten, tejlika menten,
hisson, kisson, vipora visson.
Ejlin klejlin kott, 1. kott
vipora, väpora vott (SI: Ensk. meddel. 1954).
Enten tenten, teliga tenten
enten tenten, te (NV: 513 s. 212).
g Enten tenten, telika menten,
isson tisson, väpola visson,
klock,
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vipota våpota vö,
eskon tåon, pion påbn
nkeri vestika rös (KH: 422 s. 98).
h
isson kisson, vapula visson,
elin kelin lott,
vipula vapula vott.
Eskon saum, pium paum,
vastas nyt! (Vasatr.: Vasabladet 18 febr. 49).
isson tisson, vapel i visson,
elin telin, klott! (VA: 302 s. 63).
nisson tisson, våpila visson
gin telin klå (TJ: 422 s. 98).
k
pirum parum puff (VA: Ensk. meddel. 1954).
1. Enten tenten, terika menten,
isson tisson tåpeli visson,
ellen tellen, klöt (EE: 407 s. 238).
m. Enten tenten, tilika menten,
hissun vissun, vabula vissun,
gin kginkott! (ST: 397 s. 234).
n
isson tisson våpeli visson,
tir lir limpan pimpan pojs! (GB: 540 s. 276).
o. Enten tenten tälika menten,
isson tisson våpela visson
gin telin klodd (TJ: 541 s. 261).
74 a. En tunna krut
sjet (= sköt) den ena mannens ega (= öga) ut
(BO: 99 s. 36).
b
sköt den gamle mannens ena öga ut (SI: 85 s. 51).
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Erk jick på äng o slog,
kajan räfsa o kråkan drog.
trenon sto i ledon o trampa, o
småsparvan stängd i dören, o
Lillstu snusburtjin tjörde (NÄ, Kaldnäs: 510 s. 18).

76 a. Eseka teseka länton tänton
simeri maka kutteri kaka,
vesen stilla, rattan tatta, pojs! (NÄ, Norrby: 510 s. 18).
Esicke tesicke, toucku loucku,
semeri makeri, kulteri kalteri,
vakaman tojs,
tilleri tittan, tettan tojs,
kupperikejkan pojs! (LO: Nyl. V s. 237).
Esika tesika elton tolton,
simari måka, kontons käka,
ela pga pojs bort! (KV: 422 s. 95).
Esika tesika lantan tantan
simmoni maka,
kuttra i kaka,
ett mett arma bett,
guld trekär o tel) (BE: Ensk. meddel. 1956).
Esike tesike lojkon tojkon,
ummeli mätin kullderi kätin,
minus tius eppan peppan
pojs ut! (KN: 520 s. 36).
Esika tesika loukon toukon,
symmeri maka kotteri kaka,
världen stilla åttan tåttan pojs! (PÖ: 520 s. 34).
Esiki tesiki, tonkon lookon,
siniki mati, kolli kati,
tilder tippan, tettan pettan, pojs!
(PA: Hb. 16 s. 96).
Esiko tes ko, simarä, jämarä,
kolttari kalttari, sillanippa, sillatrippa
ojkke onne olkkon, pojss! (IÖ: Hb. 13 s. 96).
1)

= guld drager av dig.
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i Esseko vesseko lojkkon tojkkon,
simpele sumpele multi mä.
Tämä tikku ruti, pojs! (PU: 71 s. 43).
Essika tessika lontan tontan
simoni maka kutteri kaka
vasari stilla råttan tåttan
pojs! (MA, Kråkbacken: 511 s. 5).
k. Essike tessike, tokon lokon,
rimite mate, kuste kaste,
tilleri tippan, pojs! (Åbo: 302 s. 63).
77 a. Isaken tisaken ojkon tojkon,
immere ippon kfile se fippon,
minon pojs! (KO: 422 s. 95).
Isakin tasakin tookon took
piller i mätin, sämber i kätjin,
pojs ut bakömm in knut, ut! (VÖ: 28 s. 502).
Isika tisika, lojkun tojkun,
simine maken, köken kaken,
syra bytta, jucka pojs (PL: Nordlander s 126 a,
HF lmf.).
Isika tisika lontan tontan
världens stilla råttan pojs (LA: 541 s. 253).
Isika tisika, lonton tonton,
simmeli måka, kotteri käka,
vädin stilla, rottan tottan pojs! (EE: 407 s. 200).
Isika tisika, lookon tookon,
simonen måka, kolleron käka,
lippan pojs! (HF: Ensk. meddel.).
Isika tisika löukon töukon,
milleri måleri, illeri käleri,
hippon pippon pojs! (PÄ: 99 s. 53).
Isika tisika simmerimäta
kottarekäka,
vessen stilla rottan tottan pojs! (KB: 540 s. 277).
51
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i. Isike tisike, tejkon, tejkon,
ymmeri mara, kylleri kara,
ippon, tippon, pojs! (Mö: 99 s. 49).
j• Isiken tisiken lejkon tejkon,
milldäri mära, killäri kära,
ippon tippon pojs! (LT: 100 s. 66).
k. Isiki disiki lojkon tojkon
simmeni mäken kolkeni käken
sylta bytta jocka pojs! (SB: 76 s. 116).
1. Isiki disiki, lunkan tunkan,
tillderi tittu, tettan täle
pojs! (KV: Bm. III s. 95).
Isiki, tasiki, lojkon, tojkon,
milläri måleri, transan käre,
vipp, vapp, tjällartrapp,
nie pie lippon pojs! (LI: 99 s. 45).
Isiki tisiki lejkon tejkon
milläri måri, killäri (1. kylläri) käri,
nippan (1. nippon) tippan (1. tippon) pois!
(ST: 100 s. 90).
0

millärin mära, killerin kära,
ippon tippon, pojs! (ST: 397 s. 234).
P
milleri marin, villeri karin,
hippon tippon pojs! (BO: Nyl V. s. 237).
q
ymmäri äli, kymmeni käri,
vippon pippon pojs! (PÅ: 99 s. 53).
Isiki tisiki leukon teukon
simäri mäkon, kuldäron käken,
teme tippa pojs! (BO: Ensk. meddel.).
Isiki tisiki halkan tonkan,
tilldäri titton tala pojs! (KV: 422 s. 95).

Kap.

Sällskapslekar.

V

803

Isiki tisiki, lontan tontan,
världen stillar råttan pojs (LA: 513 s. 209).
Isiki, tisiki, lyökom työkom,
simako makom, koltom kaltom,
vakava tojs.
Löykom töykom, pillderi tippan,
pillderi kissan.
jo om, ja om, jokom pojs (BO: 99 s. 35).
Isiki tisiki, löukon töukon,
milleri måra (1. märi), killeri kära (1. käri),
hippon (I. ippon) tippon pojs! (PÅ: 99 s. 53).
x
milläri märl killäri käri,
nippon tippon pojs! (ST: 100 s. 90).
37- Isiki tisikil) löukon töukon,

mildäri märi, kildäri käri,
ippon tippon, näron pojs! (PÅ: 99 s. 53).
z
semicki mäkon, bullderon käkon,
essen, tessen, tillderi, tippan pojs! (BO: 99 s. 35).
å
smicki mäkon, kullderon käkon,
nippon, tippon jokon pojs (BO: 99 s. 34).
ä. Isiki, tisiki,
milleri mära, killeri kära,
ippon, tippon, pojs! (ST: Ensk. meddel. 1954).
ö. Isiki tisiki tojkon lojkon,
simmäri makan, koltari kaltari
vakaman tojst, tilläri teppan
tettan tojs.
Koppärin kejkan pojs! (ES: 117 s. 176).
aa. Isiki tisiki öukon töukon,
kulldäri köukon immeti mäkon
tippon näron pojs! (LT: 100 s. 66).
1)

1. isitji tisitji.
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ab. Isiki, tisiki, öykom, töykom,
immeri mära, killeri såra,
ippon, vippon, pojs! (BO: 99 s. 35).
ac. Isiko tisiko, lejkon tejkon,
innäri mäli, illäri käri,
hippon pippon pojs! (PÅ: 99 s. 53).
ad. Isikon tisikon lejkon tejkon,
kraldäri kaka tippon pojs! (ST: 100 s. 90)
ae. Isikon tisikon löukon töukon,
milläri mäli illäri käri,
ippon tippon pojs! (PÅ: 99 s. 53).
af. Isikon tisikon, tojkon lojkon,
sikin säkin, killäri käkin,
ippon pippon pojs! (Mö: Bk. 43 s 60).
ag. Issiga tissiga lontan tontan
ylleri makan, kottari kakari
issiga tissiga lontan tontan pojs! (NV: 540 s. 254).
78 a. Ykisin tokisin tookon lokon,
vitisin vatisin varrman kookan
orevi ja käpele sejlan mejlan,
hockas pockas pojs! (PÅ: 99 s. 54).
Ysiken tysiken leukon teukon
simbri mat o kollri kvat
kvacka me ticko i tejmen pojs
ut bakom bondens lädoknut, ut! (LA: 541 s. 250).
Ysiken tysiken lojkkon toikkon,
fårnin måka tejkan täka
vajkka man tojss
tilldron tippon tärna pojss, ut (KB: 10 s. 455).
— Fortsättes också sålunda efter de två första raderna.
simri mäti koldri käti, osv.
eller:
simeti sameti smoltron m, osv.
(KB: 10 s. 455).
Ysiken tysiken lookon tookUn
simmeri mat kolleri kat
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vaska man tojs kokko mente
pojs ut pip döre! (LA: 541 s. 248).
e
timberi nätis kolderi kätis,
vackama pojs,
tilldron tippon, tämä pojs (PE KB: 38 s. 101).
Ysiken tysiken, länkun tänkun,
simri maki, gulli kaki,
vaka minun tojsta, tilderi tippuu
tämä pojs (KB: Bk. 42 s. 104).
Ysiken tysiken löykon töykon
simiti sameti gollring tå
tipp() tippo menken pojs! (LA: 541 s. 248).
Ysiki kysiki kolkäri käkäri,
semmiski mäkäri,
leppas teppas pojs! (LT: 100 s. 66).
79.

Asika tasika lojkon mojkon (1. tojkon lojkon)
ymmäri maka, kylläri kaka
tirl lirl lippan pippan pojs! (HA: 117 s. 194).

80 a. Osika tosika, lojkon mojkon,
semmonen maka, koltanen kaka.
Ti, ii, lippan, tippan, pojs! (BO: 99 s. 35).
b
tilläri kaka, semmonen maka,
ti ii, lippan pippan pojs!
(SI: 85 s. 51; TA: Ensk. meddel. 1955).
c. Osika tosika, mojkon lojkon,
semmonen kaka molläri kaka
lippan pippan pojs! (KY: 117 s. 180).
d
sömmonen maka, gyllene kaka.
Tider lider, lippon pippon, pojs! (KY: 302 s. 63).
e
Semmonen maka kylläri kaka
ti li limpan pimpan pojs! (SJ: 117 s. 186).
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f
semmonen maka, kylläri kaka
tirl lirl lippan pippan pojs. (HF: Hb. 1916 s. 32; ES:
117 s. 176).
g
tirl lirl limpan pimpan pojs (EN: Hb. 1916 s. 32).
h
semmonen maka, tylläri kaka,
ti li limpan pimpan, pojs!
(SI: Ensk. meddel. 1954).
i. Osikan tosikan lojken mojken,
semmonen maka, kylläri kaka.
Tirl lirl lippan pippan pojs! (HA: 117 s. 194).
j• Osikan tosikan lojkon tojkon
simmäri mämäri koltani kårnani
vakaman tojst,
tilläri tittan tettan pojs! (SJ: 117 s. 186).
k. Osikan tosikan mojk?n lojkon,
semonen våka kylläri käka,
ti Ii limpan pimpan pojs! (KB: 540 s. 280).
1. Osikan tosikan nojkon lojkon
tillerin kaka pillerin maka
tir lir limpan pimpan pojs! (LA: 541 s. 240)
Osikan tosikan tojkon lojkon
simmäri mallkäri, kolltare kraltäri,
vakava tojst tilläri tippan
tettan tojst
koppeli kejkan pojs! (KY: 117 s. 180).
Osiki, tosiki, löykon möykon,
semmisi maka, kullderi kaka,
makama tojst.
Tir lir lippan, pippan pojs! (BO: 99 s. 35).
Hoiskon tosikon lojkon mojkon,
semmosi mäkäri, killäri käkäri.
TZ li limpan pimpan pojs! (LT: 100 s. 66).
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Ositan, tositan, toukgn, loukon
temmitä mäta, kultå käta.
Till lill tippan, pippan bort!
(Kronoborg, Sorjos: 313 s. 44).
Oskama toskama, lookon tookon
tämmätä mäta koltta käta,
ti li lippan pippan pojs! (TJ: 422 s. 95)
Oskom toskom löukon töukon
semosta mäta kolta käta,
hi li lippon tippon
mellesta pellesta pojs! (TJ: 541 s. 262).
Ossika tossika, mojka lojka,
timmäli måka killeri käka,
impam pimpam pojs! (SU: 422 s. 95).
,osikan tosikan dackom dej,
skotena fem, sex, sju
bakom daddes1) lädoknut, ut! (KB: 540 s. 279).
Ösiken tösiken rookcn tookon
semite samite gollring tå
baka mecke kwko pojs (ÖJ: 38 s. 102).
81 a. Tisiki, tasiki, löukon, töukon,
milläri måleri, transan käri
vipp, vapp, tjällarstrapp,
nie pie lippon pojs! (LI: 99 s. 45).
b. Tissika tassika lokkan tookkan
simonen våran, koldan kaldan.
väkama vari, söri
tilla tippa, sia nippa,
mies mättä kogkka (KI: A u g. A n d e r s s o n, I.N.E.
nr 58) .
82.

1)

Eska deska noka toka
franska maka gottra kaka
ildren pildren pitrom peff,

Pappa; gamla far i gården.
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du lille loff
fick dej en paff (LA: 541 s. 254).
Essjen tessjen tfiteri
timmeti må, hacka hå,
tillden tillen tippen pojs! (LT: 100 s. 66).
E, sägere, säger löntan töntan,
kömmase make, köken kake,
Adam o Eva pojs, bort! (BJ: Fmk. 49 s. 4).
Etalia vetalia hosmona tosmon
loQkon tookon kymmene mäta
kylpäjä kåta,
hej lippo mälistä pälistä pojs! (TJ: 541 s. 261).
Etta på detta på dkro på däm på djosk!
(KB: 10 s. 458).
87 a. Ett dett, Danel dett,
söker böker, viljam valjam,
hästen grå, sadeln på,
Petter spann, niko rann,
ett tu, knäpp ut
bakom bondens ladaknut,
ut! (SÅ: Bm. III s. 93).
Ett medett däne lett,
sökär fökär villdär valldär,
hästin grå, sälin på,
ring rös, knepp trell,
jul pål käl åt (LF: 76 s. 117).
Ett mett däne lett,
sökär jökär villdär valldär,
hästin går, sälin på
ring rös bål kål
in ut (TK: 76 s. 117).
Ett minett dane lett
sökär jökär, villär vallär,

Kap.
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hästin grå, salin på
ring ros, knepp trell,
bul ut! (TK: 76 s. 118).
Ett pett dane lett
söder töder viller valler
hästen grå sadeln på
miniki maka kulderi kaka
syra bytta jocka pojs! (PL, Nyby: 511 s. 4).
Ett smett däne lett,
skär jtikär villdär valldär
hästin grå sålin på
ring rös, knepp trell,
(SB: 76 s. 116).
88.

Ett o två barnen gå,
tre o fyra päro lyra (LA: 541 s. 253).

89 a. Ett två, trel) fyra,
alla byxor äro dyra.
Den som inga byxor har,
han får gå med rumpan bar
(SI SJ TÅ: Ensk. meddel. 1955; Kl: 414 s. 155; DF
VF: Ensk. meddel. 1954; SU: Bk. 1942 s. 105; GB:
541 s. 238).
Ejt två, tri fyra,
alla byxor ä så dyra.
Om man inga byxor2) har,
så får man gå me rumpan3) bar
(KB: 540 ss. 417, 418).
Ejn två, tre fyra,
alla byxor äro dyra,
den som inga byxor har,
han får gå med stjärten bar (GB: 540 s. 409).
90.

Ett tu och tre,
på det fjärde skall det ske,

1. tri.
Pengar; 3) akter 540 s. 418.
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på det femte gäller det,
på det sjätte smäller det
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Ett två, tre fyra,
bliven ej i mössan yra.
fem sex, sju åtta,
räkningen bör ske måtta,
nio tio, elva tolv,
bort med dig från detta golv
Nyl. V s. 237).
Evaka tevaka lakan tåkan,
matt matt meja
timbevi lisa että mettä
uti pojs! (SB: 76 s. 117).
Extra lara, Kajsa Sara,
häck väck vällingssäck,
ut med dej! (PÄ: 99 s. 56).
Finnilä möra här ni ti säli
vita vita bässar?
Döter Kajsa ska vara bråd i då
Bronne mitt opo gåle,
två pöll i föuse.
Toppi gala [i] bastoglodze,
svine grömta i stig.
Spinde bomollä som anna kvinfoltse (KB: 38 s. 96).
95 a. Fisken simmar i havet blå,
vilken färg väljer du väl då?
Den tillfrågade tittar efter, hurudan färg hon (han)
har på sina kläder (t.ex. blå), och svarar då blå. Så
fortsätter den som räknar:
B — — å.
Har du denna färg på dig nu,
så gå ut! (SI: Ensk. meddel. 1954).
b. Fisken simmar i havet blå.
Vilken färg väljer du då?
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Om den tillfrågade säger t.ex. blå, fortsätter den
andra:
B — 1 — å. Har du den färgen på dig i dag du då!
Har man den färgen, får man gå, men har man den
icke, får man stanna kvar. Den som blir sist får söka
osv. (DF; Kristinestad: Ensk. meddel. 1954).
c. Fisken simmar it) havet blå,
vilken färg väljer du1) då?
(En färg nämnes) Färgens bokstäver räknas upp
(KB GB: 540 s. 269; GB: 541 s. 238).
Gå gå ti skUji
osta viti snärona;
grannas basts falder ikoll,
våron står o
asto e aldejlis titan knutar
(KB: 38 s. 97).

96.

97 a. Gubben Gran gick i 2) stan,
köpte snus för en lus.
kokte soppa på en loppa.
Det var pappas bästa soppa (SI: Ensk. meddel. 1954),
b

At gröt, drack vin,
ute skall du vara nu,
ditt feta svin (ut!) (SI: Ensk. meddel. 1954).
Kalle Gran gick i stan,
köpte snus för en lus,
koka soppa på en loppa,
de va Kalles bästa soppa (EN-st.: 422 s. 99).
Pappa Gran for till stan,
köpte snus för ten lus,
kokte soppa på en loppa,
uti; den (KB: 540 s. 277).
1. till.

812

Sällskapslekar.

Kap.

det var pappas bästa soppa,
knut ut! (MM: 537 s. 210).
e. Pappa Gran gick ut i') stan,
köpte snus för en lus,
kokte soppa påt) en loppa,
det var pappas bästa soppa (ST: 397 s. 233; ES: 117 s.
176; NV: 407 s. 196; 513 s. 211; 540 s. 253).
98 a. Gubben sprang på bastutake,
käringen ropa bort! (GB: 541 s. 237).
b. Gubbin sprang 3 ) på bastotåtsi,
tsärndsi röpa: fit pojs! (LA: 541 s. 250).
99 a. Hacka, hacka nie noll,
kattin sat po kungens golv,
räkna rett, so blir e tolv (KN NÄ ÖV: Wm Bidrag
II s. 8).
b. Hacka packa nie noll,
katten satt på kungens golv.
Räknar du rätt, så blir det tolv (NÄ: 510 s. 18; Bm.
III s. 91).
c
räkna rätt, så blir det tolv (KN NÄ ÖV PÖ: 83 s. 118).
Hacka picka nicke noll
Kråkan satt på Rasmus golv.
Det är jämt tie eller tolv (1. 2 andra tal, varpå räknas
till det högre talet) (VÖ: 28 s. 502).
Hacka picka nicko noll,
tsälndzen låg på Mose golv,
det skall bliva till tolv (ÖJ: 541 s. 243).
Hacka, picka nie, noll,
kråkan satt4 ) på kungens golv,
1)

till: ST NV. 2) av: NV 540 s. 253.
1. satt (LA: 541 s. 243).
sket: MM.
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räknar du rätt så blir det tolv (VÖ: 302 s. 62; MM:
537 s. 210).
g
kråkan satt på ladugolv,
räkna du visst, så får du tolv (VÖ: Hb 10 s. 160) .
h. Hicka picka, nie noll,
käringin satt på lädergolv,
räkna ett, så blir e tolv.
Ett, två, tre osv. (BO: 99 s. 37).
Haren gick i bondens åker,
skulle rågen tugga,
då kom bonden lunkandes
med sin stora klubba:
här), din haraskälm!
ä du hi
Jo, jo, ja fattig dräng ,
lupiti lupiti skogen (PÅ: 99 s. 54)
Haren gick på bondas åker,
bonden kom dit,
haren skåda hit, haren skåda dit,
lomkö ti lonkö ti kävisto (KB: 38 s. 97).
Jfr ovan Lek med barns fötter s. 71.
Hatji blotji, blitji blah6j,
käkon lodil) hommpik6j1) (ST: 100 s. 91; 397 s. 235).
103 a. Heckta, deckta ctomar,
kung Karl med general
gick igenom silverstad.
Åtta veckor före jul
dansa Anna Brita, brud, ut! (BO: 99 s. 35).
b. Ekla veckla domare,
kung Karl, general
gick igenom silversal,
Åtta veckor före jul
dansar Anna Brita brud.
Ut med dig, du långe mans smek! (Åbo: 302 s. 63) .
1)

kadi.; kompi koj.
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Hejt mejt annan dejt
dikäli dakäli göllonbjön,
tri spann nikälann
davit båt sätt i son
trill in ut
bakom in knut, ut: (VÖ: 28 s. 499).
Herr baron gick på bron,
knäppte nötter under skon;
fyra fötter ingen tå
hur kunde herr baronen gå? (EN-st.: 422 s. 99). —
Jfr Gåtor nr 318, a (Fsvf. IV. s. 144).
Hickla hackla din mit spåra
spjfitesbarns lilla sockerråtta
räkna ett så får vi åtta.
— Därpå räknas 1-8 (ES: 117 s. 176).
107 a. Hickla hackla, domedackla
spänte spåna, spjut i hand.
Mine make brände kaka,
bon sto, knäpp åé ut.
Gå till din egen knut. Ut! (BO: 99 s. 34).
b
spänte spånor, spjut i hand,
mine maka, bränni kaka,
bon sto, knäpp här
dem där är; du ut! (PÅ: 99 s 53).
c
spänti spåre, spjute hår,
mine maka bränne kaka,
bon sto knekt här
i i gå gå
till din egen knut, ut! (PY: 100 s. 83).
d. Hickra hackra, danedackra,
spänt i späne, spjut i hand,
mine maka brände kaka,
barden stod, knäpp här
gå du i din egen
knut ut! (Orten?: Hb. 10 s. 333).
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e. Hippla happla, domedappla,
pänti spåna, spjut i hand.
Mine maka brände kaka,
bon sto, knäpp här ut.
Gå till din egen knut. Ut! (BO: 99 s. 34).
Hisson tisson, våpola visson,
ejrin klejrin klott,
siom piom pöom,
läkare vasta sin ny (EE:407 s. 198).
Hitta nappa, noll toll, de
satt en käring på Svidja golv,
svor så dyrt, att de va tolv. — Räknas fr. 1 till 12 (EN:
Bk. 28 s. 79 nr 2).
Hocken tocken me blå rocken
fick du si an, så åt du opp in (FÖ: Ensk. meddel. 1954).
Hockus pockus filiockus (1. pomelockus)
(ofullst.) (FÖ: Ensk. meddel. 1954).
Hockos pockas palmen grejn,
vann') va tu, to ja va hejm? (LA: 541 s. 254).
Ibidi bibidi, sibidi sej ,
ibidi bibidi knåda (NV: 507 s. 235; 513 s. 214). —
Man slår deltagarna på knogarna, den man slår sist
blir fasttagaren och försöker »ta näppi» (NV: 513
s. 214).
Ich nich nikola,
vasa stjärna proppa dag,
golle mamma, klinka sjåa bo,
palo ve ut (BJ: Fmk. 49 s. 3).
115 a. Ick dick, Danel dick,
söder pöder, viljen valjen,
hästen grå, sadeln på,
1) = var?
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Petter spann, tiden rann,
ora, yfte, pyte.
Pojs, kala! (KH: Bm. III s. 93).
Ick dick danel dock,
söder tjöder villen vall.
Hästen grå, salen på.
Ring rö rojs pojs, bort! (RE: 62 s. 24).
Ick dick, Daniel dock,
söder köder, villen val,
hästen grå, salen på,
Petter spann, rider rannn
ring rojs, pojs bort! (RE: Hb. 11 s. 139).
Ick dick, sadu mick,
kydä kydä, ville vara
hästen grå,
spå spann, tiger an
bakom en rutian kammorknut (KB: Bk. 42 s. 104).
Ick dick sano mick
södär ködär vilär valär
hästen grå sälen på
spitär spann tigäl rann
ronni rös pojss ut
bakom in kamaknut! (KB: 10 s. 457).
Ick mick ane dick,
södä ködä villenvall,
säl opå, hästen grå,
pites pann, tyret rann,
rim ra rö, pojs iit
bäkom bondens ladokniit, tit! (KB PE: 38 s. 97)
Ick mick Danel jeck,
södär ködär villär vallär,
hästen grå, sala på,
pötärspang, tryggär ann,
mine sang, ling rö, lappskö;
äppel päppel pärom props yt! (SA: 422 s. 98).
Ick mick, kanen dick,
söder köder, villen vall,
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Petter spann, tyget rann,
ri ra, ro pojs
ut bakom en laduknut, ut! (Jakobstad: Hb. 12 s. 15)
Ik mik danen dik
söder köder villen val
sols på pitten spann
tiket rann
rinn rann nå
ut bakom bondens lädoknut, ut! (ÖJ: 541 s. 247).
Ik mik kanel dik,
södä ködä ville valle,
östen grå sal opå
tyeran vippo tetto tippo pojs! (NV: 540 s. 258).
Ik mik kanelik,
söder köder viller valler,
öster grå sal opå,
Petter pant tyger sut,
tolv öpö rinna öträ,
ty ska på drgmo (NV: 540 s. 261).
1. Ik mik kanendik,
söder köder villen vall,
hästen grå sal opå
Peter spann, tyget rann
rinn ra pojs ut
bakom bondens lada, Knut, ut! (KB: 540 s. 281).
m. Ik pik söderdick,
vila vara hästen grå,
sadeln på,
pittens band, tyget rand,
rejm rand rå rä,
bakom bondens laduknut, ut (NV: 540 s. 264).
116. Icke picke pö
bodde på en ö.
Alla skänkte honom pengar
Icke picke pö (KS: Ensk. meddel. 1955).
52 — V. E. V. Wessman.
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Iji tie, testan tå,
vädret lesten, kolmen jå.
Ateri pateri paskahousu,
tirven turven lops! (NB: Vasabladet 18 febr. 49).
Imbeli bimbeli sjömansstånd
solen, månen, skepp och gång,
gunga lyron, salta syron o
Jockas tsälndzin vill så gärna
hava denna andeliga propp (ÖJ: 541 s. 241).
Imona dimona socken simona,
is dis di ter anin.
Min får tstipte mig en
pålsker mössa.
Vem ska denna pålsker mössan hå,
du eller jäg?
Hondl-o-rt det skall dii". hå (FE: 38 s. 98).
Inom binom bomm,
trolle rolle domm,
hox dox filijox,
femton skräddare vägde sitt pund
med sin nål och med sin tråd
och sitt prässjärn ovanpå,
du får stå! (KB: 540 s. 279).
Ippidi tippidi sidise
ippidi tippidi knöda pojs
in ut! (KN: 520 s. 34).
122 a. Iron diron Gabriel .
Josef var en dristig man,
han drack så röven sprack.
Gå till din välingadryck! (PU: 71 s. 43).
b. Tron diron
Jösep var en dristi man,
han stack månen sprack
vigga vagga gack dit str"
ut bakom bondens lädoknflt (KB: 10 s. 456).

Sällskapslekar.

V

819

Ittene kottene, kortene vonna,
tillilli pjåka,
mennenne pfika,
sini på, pona på, puts! (ST: 397 s. 235).
Itto sytto såmi satto
visa väsa palmen kolmen
eppen peppen pirom pårom pops! (KB: 10 s. 454).
125 a. Jag gick en dag på Örebro
och hörde då en klocka slå.
Vad slog hon då? (t. ex. 8) (PY: 100 s. 83).
Jag gick en gång på Örebro,
där hörde jag en klocka slå.
Vad slog hon då?
Hon slog ett, hon slog tu,
ute skall du vara nu (BO: 99 s. 37) .
Jag gick mig ut på stadens stora torg,') då,
hörde jag en klocka slå.
Vad slog hon då? (EN-st.: 422 s. 97).
Jag gick på Långa bron,
där hörde jag en klocka slå.
Vad slog hon då? — Tal nämnes (LI: 99 s. 45).
Jag gick ut på Stockholms gata,
hörde jag, när klockan slog.
Vad slog hon då?
Hon slog (t. ex. 12): 1-12 (LT: 99 s. 67).
Jag var en gång till staden
och hörde klockan slå.
Huru mycket slog den då?
(t. ex. tio) (Kronoborg, Sorjos: 302 s. 70).
Matts gick till staden
och skulle köpa någonting
han hörde kyrkklockan slå.
Huru mycket slog den? — Tal nämnes och räknas
(PY: 397 s. 232).
i) 1. salotorg.
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h. När jag gick på Brändö bro,
hörde jag en klocka slå.
Hon sa ett, hon sa tu,
ute ska du vara nu (BJ: Fmk. 49 s. 5).

Vad slog hon då? — Svar t.ex. tolv, räknas från 1 till
tolv (PÅ: 99 s. 54; SA: 422 s. 97).
När jag gick på Kalmar bro
hörde jag en klocka slå.
Vad slog den då? (t. ex. 6, räknas 1-6) (VA: 359
s. 40).
När jag gick på Långa bron,
hörde jag en klocka slå (ÖJ: 541 s. 240).
1
Vad slog dens) då? (säges t.ex. sex) (ES: 117 s. 176;
SJ: Ensk. meddel.; ÖJ: 541 s. 246; GB: 540 s. 269).
m
vad slog det då?
Svara strax därpå! — Ett tal nämnes (LA: 541 s. 233).
n
hörde jag en klocka slog.
Vad slog hon då? (Vasatr.: Vasabladet 4 febr 49).
När man går på långan bro,
så hör man vad klockan slår.
Vad slår hon då? (VÖ: 28 s. 501).
När jag gick på Stockholms gata,
hörde jag en klocka slå.
Huru många slog hon då? — Tal nämnes och räknas
(EE: 407 s. 200).
q
Vad slog hon då? (t. ex. 12) (ST: 100 s. 91; LA: 541
s. 252).
1) hon: SJ.
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r
Vad slog hon') (då)?
Den tillfrågade skall genast svara, t. ex. fem. Därpå räknas 1,
2, 3, 4, 5. Den som blir den femte, får gå »bort» (SI VA: Ensk.
meddel. 1954).
En dag dsick jag ut på en äng,
hörde jag en klocka slå.
Vad slo hon då?
Tal nämnes, t. ex. 8. Räknaren pekar då först på den som svarat, den som får 8 får gå. Med de övriga förfares på samma sätt. Då
endast två äro kvar och räknaren själv får säga vad klockan slog,
säger han vanligen ett och går sålunda fri (KB: 38 s. 104).
En dag gick jag ut på ett äng
och hörde en klocka slå.
Va slo on? — Ett tal nämnes (ÖJ: 541 s. 246).
En gång gick jag över en bro,
då hörde jag en klocka slog.
Vad slog hon då? — Tal nämnes (KN: 400 s. 68).
Gick en dag till staden,
hörde klockan slå.
Hur mycket slog hon då? — Tal nämnes (Kronoborg,
Sorjos: 313 s. 44).
x. Jag gick en dag på Brända bron,
då hörde jag en klocka slå.
Vad slog hon då? (ST: 397 s. 230).
126. Joksen toksen, tojmen tejka,
vika våka, vallmon kåko,
ålen jälen järven pilfä,
kopsis särke mettän pålä pojs! (LI: 99 s. 47).
127 a. Jocka pjocka häraboll,
vann va tö, to ja va hej m?
Ja va onde loovan
o plocka tjökälongan i skoovan,
1)

den: VA
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to ja kom tel in stoor stejn ,
hadd ja tjuvoejn,
to ja köm hejm,
hadd ja int ejn (KH: 422 s. 99).
Jäpp jäpp skrapabejn,
vår va du, do ja va hejm?
Ja va i Linjemosa o
plocka pilonga l) i posa;
to ja kom ti Störstejn,
so had ja trettiejn,
to ja kom ti Lillstejn ,
so haft ja ejn,
to ja kom hejm, so
hadd ja int nå (EE: 407 b s. 199). — Jfr ovan minnesramsor.
Matts skrack skrakobejn,
vann var tu, to ja var hejm?
Ja var po mosa o
plocka pilonga i posa (NV: 513 s. 213).
Kaffipanna päro mö
såt rö
vicka vacka ondär stock
öuron pöuron poks
tilloka talloka jännän jännän
si omme ollen kops! (KB: 10 s. 458).
Kali kali, kanteli bo,
sjitun rinder i valin sko (PL: Nordlander s. 119
a; HF lmf.).
130 a. Kalle lå på pappas golv,
räkna ett, så blej e tolv.
Ett, två osv. (BO: 99 s. 36).
b
räkna nu så blir de tolv (1-12) (ST: 100 s. 91).
1)

Grodlarver.
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c.
räkna rätt, så bli vi tolv.
Räknas 1-12 (ST: 397 s. 236).
d
räkna tri, så ble de tolv
räknas 1-12 (LI: 99 s. 45).
Lilla Kalle lå på pappas golv,
räkna ett, så blir de tolv (PÄ: 99 s. 54).
Katten satt på jungfrugolv,
räkna rätt, så blir de tolv
1 ... 12, bort! (NV: 407 s. 197).
Karolla misolla, misinku miso,
extra lara, Kajsu Sara,
häck väck, välingsäck,
gack din långe rock bort
bakom bondens laduknut ut! (RE: Hb. 11 s. 139),

Klas gick på kalas,
slog sönder nitton glas.
När Klas kom hem,
fick han bas, så att
hela rompan gick i kras (EE: 407 s. 201).
grytan) min, här
Kok, kok gritan
kommer tre sultiga mågar,
den ena e blind, den andra e halt,
den tredje e full me klåda (BO: 99 s. 38). — Användes
för övrigt som vaggvisa.
Krips kraps kråkon,
viti viti snäron,
grannas basto falder ikull,
asto står o
våran titan knatar (KB: 38 s. 98).
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Kråkan satt på brunn
me guldblad i mun,
där trippa tranor o där gol svanor,
där sjöng di o där sprang di
1- rgn låron puff ut! (KN: 520 s. 37).
Kråkan sat på hallonkvist,
Hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (LI: 99 s. 45).
Kråkan satt på lädutak o
sjöng för sina små döttrar:
Vart ska vi resa till vintern?
Jo, vi resa till Dannemark,
köpa där för en halver mark
tre trillande pepparkorn.
Katten blåser i silverhorn,
tre o fyra musikanter (ST: 397 s. 236)
— Användes för övrigt som barnramsa.
Kong Fjålar, fjolle polle,
packa panto, runa möra
(bortglömt)
älo hålo tisär (TJ: 422 s. 98).
Kvinta kvanta, äta bocka skorv
(KB: 38 s. 98).
Kvärnstejnsstyltona tjövärin1)
o vårt dagliga rågbröd.
Mor jeg i boden o
väter ondan smörtonnöna o
to ejt fjolårsgamalt fästjistyck. Om
Seffras2 ) Jakop nonsn a komi, så
ha e nö behövdist (SÅ: 422 s. 97).
141 a. Menn (= min) far han var en hedersman,
han stack suggan, så att hon svann.
Häck väck vällingssäck.
Gack ock dug (= du) din väg (LT: 100 s. 67).
1)

knähund. 2) Sigfrids.

Kap.
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b. Min far, han var en rederlig man,
han stack suggan, så att hon försvann.
Häck väck, välingssäck,
gick, gack du din v - g (MÖ: 99 s. 49).
142. Biko mäo mekotinn
såra linto saokon pocko
penkön,
toppa flästse saona häcke
kinvarin honkon possin päro
plott (KB: 38 s. 100).
143 a. Min far han köpte sig en polkarimössa.
Vem skall denna polkarimössa ha?
En del tu eller tre
en stor skit
du skall den ha, ut! (VÖ: 28 s. 500).
Min mor köft åt mig en pilkamössa.1)
Vem skall pilkamössan ha?
Du eller jag?
Du skall ha en stor skit (RE: 62 s. 24).
Min mor köpte sig en pilkumössa.
Vem skall pilkumössan ha,
du eller ja?
Du skall ha en stor kalott,
bort bakom bondens laduknut, ut! (RE: Hb. 11 s. 139).
Mio mao mäc o tinnta
tick o pålä täk o tinnta
pocki peki saonamåd
toppaheki kärävärä kinnari
kookkon rottoneni possonperi pottis! (OR: 28 s. 504),
Moses var in listi man,
han stack så månen sprack,
vigga vagga, ut, pojs! (KB: 38 s. 93).
1)

Spetsigmössa.
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Mfirmaj pikotinn tiko päte tikotinn
såra lintton sojkkon pojkkon
päkym toppar i flästsi
kinnari kocko pojssen päran projtt! (KB: 10 s. 456).
Murre mirre marre må,
ja ska räkna, du ska stå.
Mirre marre fem sex sju,
ute skall du vara nu (SI: Ensk. meddel. 1957).
Nippa nappa noll,
käringin slo sin son i golv.
Det blir jämt å tolv (BO: 99 s. 37).
Nisse kisse1) smidens man
aderton hammare') hade han
ett par strumpor,l) ett par skor,
det var Nisses') hela bo (NV: 513 s. 214; 540 s. 256).
Nit le ja senses le sinemamma
pikk ne just nu. Här
kommer den förste friaren, mor lilla,
hå hå låtan gå,
du min dotter Ull o jag (PÖ: 520 s. 35).
När jag gick på Stockholms bro,
mötte mej en trasig sko.
huru många hål var på den då? — Tal nämnes (EE:
407 s. 200).
152 a. Ola döna doff,
kinkeli anikoff
kinkeli ani, birki bani,
öla döla doff (KB: 540 s. 278).
b. Ole döle doff,
kinkeri jäna koff,
koffele jäna, birki bäna,
öle döle doff. — Deltagarna stå med knytnävarna fram1) Nissi kissi; hamari; strympor; Nissis: NV: 407 s. 199.
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sträckta. Räknaren räknar på knytnävarna och slår
ned den sista (PY: 397 s. 235).
Ole d-öle dockan,
ile döle doff!
kinkel jana koff.
röle dble, bilke bana,
ale dole döff (PY: 397 s. 233).
011e, dolle doff;
kinke både koff,
koffe läde kinke låde,
olle dolle doff! (KLI: 422 s. 96).
011e dolle doff,
kinke lade koff,
koffilade kinkelade,
olle Jolle doff (OR: 537 s. 218).
011ama pollama, sinke masås,
sevidä sevidä,
extra låla Kajsa Såra,
äck knäck välingsäck,
gack ut mid dig longerman (PE: 38 s. 99).
Olma solma sinkom so,
Kajsa Sara Abrahams Sara,
lång man, me dig ut! (LA: 38 s. 103).
Ommpoli kommpoli koti menn tåko
viko väko mettä pSrtä
venkkäli väntä
int tont tori lori lottis
paskahoosot pojss
bakom in rotian kamaknut, ut! (KB: 10 s. 459).
Onika tronika fika foka
bondin snoka,
jick ja mig po åk o äng,
fick ja se
hästen grå med sadeln på.
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Vippa vappa tjällatrappa
bröms ut,
den som denna domen fäller
ut o stå! (MU: 28 s. 504).
Osso stosso stoma, jäla,
stejka piåra påra puff (KB: 38 s. 99).
0, to tästen to,
vila rästen kolmä to,
syntonä, rope ri,
pater raster vintersi ut (BJ: Fmk 49 s. 3) .
Pälama, sålama senkima
dej si basi5s.
Yxtra lara, Kajsa Sara,
bryd stuga,
knäpp, gå din väg, ut! (HO: 414 s. 155).
160 a. Pelle plutt, plutt plutt
to ett skutt, skutt skutt
hundra mil, mil mil
som en pil, pil pil (OR: 537 s. 219).
b
tog ett skutt skutt skutt
kom hem klockan fem
fick gröt gröt gröt,
aldra sötaste gröt (SI: Ensk meddel. 1956).
Pelle Plytt, Plytt Plytt,
skogens stutt, stutt stutt,
åtta mil, mil mil,
som en pil, pil, pil (PY: 397 s. 542).
Pelle putt putt putt
tog ett skutt skutt skutt,
kom han hem hem hem
klockan fem fem fem,
fick han mat mat mat
på ett fat fat fat
av sin mor mor mor,

Kap.

V

Sällskapslekar.

829

som var stor stor stor (Kristinestad: Ensk. meddel.
1954).
Pelle var i en ask,
asken börja brinna,
Pelle börja springa
gata upp, gata ner,
och så var han hemma (KS: Ensk. meddel. 1955).
Pick hacka nie noll,
katten satt på konungsgolv,
räknar du rätt, så kommer du till
tolv (LA: 541 s. 252).
— Jfr ovan nr 99.
Pipäli pipäli hönsägg
hönan går i grannas lada
åsta göra skada,
bit i stick, bit i strå!
Hästin grå, salen på,
den som domen faller på,
han skall ut jenom dörren gå,
kocko mänti pojs! (MU: 28 s. 503).
Prins, präst, borgare, bonde
tiggare, tattare, sotare, rackare,
svinhunn, luspung, ut! (BO: 99 s. 37).
— Jfr nedan. Räkna på knappar.
Singa linga lej,
sade fiska, lappa laja.
Alla hade tjafs
uti binga bonga by.
Tjo hopp, sade vu,
sade vumpum, stumpum.
Tjo hopp, sade vu,
sade tussa, lussa lej (HO: Ensk. meddel. 1954).
Stolen hade fyra ben,
ett föll bort! (SI: Ensk. meddel. 1954).
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Sumeri maken koken kaken
silta picka, iocka jocka,
pocka pojs, in ut! (KV: Bm. III s. 95).
Summa summarum,
sexton sardiner
hoppar i havet,
när solen skiner (SI: Ensk. meddel. 1954).
Söder köder, veller valler.
hästen grå, salens) på,
Petter spann, roten tan,
trill hjul
bakom Ulles laduknut, ut (BJ; Fmk 49 s. 4).
Anm. Sannolikt: Petter spann, roten tann; olles laduknut.
rn, tu tessa loo,
iden liden lesten kolinen,
jörd ätis pätis, paska hots°,
tirven tarven dops (MM: 537 s. 212).
Tjocka polisen i fiskarmalajka,
ala mana tassan i binga bånga bej.
Jess veri vell värr i
hottentotten, knakamaka,
damm å hej! (KS: Ensk. meddel. 1954; vanl. bland
scouter).
172 a. 'röka röka, timmöte måka,
måka me tejss2)
tegel i tippan3) jockson pojss! (BÖ: Hb. 13 s. 111).
b
tegel i tippon joksan pojss (BÖ: Nordberg s. 132).
173. Tre hästar stod i stall,
den ena stod i en ladugårdsvall (BE: Ensk. meddel
1956).
Sadlen: sadeln.
För 70 år sedan, ej nu. 3) Eller: tappon.
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Tunnorna komma från främmande land
utan laggor o utan band,
ussaka tussaka liveri råvin,
ettan tettan pojs! (MM: 537 s. 211).
— Jfr Fsvf. IV, Gåtor nr 359 i, ägget.
Två svarta o två grå
två vita o två ändå,
två tackor o två lamm,
o en bässe me hornen (VA: Ensk. meddel. 1957).
Urin lurin tasarin tå
på min ävan vivan lå
uppe äta papi flaska
vintren se; ius tius
äppeli peppeli pojs ut! (MA PL: 511 s. 5).
Ussi tussi tema varji
nippo nappo selveri surro,
hej vankari na,
tjejsari tjenari kox ut! (MA, Kråkbacken: 511 s. 5).
Ottos taktos stå mina stokto
visa väsa sylen kylen
ut bakom in rotian kamaknut, ut! (KB: 10 s. 458).
Ut 'tåt esten tå
vinnas) lepsel) kolmen jå
hätadi1) påtadi1) piskola hooso
tirven tirven topso (PE: 10 s. 454; 38 s. 100).
Vibla våbla voss,
anika dranika dross.
Häde2) väck vällingssäck,
Gå ut ur din egen knut, ut! (BE: Ensk. meddel. 1956).
181 a. Vickla vackla domedag
ett tu trallalla,
1. vina, lapsa, hatade; patade: PE: 38.
Det här.
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åtta veckor före jul
dansa Anna Brita brud,
jul ut, Knut,
pojs, bort! (GB: 540 s. 275).
b. Vickla vackla damide,
ett ty (= tu) frallalö,
gick igenom domista,
åtta veckor före jy11)
dansa Anna Brita brydl)
jyl yt1), pojs bort! (KH: 422 s. 94).
Vika, vaka vistojst,
kock© Jusse kstojst,
jolle ,ossko, ni to kattö,
ejkä ole köstojst (BO: 99 s. 36).
Anm. Sannolikt en finsk ramsa:
Vika vaka viistoist'
kukku Jusse kuustoist'
joll'et usko, niin tul' katsoo,
eikö ole kuustoist'.
Vildäre valdäre,
hästen grå, sadeln på,
Petters barn ligger ann,
lö,
ut båkom bondens lädoknilt,

(SÅ: 422 s. 95).

Vili viii vippan, viii vili gå,
gongan dyra, saltan syra,
Mickos tjärnjin vill so järna propp (OR: 537 s. 216).
185 a. Vippa vappa tjällartrappa,
alla mina småa gråa höns
jick i lada jorde skada,
bete vippor, bete strå,
snipp snapp,
vem skall till Gren gå! (ST: 100 s. 90).
1) = jul; brud ut.
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b. Vippa tappa') tjällartrappa
alla mina småa gråa höns
djick i lada jorde skada,
beto vipp o beto strå,
häst grå, sal uppå,
snipp snapp vem som först till
dörren skall gå eller stå (LT: 100 s. 66).
c

bita vippor, bita strå,
hästen grå sadla på.
Vipp vapp,
vem skall till Gren gå och stå (ST: 100 s. 90).
d
den som går i grannens lada
o göra skada
bit i stick, bit i strå,
bit i alla vippor å,
den som domen faller på,
han skall uppå dörren gå (LA: 541 s. 250).
e
går i annans lada
till att göra skada.
Bit i stick, bit i strå
alla vippor rå.
Den som domen faller på
han skall genom dörren gå (PE: 71 s. 110).
f.
går i grannens lada,
bit i hö, bit i strå,
biter alla vippor åv,
den som domen faller på,
han skall utom knuten gå (KV: 537 s. 202).
1) 1. tippla tappla.
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g

han skall först till dörren gå,
locka katten grå (Vasatr.: Vasabladet 18 febr. 1949).
h.
gå till grannas bod o lada
åsta dsTi-ra storan skada,
bit i stickan bit i strå,
bit i alla vippor små
den som domen faller på
han skal uppo d-ören gå (KB: 10 s. 454) ..
1.

gå til grannas lada
åsta dzöra skada.
Bit i stick, bit i strå,
den som domi faller på,
han skal yppå dörren gå.
Ut ut bakom kamarknut, ut! (TJ: 422 s. 98).
J•

gå ut i annans lada
o jöra stor skada,
bijt i stick, bijt i strå,
den som domen faller på,
han skall ut jut
jenom dörren gå (EE: 407 s. 199).
k
går i armas lada
åsta jöra skada,
bit i stick, bit i strå
bita alla vippor åv
den som domen faller på
han skall ut på dörren gå (PE KB: 38 s. 101).
1
hönsen gå i annans lada
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gör dock stor skada,
bit i stick, bit i strå,
bit dem alla vippor å,
esikon tesikon löykon töykon
sommeri må kotteri kä (LA: 541 s. 252).
Vippa vappa källartrappa,
mina två små grå höns
gick i bons lada, gjorde skada,
bet hö, bet strå.
Vippa vappa källartrappa,
vem ska ti först utlacka? (HA: 117 s. 195).
Vippa, vappa, sälla trappa,
den som domen faller på,
han skall genom dörren gå. Ut! (BO: 99 s. 37).
Vippeli vappeli tås,
askomtamm,
pimm på, pärom på,
Mittjilast) tjärnjin vii so järna propp (KV: 422 s. 99).
Vippla vappla hönsi grå
gå i lada, göra skada,
bita alla vippor å.
Den som fingret ettarst
sist) faller på,
han skall till denna dörren gå (MÖ: 99 s. 49).
,

188 a.

Vipplon vapplon tjällartrapplon,
alla mina små gråa höns
jingo uti bondens lada,
jorde mycken skada,
beto stickor, beto strå,
beto alla axen å (PY: 100 s. 83).

b. Vipplon vapplon tjällartrappon,
alla mina små gråa höns
jingo uti grannars lada,
jorde mycken skada,
beto stick, beto strå,
1)

Mickels.

I
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beto alla axen å,
klick klack,
vem skall till dUren gå och stå? (PY: 100 s. 83).
189 a. Vippon vappon tjälla trappon,
alla mina gråa höns
går i bondens lada,
j öra skada,
bita alla axar å (PÅ: 99 s. 54).
Hippo vippo källartrappa
gå till andras bondelada,
göra skada,
bit i stick, bit i strå,
den som domen faller på,
han skall uppå dörren gå
o storstejne på (NV: 540 s. 251).
Su su sina,
alla mina småa gråa höns
jick uti min faders lada,
jorde skada, bita strå,
alla vippor å,
vipp vapp tjällartrapp,
du ska gå ti döravakt! (PÅ: 99 s. 54).
Tipela tipela höns
går i grannens lada
måste göra skada,
bita av båd hö o strå
alla vippor rå,
vippa vappa källartrappa,
vem vill åt dörren gå
för att locka kisse grå? (PÖ: 520 s. 33).
Tippla tappla,
mina små grå höns
gå i grannens lada,
göra mycken skada,
gå på tå, bita strå.

Kap.
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Vippa vappa, källartrappa,
den vars finger faller på,
han skall först till dörren gå
(vNyl: Nyl. V s. 237).
194 a. Alla mina små gråa höns
går i lada och gör skada,
bita alla axen åv.
A ut! (LI: 99 s. 45).
Alla mina gråa småa höns
gå i bondens lada,
jöra mycken skada, de
bita hö, de bita strå, de
bita alla axen å (PÅ: 99 s. 54).
Alla mina hönseri.) små grå,
gick uti bons lada,
gåra skada,
bit av ax utav strå,
häst'n grå, sal'n på,
vippa vappa, källartrappa,
dig bör ut gå, lacka!
(NA: 27 s. 31; 36 s. 225).
Alla mina höns ä pipplar små,
gå i lada, göra skada,
bita ax utav strå,
hästen grå med sadel på,
vippa vappa, kattan trappa,
dig bör dörren lacka (IÖ: 116 s. 111)
195. Hönsen går i Stassas lada
åsta göra storan skada,
bit i stick, bit i strå
alla vippor rå,
osiken tesiken löukon töukon
sgnneri mä kotteri kå,
varitamen tickon tejmon pojs (GB: 540 s. 275).
1)

hönsor: NA: 27.
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196. Mina små grå höns
gå i ladan, göra skada.
Vipla, vapla, källartrappa
skall int genom dörren gå (Kl: 80 s. 58).
197 a. Vita häst står i stall,
minni maka bränni kaka
pojs, bort! (GB: 540 s. 276).
Vita häst står i stall,
spänt i spåne, spjut i hand,
mini maka bränni kaka,
brann stup pöppelin,
pirom parom poff! (NV: 540 s. 259).
Vitan häst, stå i strand,
spjut i hand.
Mini maka brändi kaka.
Pojs, trill ut bakom bondens
laduknut, ut! (VC): 302 s. 62).
Vit häst står i stall,
spänne spåre, spjut i hand,
minne maka bränne kaka,
bronn stup, knäpp ut, knut! (KH: 422 s. 95) .
e
spänta spåna spjut i hand,
mine maka bränni kaka
bronn stup, knipp knäpp ut! (LA: 541 s. 249).
f
spänt och spänt, spjut i hand,
mine maka bränni kaka,
brun styp, knipp knäpp ut! (KB: 38 s. 100).
Kvit (= vit) häst står i strand,
spänte sporrar, spjut i hand,
mine maka koltanen kaka,
häck väck vällingssäck, ut! (PÄ: 99 s. 53) .
Den vita hästen stod i stall,
spände sporrar, spjut i hand.

Kap.
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Killderi måra, killderi såra,
hippon, pippon, pojs! (BO: 99 s. 34).
i. En liten häst står i stall,
skaka balt')
mini maka brände kaka,
brunt ut, släpp ut,
äppelin päppelin pilon pälon paff (NV: 540 s.262).
En liten vitan häst
stod i stall, spindel sport,
mickari maka, brännvinskaka,
piron paron eller puff! (NÄ: Bm. III s 95).
k. En liten vitan häst
stod i stall, spjut i mall
ej minä maka, brännvinskaka,
ett knäpp, in ut! (NÄ, Kåtnäs: 510 s. 18).
1. En liten vit häst stod på strand,
spänte spåra, spjut i hand,
mindre maka brände kaka,
bondstut knäpp ut (KI: I.N.E. Aug. Andersson
nr. 58).
m. En vit häst står i stall,
eja må, rider all,
alla vippor båren,
den som domen faller på,
han skall uti knuten gå,
locka kissa (RE: Hb. 1911 s. 139).
n
spännd i sporrar, spjut i hand,
mine maka bränne kaka,
bronn stut, knäpp ut
bakom bondens lädoknut,
ut! (SÅ: 422 s. 95).
o.
spänti spåra, spjut i hann,
mine mono, bräne kaka,
bråm stut, knäpp trill, kul
1)

Penis.
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bakom en laduknut, ut!
(BJ: Fmk. 49 s. 3).
Hästen står i stall
spände spåra spjut i hand
mine maka brännvinskaka
bronn stup knäppt ut
genom bondens ladoknut
ut! (MA PL: 511 s. 4).
Stori häst står i stall
spänt i spår o spjut i hand,
mine maka bränni kaka
bronn st3--7p knäpp ut (ÖJ: 541 s. 245).
Ykosin tykosin, tojko lojko,
vitisin vatisin, vallman kojko, ja
orve ja hejla, kepila mejla,
ockas pockas, pojs! (SA: Bm. III s. 94).
Ykset tokset ås o lås,
viso våso bä me kocko,
p3--7 på, pikeli sillme (PÅ: 99 s. 56).
200 a. Yksin sloksin stororoka vita,
nippos nappgs kajsari vajna,
videla vadela potela vantela;
rokomit ohoj, skodron jänkon
i en smätt, pojssin, ut! (NV: 540 s. 257).
Yksin stoksin, storavita rokavita,
nippus nappus, kajsari vajna,
videla vådela, piatela
väntela väntela, rokamita hoj!
Skocko lonto, mien smetten,
pojs, ut! (NÄ: Bm. III s. 94).
Yksin toksin, tojson koksin,
sikin måkin, ramtan tåkin,
vippa vappa, källe tappa,
ni-i ti-i, kära o se,
kolata mettä pohjan pojs! (MÖ: Bk. 43 s. 60).

Kap.
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d. Yksin toksin, tookon lookon,
vittsin vattsin, vareme lookon,
orava käpälä, hejla vejla,
ockas pockas pQh! (MÖ: Bk. 43 s. 60).
Yks kaks, kom i braks,
kolm nelj, lever säll,
vis kös, tager mot,
sejtme kåreks, jevla hårnesk,
ydeks kym, spring o rym,
pojs, bort! (RE: Elb. 11 s. 139).
Yks tunnuril) ruutia täys
ampui miehen oikea2) silmän pois
(ST: 397 s. 234).
Anm. En finsk översättning av sv. En tunna krut sköt mannens högra öga ut.
Jfr. ovan s. 799 nr 74.

Yssi tyssi tänna,
vappo nippo nappo
hej vankkana kejsari koks!
(KN NÄ ÖV PÖ: 83 s. 118).
Ytten katten ikommetiavemma
tillen tpoka ennen n4oka
sinepe pelepe pocks! (KY: 117 s. 180)
205 a. Ytton natton molikon timmon,
tilloka j"po, jonssan jMpo,
sinipä koppeli sillmäni pä! (ST: 100 s. 91).
b
tillocka jp-ö, jynsän jpö,
sinipä kappeli silmäni pä 3) (ST: 397 s. 234).
206.

1)

Åtta hästar uti stallet stå,
ett vitt strå ejja må.
Den som domen faller på,
han skall uti knuten gå.
Locka kisson! (RE: 62 s. 24).

fi. tynnyri »tunna». 2) bör vara oikean. 3 ) skall »hålla öga».
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207 a. Änka fränka fröken fru,
nappa nie noll (KB: 540 s. 282).
Änka fränka, fröken fru,
tiggare tattare, pojs ut! (KV: 422 s. 101).
Änka fränka, fröken fru,
tiggaren tattaren, nu
får du ga ut (TJ: 541 s. 415).
Jfr nedan räkna på knappar.

Änka fränka, nio noll,
katten satt på kungens golv,
räkna rätt, så blir det tolv
(VA: Bk. 42 s. 104).
Änka jänka, halmet lå (PY: 397 s. 233).
Äbbel bäbbel biron bäron buss,
anika dranika dross,
häck väck vällingsäck,
gå du i din ära knut, ut! (PÖ: 520 s. 32).
Äppäl bäppäl bilom bålom boff,,
anika tranika tross,
vila våla voss,
askon tamp, pimp pamp,
går ut i din egen
knut, ut! (IÖ: Hb. 13 s. 95).
Äppel bäppell), biral) bära poff
anika dranika dross,
vibla väbla voss,
as kontant, pimp pamp,
vet hut, gå i din
egin knut, ut! (NA: 27 s. 31; 36 s. 224).
Äppel Daniel,
skördel2) vördel, videl vadel.
Hästen grå, sadeln på,
päppel; bara: NA: 27.
Sannolikt: sjördel.

Kap.
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Petter spann, rinn rann,
rump pojs, in ut! (ÖV: Bm. III s. 2).
213 a. Äppel päppel, fyra höns
gå i rad, göra skad,
bita åv hö och strå.
Vippa vappa, tjälgal) straffa.
Vem skall dörren återlacka? (ÖV: Bm. III s. 93).
Äppeli päppeli, fyra höns
gå i lada, göra skada
bita av båd hö o strå,
vippa vappa tjälgus (= käringarnas) trappa,
vem skall dörren åter lacka (KN: 520 s. 36).

bit av stick, bit av strå2)
alla vippor åv.
Den som först till dörren går,
hönom faller dömen på (KN: Bm. III s. 93).
214.

Äppel päppel, gördel3) bördel,
rann pann, bort pojs,
ut! (NÄ: Bm. III s. 92).

215 a. Äppel päppel, peron paron,
puff!
Lägg en smares dörren upp,
knuff! (NÄ: Bm. III s. 94).
b. Äppel päppel, pipirum parum paff!
Anika dranika, viblon vablon paff!
Lilla sockerråttan,
lär oss räkna ända till åtta!
— Så räknar man till åtta, den som stannar för åtta, får
»gå ut» (BR: Ensk. meddel. 1954).
Käringen.
Sannolikt: bita stick, bita strå.
Sannolikt: jördel.
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Äppel päppel, piram param
pu!
Anika dranika drosj,
vibla vabla vosj,
askun taskun, timp tamp,
gå du i din egen knut,
ut! (Åbo: Nordlander s. 124 b; HF lmf.)
Äppel päppel piron paron poff,
anika dranika dranika droff,
vibla vabla vås,
pim pam poff bränna kaffe (EN: Hb. 1915 s. 32).
Äppelen päppelen piren pären,
anika ranika rå,
vivel vävel vå,
askon tamp
pimp pamp pojs
1. pimp pamp porttia pojs (SM SB: Ensk. meddel.
1956).
Äppel päppel, pirum parum,
bocka lua vitan häst,
toj strand, spjut i hand,
mine maka branne kaka,
knäpp trill ut bakom
en dyngknut, ut! (VÖ: Hb. 11 s. 123).
Äppeli päppeli, pyrom para,
bocka lura står i stall,
minom maka brände kaka,
Bonstut knäpp ut (SU: Bk. 42 s. 104).
Äppeli päppeli pyron para,
bocka lura,
häst står i spann,
spänti spåra, spjut i hand,
mine maka brände kaka,
bondstut, knäpp ut! (VA: 359 s. 39).
Äppel päppel, pirum parum puff
(VA: Bk 42 s. 104).
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Äppel päppel pirom poff,
anika dranika dross,
vivlan vavlan voss,
askon tamp, pimp pamp,
vet hut, gå ut (KI: I.N.E. Aug Andersson nr 58).

k. Äppel päppel pirom poff,
anika tanika niran noff,
viple vaple konstan staple (KI: I.N.E. A u g. A n dersson nr 58).
1. Äppel, päppel, pirom parom poff!
Kråkan hänger på ejn kvist,
hon unglar en, hon unglar tu,
här skall du vara nu (BO: 99 s. 34).
m.
Kråkan satt på ejn ful kvist,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (PÄ: 99 s. 53).
n
Kråkan satt på hallonkvistl)
hon sa ett, hon sa tu,2)
ute skall du vara nu (PÄ: 99 s. 53; MÖ: Bk. 43 s. 60;
BO: 99 s. 34; SI HF: Ensk. meddel.; KY: 302 s. 62).
Äppel päppel, piron paron
puff! (HF- o. Lovisa-tr.: Nordlander s. 124 a;
HF lmf.).
Äppel päppel piron paron,
puff, in ut! (UV: 510 s. 18).
Äppel päppel piron paron3) poff!
Kråkan sat på ejn hallonkvist,
hon räkna ejt, hon räkna tu,
ute skall du vara nu! (ST: 100 s. 91).
Äppel, päppel piron paron4 ) poff.
1)

en hallonkvist: PÄ BO. 2) två: KY.
1. pirom parom.
KY pyrom parom; SJ pirom parom; BE: piron paron.
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Kråkan sat på hallonkvistl)
hon2) sa ett, hon 2) sa tu
ute skall du vara nu (PÄ: 99 s. 53; LI: 99 s. 45; Mö:
99 s. 49; SI: Ensk. meddel.; HF: Nyl. V s. 236; HÄ:
117 s. 194; ES: 117 s. 176; KY: 117 s. 180►; SJ: 117 s.
186; BE: Ensk. meddel. 1956; Kronoborg, Sorjos 313
s. 44).

hon sa ett, hon sa två,
nu får du från leken (HF: Nyl. V s. 237).
t. Äppel päppel, pirom 'Därom poff,
kråkan satt på hallonkvist,
allt va hon sa så sa hon visst,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (VA KB: 38 s. 102).
u
3)

hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (HF: Hb. 1916 s. 32; SJ: Ensk.
meddel. 1954; EN-st.: 422 s. 96).
v

just du (IA: Ensk. meddel 1955).
Äppel päppel pirum parum poff

(ST: 397 s. 229; RA: Ensk. meddel. 1955).
Appeli päppeli pirom parom poff!

just du! (KH: 422 s. 96).
1. talde kvist: HF.
Kronoborg: ho.
på en hallonkvist: HF.
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z. Äppel päppel pirm paroni) paff!
Kråkan sitter på en hallonkvist.
Hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (PY: 100 s. 83; LT: 100 s. 67).
å. Äppel, päppel, piron, päron, poff!
Kråkan satt i en hallonbusk,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara, ut! (SI: Ensk. meddel. 1954).
ä. Äppel päppel piron parGm puff,
Kråkan satt på forstukvist,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu! (PÖ: 520 s. 35).
ö. Äppel päppel, piron pärom poff,
Kråkan satt på tallegren,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du bliva nu,
just du (NV: 407 s. 197).
aa. Äppel päppel piron parum poff,
kråkan satt på tallekvist,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (KB: 540 s. 279).
ab. Äppel päppel, pirum parum,

ja, just du ska ut (Vasatr.: Vasabl. 28 jan. 49).
ac. Äppel, päppel, päron poff.
Kråkan satt på hallonkvist,
hon sa ett, hon sa två,
ute skall du vara nu (KY: 302 s. 63).
ad. Pirom pärom, poff,
tu
ut
(LA: 541 s. 253).
1)

1. päron LT.
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ae. Piron paron poff!
Kråkan satt på en hallonkvist,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu, ut! (TU: 302 s. 76).
af. Kråkan satt på en hallonkvist')
hon sa ett o ja sa tu,
ute skall du vara nu, ut! (ÖJ: 541 s. 243).
ag. Kråkan satt på hallonkvist,
den sa ett o den sa tu,
ute skall du vara nu (GB: 540 s. 277).
ah. Kråkan satt på hallonkvist och skrek:
ute skall du vara du,
ja, just du (KV: 537 s. 201).
216. Äppel päppel, piom paron poff,
Skatan satt på tallegren,
hon sa ett, hon sa tu,
ute skall du vara nu (JA: Ensk. meddel. 1955).
217 a. Äppel päppel, pirum parum puff,
anika dranika dross,
vibla vabla voss,
askon damp, pimp pamp,
vet du gå ut.
till din egen knut (NB: Hb. 10 s. 313).
b. Äppele, päppele, viron varon poff,
Anika dranika, viron varon voss.
Askon tampin, vimp, vamp,
du får gå ut i din egen knut. Ut! (HO: Ensk. meddel.
1954).
218.

Äppel päppel, piron päron puff,
tjälgar o gobbar vill so järtans
järna knuff,
iAnas liénas, hånas knorv,
sik.r i byttan, juckan pojs! (KN: 400 s. 69).

1) 1. lingonkvist.
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219 a. Äppel päppel pirom pärom poff.
tsärndzi fick se ejn doolian1) knoff
(GB: 541 s. 239).
b
Mickos tsärndsi vill jo hå en puss (GB: 540 s. 270).
c. Äppen päppen pirom pärom poff,
Mickos tsärndsi fick en doolianl) knoff (GB: 540
s. 271).
220. Äppel, päppel, pirom parom, poff!
Sedervalk går o tjr2)
en silversal,
femton veckar efter jul,
anika dranika jungfrubrud ut! (BO: 99 s. 35).
221 a. Äppel päppel pirom parom poff
vita hästa stå vid strann,
spänt i stål och spjut i hann,
min en måka bränn en käka,
brons stons spjut ut
bakom en storan kamarknut, ut! (NV: 540 s. 255).
b. Äppen päppen pirom parom poff,
vita häst står vid strand,
spänt i spån o spjut i hand,
mine maka bränn till kaka,
knäpp brunn stup ut
bakom bondens laduknut, ut! (NV: 540 s. 257).
Äppelen päppelen piron päron
ärna färna fickom fackom
bwinden tocka kris knäs
snorr borr (SJ: 117 s. 186).
Äppen päppen, piräm parom poff
(NV: 513 s. 212).

Duktig.
kör.
54. — V. E. V. Wesstnan.
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224. Äppen päppen tåten pli-i,
timmeti må hackari hå,
illen tillen tippen pojs! (PY: 100 s. 83).
225 a. Äppla päppla fyra höns
går i lada göra skada,
bit åv stock. bit åv strå
alla vippor åv.
Vippi vappa kärleks trappa,
vem vill åt dörren gå,
han skall lockas plockas ut (KN: 520 s. 32).
Äppla päppla höns,
gå i lada bita skada
bita alla höjstrå
tvätt åv,
den som domen faller på
han måst näst till dörren gå (PÖ: 520 s. 31).
Äppla päppla höns,
går i ladan, göra skadan,
bita stick, bita strå,
bita alla stickor åv,
den må strax till dörren gå,
ut! (KN NÄ ÖV PÖ: 83 s. 118).
Äpplena päpplena pirom parom p-c-df
anika danika rirom rärom ruff
(EN-st.: 422 s. 96).
Ärla pärla 'bockelibång,
sol o måne, skepp o stång,
ister bister sjöman gick,
gack du din väg
med det du fick (LA: 541 s. 254).

228 a. Ärna färna, fika föka,
bondekråka, kris krås,

Kap.
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ormen sormen, sinte pärdfis,1)
eff rå (? fru), karlen full,
morka torka, gultring märta,2)
miton titon, köka sinom pojss!3)
(BÖ: Hb. 13 s. 111: Nordberg s. 132).
b. Ana fåna fika foka
bonnde snoka
snibb snabb o snål boll,
äppel päppel pilom pälom pops,
utom knut! (TJ: 541 s. 261).
c
bondis nåka,
snick snack, &lot boll
äppel päppel, pilom pålom paff, ut (TJ: 407 s. 198).
Äna fåna fistse fåga
ronnekåga4)
knirs knars horonkno114
räpso4) foll kanno4) koll
mottin köka tio tu
pojs ut bakom en lihlan
kamarknut ut (TJ: 541 s. 258; NV: 513 s. 213).
Äna Ena fistsi fåka
ronni kåka
kniss knass horr knorr
räpso foll konno koll
mitten köka tii tSTm
pojss ut! (KB: 10 s. 457).
229 a. Atikata rätikata riva rex,
hondra v5rra vemman tex
sinä maka mina maka hostron po
(GB: 540 s. 273).
b. Atikota rätikota rio manex
kopra vaora vemman tex,
minä maka sina maka hostron på
(GB: 540 s. 269).
1) Eller pardils. 2) ? Märta. 3) Eller pors.
4) NV: ronnikåga, hårokoll; räpso; kanno.
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Äx väx vällinsäck (sic!) (NV: 540 s. 257).
Ötel köhel vill jag vara
hästen grå, sal opå,
Petter pan, töter han,
enkö pojs! (NV: 540 s. 251).

R.

Knep, konststycken.

1. Alnen stå (PÄ LI).
Käppen går (PY ES TA).
Käpp stå (SI).
Stakan star (LT SI).
Staken står.
Alla sitta (i ring). Två personer, som känna till lekens gång, taga
en stake (LT SI), en aln (PÄ LI), en käpp (PY SI ES IA) och låtsa
lyssna i den. Så går den ena ut och den andra stannar inne, går med
staken (alnen, käppen) omkring, bultar med den i golvet framför
någon och säger: »Stakan gar» (LT SI), »alnen går» (PÄ LI), »käpp'n
går» (PY SI ES
— »Lägg an ga!» (PY LT SI), »låt den gå!» (PÄ
LI SI ES IA), svarar den som är ute. Så kan han gå från person
till person och säga samma sak och få samma svar. Slutligen säger
han: »Stakan star!» (LT SI), »alnen står» (PÄ LI), »tjäpp'n star!»
(PY), »käpp'n står (SI ES TA), varpå den andra svarar: »Lägg an
sta!» (PY LT SI), »lägg den stå» (PÄ LI SI ES LA). — »För kvem star
an?» (PY LT SI), »för vem står den?» (PÄ LI SI ES TÅ), frågar den
som är inne. Den som är ute nämner då personen. För den oinvigde
förefaller det som ett trolleri, att den som är ute kan följa med vad
som sker inne, men saken förhåller sig så, att de båda agerande
kommit överens förut, att staken, alnen, käppen skall stå t.ex. för
den som först har något ljud för sig (LT), för den som talar först (PÄ
LI), för den som sist talade (PY IA), för en viss person, för den som
sist talat, sist skrattat 1. ngt annat man kommer överens om
(SI ES) (PY: 397 s. 145; LT: 100 s. 69; PÄ: 99 s. 59; LI: 99 s. 46; SI:
85 s. 46; ES: 117 s 174; IA: Ensk, meddel. 1955).
2. Lukta på nålen.
Två personer känna till leken. Den ena går ut, den andra stannar inne tillsammans med de andra, som gömma en nål hos någon.
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Personen i farstun kommer in och låtsar lukta sig till, var nålen
finnes, men medhjälparen ger något tecken, hostar, blinkar eller rör
på fötterna, då den sökande närmar sig personen i fråga (MM OR:
537 s. 455).
3. Lukta på eldstickorna: loft po eldstickona.
Deltagarna många. Två känna till leken. Den ena går ut, varpå
de andra hälla ut några tändstickor på bordet och välja ut en. Därpå
kallas den andra in, och han skall nu gissa vilken sticka man tänkt
på. Han känner på tändstickorna i tur och ordning, och vid den rätta
stickan, trampar medhjälparen honom på foten varpå han naturligtvis gissar rätt (KV: 537 s. 297). — Sannolikt skall han lukta på
stickorna (Anm.).
Snusa på käppen.
Minst två i sällskapet känna till leken. Den ena lämnar rummet
den andra stannar inne och har en käpp, vars ändar äro av olika
grovlek. Käppen ger han åt någon att känna på, antingen på mitten
eller på någondera ändan. Den andra kallas in, får käppen och börjar snusa på den och låtsas som han skulle känna lukt av det ställe
där någon hållit sin hand. Den innevarande hjälper honom emellertid sålunda, han tager sig över huvudet, då käppen blivit känd på
övre ändan, gäller det mitten, så tager han ett tag åt hjärtat eller
midjan, och för nedre ändan låter han handen sjunka ned längs
sidan (BO: Hembygdsm. 34 s. 72 b).
Lukta på gardinen.
Två känna till leken. Den ena är i ett annat rum. De som äro inne
bestämma gardinen, som man »luktar på». Medhjälparen inne ger
sedan ett tecken åt den inkallade, då han närmar sig gardinen (KIVI:
520 s. 102).
Mäta var teskeden finnes.
Två måste kunna leken. Den ena går ut i ett annat rum, den
andra stannar inne. En tesked gömmes någonstädes i rummet, och
den som är ute bedes komma in. Han tager en mätstång och börjar
»mäta» från vrån eller dörren. Medhjälparen inne ger ett tecken
åt den andre, då han närmar sig skeden. Det gäller nu bara att söka
fram den (PÖ: 520 s. 101).
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7. Gissa rätt.
Två personer i samförstånd. En går ut. De innevarande bestämma någon person eller något föremål. När den utgångna kommer in,
pekar den andra på olika föremål och frågar, om det är det rätta. Den
tillfrågade säger »nej», ända tills ett fyrkantigt föremål, t.ex. en
tavla, nämnes, varefter han säger »ja» (ST: 397 s. 145).
De innevarande utse ett föremål, som den utgångna skall taga
reda på. Medhjälparen ger ett tecken, hostar t. ex. när föremålet nämnes (KV: 537 s. 427).
Gissa rätt på tre föremål.
a Två stå i samförstånd med varandra. Den ena går ut, tre föremål
läggas på ett bord, sällskapet berör eller tänker på ett av föremålen,
kamraten ropar in den utgångna. Ropar han (hon) »kom», betyder
det det närmaste föremålet, »kom in» betyder det andra och »kom in
nu» betyder det tredje eller sista föremålet (ST: 397 s. 186).
8.

b. Två stå i samförstånd med varandra. Den ena påstår, att han
kan gissa, vilken dörrspegel sällskapet tänkt på, fastän han stått
ute i farstun. Man numrerar då dörrspeglarna: ett, två, tre (om de
äro tre). Den ena går sedan ut. Den som är inne ropar in den andra
med lika många ord som den dörrspegel i ordningen de innevarande
tänkt på, således antingen: »Kom!» (1. spegeln). »Kom in!» (den
andra) »Kom in nu!» (den tredje). Det är ingen konst att gissa rätt.
— Ibland har man i stället numrerade stolar (OR: 537 s. 486).
9. Fyra ben (MM), Var vill du bo? (OR).
Två personer känna till leken. Den ena går ut, den andra stannar
inne och bestämmer tillsammans med de övriga ett föremål, som den
utgångna skall gissa sig till. Då han kommer in, frågar kamraten,
om man gissat på t.ex. en tavla, en spegal, en stol, och så nämner
han det bestämda föremålet. Hemligheten ligger däri, att detta
alltid skall nämnas efter ett föremål med fyra ben, t.ex. en stol
(MM: 537 s. 456).
Lekes enl. upptecknaren på samma sätt som leken »Fyra ben»,
med den skillnaden att i st. f. föremål nämnas platser, t. ex. stallet
(OR: 537 s. 455).
10. Gissa rätt på kniven.
Två deltagare stå i hemligt samförstånd med varandra. Den ena
lämnar rummet. Den andra stannar inne med de andra, vilka slå en
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kniv i bordet, varpå man rör vid skaftet (a). Den utgångne kallas därpå
in och han (hon) säger då, vid vilket ställe, a, b, c, man rört vid kniven, och alltid riktigt, ty då kamraten tittar uppåt, så har kniven
berörts upptill, rakt framåt. så har det skett vid mitten (b), nedåt,
så har det skett vid nedre änden (c) (ST: 397 s. 186).
11. Trolla med dammborsten.
Två känna till leken. Den ena går ut, den andra stannar inne och
bestämmer tillsammans med de övriga mitten eller ändarna på en
käpp, som hålles lodrätt. När den som skall gissa, vilket ställe av
käppen man berört, kommer in, ger medhjälparen ett tecken. Han
håller händerna antingen uppe vid ansiktet, på knäet eller nere vid
benen, beroende på om man tagit i käppen upptill, på mitten eller i
nedre ändan. De övriga förstå inte, huru han kan gissa rätt (MM:
537 s. 456).
Läsa i ögonen.
Två personer känna till leken. Den ena går ut. De övriga komma
överens om ett tal, som han skall gissa, och så får han komma in.
Han går omkring och ser alla i ögonen och känner på deras käkar en
stund. Då han kommer till medhjälparen, rör denne på käkarna så
många gånger som det tal man bestämt. Leken verkar förbryllande
på de oinvigda (OR: 537 s. 289).
Hoppa blomma.
Tvenne personer stanna inne i rummet, alla andra gå ut och få
sedan komma in tillbaka en åt gången och få se en blomkruka eller
en lampa, som är ställd på golvet. Sedan bindes en duk för den inkomnes ögon och nu gäller det att stiga över blomman eller hoppa
över den. Under tiden blir blomman borttagen. De två andra göra
nu narr genom att säga t. ex. högre, nu tar det i blomman, o.s.v.
Sedan blindbocken märkt skämtet, får den följande komma in (ST:
397 s. 146).
Penningleken.
En tjugofempennisslant, något fuktig, tryckes mot pannan på en
som inte känner till leken. Han (hon) skall sedan bocka med huvudet, så att slanten lossnar. Förrän detta göres frågar man: »Hur
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många gånger har du varit kär?» eller något annat liknande. Så
många gånger man bockar, tills slanten faller, har man varit kär.
Men slanten faller aldrig, ty man har oförmärkt tagit bort den genast
efter det man tryckt den hårt mot pannan. Känslan av att slanten är
kvar bevaras en lång stund (ST: 397 s. 182).

SLAG

15. Slå in pengar i bordet.
Man ställer en gammal fem- eller tiopennisslant att stå på ett bord så som det
framgår av vidstående bild, lägger en annan slant eller ett litet bräde på slanten.
Det gäller sedan att med ett slag med
knuten näve slå in slanten i bordet (IÖ:
414 s. 26).

16. Få en slant att bli stående.
En gammal tiopennis slant eller en annan tyngre slant ställes
på en pappersbit på ett bord, så att den något sticker utanför kanten. Sedan skall papperet dragas undan, så att slanten fortfarande
blir stående. Det är en liten konst i det hela. Slanten ställes i sin
längdriktning emot den som skall slå. Sedan fuktas fingertopparna,
något och papperet slås till med fingertopparna, vilka klibba sig fast
vid papperet och draga det med sig, under det att slanten förblir stående på bordet (ST: 397 s. 184).
17. Blåsa en papperslapp ut ur ringen.
Detta göres helst vid eldsljus, då det inte är alltför ljust, eljes
kan det hända att skälmstycket blir upptäckt. Alla gå ut utom den
som lovat konsten att lägga en papperslapp på golvet i en ring så
att de inte skola vara i stånd att blåsa ut lappen. Han ritar med krita
en stor ring på golvet, tager sedan ett långt hårstrå och litet beck
samt fäster därmed den ena änden av hårstrået vid papperet och
den andra vid golvet mitt i ringen. Hårstrået får inte vara längre
än halva ringens bredd. Sedan kritar han över beckfläckarna, så att
de bli vita och kritar några andra liknande fläckar i ringen, för att
ingen skall fästa sig vid den, som är i mitten. De andra försöka sedan
förgäves blåsa bort papperslappen. Ingen tillåtes att taga i den med
fingrarna (NA: 36 s. 318).
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Klämma vatten ur knivskaftet (NA).
Vrida vatten ur ett knivskaft (ST).
Den som skall förevisa denna trollkonst, lägger en liten våt
svamp eller bomullstuss i örat. Sedan visas, att kniven är alldeles torr.
En deltagare bedes rita ett kors med sitt finger på armbågen på den som
skall utföra konsten. Denne passar då på och tager ut den lilla svampeller bomullsbiten ur örat. Sedan låtsas han (hon) vrida vatten ur
knivskaftet, dock utan att låta någon märka, att något annat finnes
i handen (ST: 397 s. 184).
18.

Man väter en liten pappersstoppa och sticker den bakom örat.
Så viker man upp ärmarna allt ovanför armbågen och ber någon
att rista ett kors på armbågen med ett kol. Då man lyfter upp armarna passar man på och tager pappersstoppan i handen. Så griper
man om knivskaftet och klämmer till, varvid det naturligtvis droppar några vattendroppar ur knivskaftet. Om någon vill syna handen, låter man pappersstoppan oförmärkt falla ned på golvet (NA:
36 s. 350).
19. Slå papperslappar genom bordet.
Gammal lek som inte mera lekes. Man har fem papperslappar
och en mössa, i vilken man smyger en lapp och håller den under
bordet, då man slår de andra genom bordsskivan. Lektes av barnen
(OR: 537 s. 506).
20. Slå sot genom bordet.
En sot- eller kolbit eller en sotfläck lägges på bordet vid ena
kanten. Man lovar nu slå sotet genom bordet, så att det blir märken
efter i handen. Händerna visas och äro fullkomligt rena. Man lutar
sig framåt, sticker den ena armen under bordet och slår med den
andra handen på sotet. När den hand visas, som varit under bordet,
är den sotig. På ena kängspetsen har lagts litet sot, och från detta
härleder det sig (PY: 397 s. 185).
21. Slå pliggarna genom bordet: slå pliggan jinom Ute.
Man har tre stycken pliggar, en på bordet, de två övriga gömda
i en mössa, som föres under bordet och svepes över bordet. Då ligga
alla tre pliggarna på bordsskivan. Det hela äic ingen konst, men skall
ske hastigt för att förbluffa åskådarna (MM: 537 s. 449).
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22.

Slå kritfläcken genom bordet: ti slå klitfläckin ginum börde.
Med ett kritstycke kritar man en liten kritprick på bordet och
passar med detsamma på och snuddar med vänstra handens långfingerända mot kritstycket, så att det blir en kritfläck på den. Med
en näsduk eller en trasa torkar man kritan av händerna, därpå sticker man vänstra handen under bordet och slår med högra knytnäven
på kritfläcken. Man kan läsa en bön eller svära ett tag för att göra
större intryck på åskådarna. Medan vänstra handen är under bordet
passar man på och trycker långsamt långfingerändan mot insidan av
handen, så att kritfläcken stannar där. Då handen sedan tages underifrån bordet är där verkligen en kritfläck (NA: 36 s. 351).
23. Förvandla ett kritstreck till ett kors inuti handen.
Man drar ett kort streck snett över ett veck ini den ena handen
och visar strecket åt alla. Därpå kniper man ihop handen, låtsar blåsa på den eller läser någon bön eller vad man vill ha att trolla med.
När man sedan öppnar handen, är där verkligen ett kors, strecket
färgade nämligen av sig, då man knep ihop handen (NA: 36 s. 353).

24.

Slå en kaffeböna eller en sten i en flaska.
På en flaskmynning lägges en pappbit samt ovanpå denna en
kaffeböna. Pappbiten skall ryckas undan, så att bönan stannar på
platsen och sedan faller ned i flaskan. Det går väl, om man knäpper
med fingret mot papperet (ST: 397 s. 432).
b. Man kan lägga en tunn näverring på flaskmynningen och
ovanpå nävern 'en liten sten. Man slår sedan till nävern, så att stenen
faller i flaskan. Man låtsas sikta mot yttre kanten, men slår mot den
inre (ST: 397 s. 184).
25. Få ett ägg in i en flaska.
Man låter ägget ligga en kort stund i ättika. Sedan kan man
mangla ut det, så att det blir avlångt och kan stickas in genom flask-:
mynningen. I flaskan återtager det sin ursprungliga form och kan
inte fås ut oskadat, om man inte slår sönder flaskan (ST: 397 s. 185).
26. Lek med korkar.
Man har två korkar och en mössa och trollar korkarna under
mössan. »Hockus pockus», säger man och lägger mössan över dem,
och då man lyfter upp mössan, äro korkarna borta: man har gömt
dem i handen (OR: 537 s. 504).
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27. Få en knapp att hänga på en bränd björntråd.
Man doppar björntråden i stark saltlake och träder därefter en
knapp eller ring på tråden. Denna binder man fast mellan två närbelägna ställen eller hänger upp den någonstädes. När man därefter
tänder eld på tråden, förblir knappen eller ringen fortfarande på
sin plats (ST: 397 s. 185).
28. Ha järn att flyta.
Man tager en fin rostfri »sömnål»1) som inte får vara »devin» 2)
eller våt, samt en liten trästicka och kröker henne • litet i den ena
änden. Därpå lägger man nålen tvärs över stickan i brottet och sänker
stickan sakta under vatten och passar på att nålen kommer med båda
ändarna tillika i vattnet, och då ligger nålen och flyter, när man tagit bort stickan (NA: 36 s. 357).
29. Tugga sönder en ärt och spy opp henne alldeles hel.
»Trollkarlen» passar på och smugglar några ärter i munnen för att
kunna göra konsten flere gånger efter varandra, om någon yrkar
därpå, och gömmer ärterna i tobaksbussgropen på den ena sidan i
munnen. Den ärt som han sedan sätter i munnen och som skall
vara märkt av de andra, tuggar han inte utan stoppar den med tungan
i tobaksbussgropen på andra sidan i munnen. Med tungan tager han
sedan en ärt av den motsatta sidan, tuggar den sönder och visar
tuggan åt åskådarna och sväljer den samt tager en sup, vatten eller
brännvin, och låtsas »göljas» 3 ) och bäst det är spottar han ut ärten
hel, det är nämligen inte någon konst att med tungan taga den ur
tobaksbussgropen, där hon låg alldeles ensam (NA: 36 s. 359).
30. Få ett bleckkärl att frysa fast på hällen (ST), Ti hå et kärild
ti fr9 fast på iförde. (NA).
Man häller litet vatten på ett ställe på hällen, varefter man lägger därpå en handfull snö, som blandats med lika mycket salt. Ett
bleckkärl, som fuktats undertill, ställes ovanpå detta, och efter en kort
stund fryser det fast på hällen (ST: 397 s. 185).
Han som ha lesi na mejr som katks'n o salmb6ken, kan n-6 vita
hun konsten, men får ha dom n6 vita un langt fören som e fannist
1)
3)

Synål. 2) Fuktig, däven.
Spy.
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toko konstär ti lesa om, för en gamal gubb lärd nAg un o hän sä en'n
rejdan hadd fott vita un åv får sin.
Konsten e int vidare som seta lite snö i et kärild — stejnfät heldär bleckstiöp heldär na anna — o r'o'r i me en sticko, to fäte förta
e ställt po hörde me lite vat'n undi se; nagär mini:där so ha e frusi
fast i rde. So sir e fit, men »trollkarn» mott pass på o få mjii.mal)
lite salt blandme snön i fåte, so en int tom åder sir e, annars frSTsär
int e. Sir tom ädär e åtär, so e e ingun konst mejr, to all kan e (NA:
36 s. 358).
Översättning:
Att ha ett kärl att frysa fast på bordet.
Den som har läst något mera än katekesen och psalmboken, kan
nog veta den konsten, men här ha de nog vetat den långt förrän det
fanns tocke konster att läsa om, för en gammal gubbe lärde mig den,
och han sa, att han redan hade fått veta den av far sin.
Konsten är inte vidare än att sätta lite snö i ett kärl — stenfat
eller bleckstop eller något annat — och röra i med en sticka, då fatet
förut är ställt på bordet med litet vatten under sig, några minuter
så har det frusit fast i bordet. Så ser det ut, men »trollkarlen» måste
passa på och få smuget litet salt blandmed snön i fatet, så att inte
de andra ser det, annars fryser det inte. Ser de andra åter, så är det
ingen konst mera, då alla kan det (NA: 36 s. 358).
31. Dricka ur sitt glas bakvänt.
Man har ett glas fyllt med någon dryck och tömmer det till botten
i diamentralt motsatt riktning från den naturliga ställningen (BO:
Hembygdsm. 34 s. 74 b).
32. Äta potatis bakom ryggen.
Man sticker en gaffel i en kokt och skalad potatis, för armen
bakom ryggen samt skall taga potatisen bitvis med tänderna och äta
upp den. — Om högra handen föres bak ryggen, skall huvudet vridas
åt vänster över axeln (TE: 399 s. 99).
33. Slå bort händerna med två fingrar.
Någon i sällskapet lägger sina knutna händer på varandra och
en annan skall slå bort dem med två fingrar. Man sikter då t.ex. på
den övre, men slår på den undre. Sällan förmår man hålla knytnä1)

Smyga.
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varna så stadigt på varandra, att de inte rubbas. Men man kan även
lura den andra genom att sätta den nedre handens tumme uppåt,
då bliva händerna stadigt på sin plats (ST: 397 s. 187).
34. Gnida med aska på handen, så att bokstäver framträda
Dessförinnan har man ritat bokstäver med tvål eller mjölk, vilka
sedan framträda rätt tydligt, då detta ställe av handen gnides med
aska (PY: 397 s. 186).
35. Bockanbord.
Man ställer sig omkring ett runt bord tätt intill varandra samt
med handflatorna mot bordsskivan. Genom svettens inverkan skall
bordet börja bocka (PY: 397 s. 186). -- Jfr Fsvf. VII, 3 s. 185 nr 5.

S. Gömlekar.
1. Söka.
Med handen treva och leta efter ett föremål, som är gömt under
kläderna på en kvinna; en i äldre tider bruklig lek bland vuxna ungdomar, varvid den letande var en mansperson, I samband med leken
sökte man komma till de intima delarna (SI: Wm Ob. II s. 401 a).
2. Peka ring.
Varje deltagare, vanligtvis flickor, har lika många stenar i ring
framför sig. I tur och ordning »håller man öga», d.v.s. håller händerna för ögonen. De andra taga var och en en sten från dens stenring, som håller öga. Sedan tager man från egen ring en sten i handen
och lägger i stället i ringen den sten, som man tagit. Därpå skall den
som 'hållit öga, försöka känna igen de stenar, som tagits, och i tur och
ordning peka på dem i de andras stenringar. Om hon gissar rätt, får
hon sina stenar tillbaka, i motsatt fall få medspelarna lägga dem i
mitten av sin ring, och de kallas »mjölsäckar». Sedan skall följande i
turen »hålla öga». Den som samlat sig flere stenar i mitten av sin
ring, kallas »rik». Ringarna måste alltid vara hela, d.v.s. utan luckor.
Man får plocka åt sig nya, om man förlorar. Tjugu till trettio stenar
bilda en ring. Det gäller att komma ihåg huru ens stenar se ut (PY:
397 s. 116).
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Peka ring (PY). Flickan i mitten »håller öga» och är inte »rik».

3. Gömma ägg (NÄ); Söka ägg (MM); Byta kor (LA).
En stor ruta på marken med två meters sidor. En deltagare »skådar bort» ett stycke från rutan, medan de andra, som envar har fem
små stenar av nagelstorlek, gömma sina stenar. Den som skådat bort
skall sedan leta efter stenarna. Den vars stenar han hittar får sedan
skåda bort (NÄ: 403 s. 511).
En går avsides. De övriga gömma var och en sju stycken stenar
i gräset. Då den som skall söka kommer tillbaka, flaxa de andra
med armarna och ropa: »Sju ägg, sju ägg!» Det gäller att hitta någon
av högarna, och under tiden lägga de övriga till eller taga ifrån t.ex.
en sten och ropa då: »Åtta ägg, åtta ägg» eller »Sex ägg, sex ägg!»
Blir man ertappad, medan man sysslar med sin hög, måste man i sin
tur söka ägg (MM: 537 s. 362).
Varje deltagare har tolv »kännspaka»1) stenar, som han lägger
i en rund ring. En i sällskapet vänder ryggen till. Då tager var och en
av de övriga en »ko» (d.v.s. sten) ur hans ring och placerar den i
sin egen, och så gäller det för den, som stått med ryggen till, att kän1) Lätt igenkännliga.
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na igen de stulna korna bland de övriga, annars mister han sina kor
(LA: 513 s. 240).
4. Fåglarna.
En »skådar bort», de andra flyga omkring, d.v.s. flaxa med armarna, samt bygga sig bon av gräs och lägga däri stenar, som föreställa ägg, vilka de skola »värpa» d.v.s. lägga händerna på stenarna.
Medan fåglarna flyga, skrika de »Matts»! Den som skådat bort kommer nu fram och söker reda på bona med äggen och kastar ut äggen,
innan ungarna själva kunnat flyga ur boen, d.v.s. innan fåglarna hunnit kasta ut stenarna. Den fågel, vars ägg först blivit funna, blir
letare nästa lek (KN: 400 s. 58).
5. Gömma ring (ST ES); Gömma syring (NV).
En går ut ur rummet. De andra gömma en ring t.ex. bakom en.
tavla. Den utgångna kommer in och skall söka rätt på ringen. Ju närmare han kommer ropa de övriga: »Det blir varmt, varmare, hett,
bränner» o.s.v., tills han hittar ringen. Sedan får en annan gå ut (ST:
397 s. 137).
En av deltagarna gömmer en ring i ett rum, så att den litet
synes, medan de övriga äro uti ett annat rum. Sedan få de komma
in för att söka ringen. Den som först hittar den, blir nästa gång gömmare (ES: 302 s. 64).
En gömmer en syring och de övriga söka den. För att hjälpa dem
anger gömmaren den höjd från golvet, på vilken ringen är gömd (NV:
513 s. 267).
6. Fingerborgsleken.
Alla lämna rummet utom en som gömmer en fingerborg, så att
endast litet synes. Därpå komma de in och börja söka. Då någon befinner sig nära fingerborgen, ropar gömmaren »varmt för» (namnet)
»kallt», om den sökanden är långt ifrån. At den som är alldeles nära
gömstället ropas »det bränner». Den som hittar föremålet får gömma
nästa gång (BO: Hembygdsm. 34 s. 72 b).
En gömmer en fingerborg, medan de övriga äro ute. Då de
komma in fråga de »E de en fisk eller en fågel?». Svaras det »fisk»,
befinner sig fingerborgen lågt nere, fågel, då den är högt uppe. Alla
söka, även sedan någon upptäckt gömstället och nämnt det för göm-
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maren. Den som först hittat fingerborgen, får sedan gömma den (MM:
537 s. 361).
7 a. Klosternyckeln (ST).
Nyckelleken (ES).
Nyckeln till klostret (ST).
Man sitter i en ring. En som inte känner till leken är mitt i ringen
och får en schal bunden på sig i kors om axlarna. Oförmärkt binder
man fast en nyckel i fransarna på schalsnibben, som hänger bak.
Då han rör sig förbi de andra, tager man oförmärkt och blåser i
nyckeln och låter den falla, då han vänder sig om för att se var
nyckeln finnes. Så får han söka, ända tills han får reda på huru
det hänger ihop med saken (ST: 100 s. 92; 397 s. 138; ES: 117 s. 170).
Pipleken: pipiejkin.
Vid en nyckel med ihålig pipa eller en »låto»1) eller visselpipa
bindes en halvaln lång sömtrådsända och i andra ändan en knappnål
böjd till en krok. Alla samla sig i ring kring den som skall bli föremål
för skämtet, och oförmärkt fästes föremålet förmedels kroken på
hans rygg, osv. likasom föreg. (NA: 36 s. 273).
Klä biskop.
De som känna till leken sitta i ring. En som inte känner den får en
schal över axlarna. I en frans knytes en visselpipa fast. Man visar en
annan visselpipa och säger: »Nu skall denna visselpipa gå från den
ena till den andra och visslas i nu och då.» Oförmärkt smyger man
dock undan denna och visslar i den andra pipan så fort det är möjligt. Så snart han funnit visselpipan, får en annan, som inte känner
leken. fortsätta (VA: 359 s. 5).
Gömma nyckel.
Deltagarna sitta i ring och låtsas gömma en nyckel, som en skall
söka. Denne har en slöja eller schal över huvudet och man har passat på att binda fast nyckeln vid ett av schalens hörn. Hur personen
än söker, har han alltid nyckeln bakom sig. Leken fortgår, tills
skämtet upptäckes (OR: 537 s. 366).
8. Gömma nyckel.
a. Alla gå ut utom en som stannar inne och gömmer en nyckel
(halva nyckeln skall dock alltid vara synlig) eller något annat före1) Visselpipa (av vide, rönn, flokväxter); vilket instrument som helst, på

vilket man blåser och som har ljud.
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mål. De andra komma sedan in och fråga: » Är det fisk, fågel eller
katt?» — Fisk: föremålet en halv meter från marken, fågel: över
en halv meter, katt: under tre decimeter. Den som gömt föremålet
ropar stundom »varmt», stundom »kallt». Varmt betyder, att man
är nära intill föremålet, kallt, att man är långt ifrån det. Den som
funnit föremålet viskar detta åt den som gömt det, varefter han får
sätta sig och de andra fortsätta, tills alla funnit det. Den som först
hittat det gömda får sedan gömma det (PY: 397 s. 138).
Genom räkning eller »hur man kommer sams» utses en att
gömma en nyckel, vanligen en skåpnyckel. Den som kommer närmast
nyckeln, »bränner det för». Då någon finner nyckeln, får han inte
nämna det för någon annan än den som gömt den, men det hör till
saken, att alla skola märka, vem som varit skicklig. De övriga fortsätta att söka. Då alla funnit nyckeln, får den gömma nyckeln, som
först hittat den (KV: 537 s. 355).
En gömmer en nyckel i rummet. De övriga komma in och fråga:
»Är e fisk elo fogel elo driva?» Svaret blir fisk, om nyckeln är lågt
nere, fågel, om den är högt uppe, och duva, om den är mitt emellan.
Om någon kommer i närheten av gömstället, säger gömmaren »bränner». Den som finner nyckeln säger: »Ja e trött» och nämner gömstället för gömmaren. De övriga fortsätta att söka, tills alla funnit
nyckeln. Den som först funnit den får gömma nästa gång (OR: 537
s. 367).
Alla deltagare »skåda bort», medan en gömmer en nyckel.
Då han gömt den, säger han antingen »fågel» eller »fisk», beroende
på om nyckeln befinner sig högt eller lågt. »Bränner», säger han,
om någon är i närheten av gömstället. Den som hittar nyckeln, får
gömma den nästa gång (KV: 537 s. 360).
En gömmer en nyckel i ett rum, varpå de övriga få gå in och
söka den. Den som gömt nyckeln anger med handen, hur pass högt
nyckeln befinner sig från golvet. Om någon sökande kommer tätt
inpå nyckeln, säger den som gömt den »den bränner». Den som
littar nyckeln, får gömma den nästa gång (JÄ: 537 s. 354).
9. Gömma hus.
En står utanför dörren, en innanför och gömmer någonting t.ex
en nyckel eller vad som helst. Den inträdande skall sedan gissa, var
föremålet är gömt. Om han gissar orätt, får han ge pant. Så gå7,
55 — V. E. V. Wessman.
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en annan ut, o.s.v. tills hela laget varit ute och gissat (BE: Ensk.
meddel. 1956).
10. Söka ett föremål.
En är ute, ett föremål gömmes. Då den inkomne söker och är
långt från föremålet, säger man: »Det är kallt», då han kommer
närmare: »Det är varmt», då han är ännu närmare: »Det är varmare», då han är mycket nära: »Det är hett» (I.A: Ensk. meddel.
1955).
11. Gömma ett föremål.
En går ut, de andra gömma ett föremål. Den inkomne söker genom frågor utröna, var föremålet är gömt. De andra få svara endast
»ja» eller »nej». För att ungefärligen veta hur högt föremålet är frågar han: »Är det fågel?» (högt uppe), »Är det hund?» (på mellanhöjd), »Är det fisk?» (lågt nere) och också andra frågor för att
lokalisera det (JA: Ensk. meddel. 1955).
12. Lukta under mössan: loft 1) ondi mysso.
Fyra mössor på en stol. En gömmer en knapp under en av mössorna. De övriga likasom lukta sig fram till den rätta mössan. Den
som finner knappen får sedan gömma den (NV: 513 s. 267).
13. Söka efter handklappning, efter sång eller efter musik.
Man sitter i ring. En går ut i ett annat rum. De övriga gömma
ett föremål. Då den andra kommer in och söker efter föremålet,
klappar, sjunger, spelar man hårdare, då han (hon) närmar sig
stället, där föremålet är, svagare, då han (hon) avlägsnar sig därifrån (LT: 100 s. 69; PÄ: 99 s. 64; ES: 117 s. 174; SJ: 117 s. 185;
LI MÖ BO SI TU HA KY EN: Ensk. meddel.). — Hör till de nyare
lekarna.
Klapplek.
En går ut ur rummet. De övriga komma överens om vad den
utgångna skall göra, t.ex. lyfta en pall. När han (hon) sedan kommer
in och närmar sig pallen, klappar man i händerna, och fortsätter
därmed, tills han har lyft pallen. Därpå får en annan gå ut (ST: 397
s. 154).
1) Lukta.
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En går ut de övriga komma överens om något föremål, som
den utgångna skall söka reda på (ett spänne i någons hår, ett lampglas, ett fickur o.s.v.). En sång sjunges, starkare då den sökande
närmar sig föremålet, med avtagande styrka ju längre bort från föremålet den sökande går. Då han kommer på det rätta föremålet,
klappas i händerna, och en annan går frivilligt ut. — Leken kan fortsättas sålunda att då den sökande funnit föremålet, gömmer han det
ytterligare någonstans eller överlämnar det till någon annan (BO:
Hembygdsm. 34. s. 72 a).

T. Härmlekar.
1. Visa att man har pengar.
Man lägger ihop händerna, bultar dem mot knäet. Då det blir
grovt ljud, säger man, att man har kopparpengar, då det blir fint
ljud, har man gullpengar, det allra finaste ljud, att man har silverpengar (MÖ: Bk. 1943 s. 64).
Grovt ljud: kopparpengar; fint ljud: silverpengar (gullpengar
nämnas icke) (SI, 1890-t.: Ensk. meddel.).
2. Tröska: tryska.
Man håller knytnävarna på bordet, slår med den högra på den
vänstra, rycker undan denna, så att den högra faller ned på bordet,
slår därpå med den vänstra på den högra o.s.v. turvis. Härvid uppstår ett ljud som liknar tröskning med slaga (Si, 1890-t.: Ensk.
meddel.).
Man sitter på en stol och stampar med hälarna och tårna på
ett visst sätt (vilket?), så att ljudet liknar det som uppkommer, då
man tröskar med två par slagor (BR: 399 a s. 97).

3. Smedjeleken: smidilejtjin.
A och B sitta mittemot varandra. A frågar: »Kva va får denn?»
— B: »Han va smid.» — A: »Hur mang hämbrar hadd an?» — B:
»Ejna.» — Då bultar man med ena handen i knäet. — Därpå ställer
B till A samma fråga och får samma svar: »Hur mang hämbrar
hadd an?» — A: »Två». — Då bultar man med båda händerna i båda
knäna. — Sedan frågar igen A och får som svar »tria», då man
bultar med båda händerna och stampar med ena foten, därpå igen
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B, som får som svar »fyra», då man bultar med båda händerna och
stampar med båda fötterna. Så fortgår frågandet och svarandet
turvis, tills man slutligen bultar med båda händerna, stampar med
båda fötter, rör på båda armbågarna, nickar på huvudet, rör tungan,
blinkar med ögonen och för övrigt gör alla möjliga rörelser med
kroppsdelar, som man kan hitta på (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
4. Damen från Paris (EN VA OR).
En dam kom från Paris (PY).
Min faster kom från Amerika (JA).
Man sitter i ring. En föreställer »damen» och börjar: »En dam
kom från Paris med en nick» — då nicka alla —, »med en solfjäder»
— då fläkta alla med ena handen — »med två solfjädrar» — då
fläkta alla med båda händerna — »med en stamp» — då stampa alla
med ena foten — »med två stampar» — då stampa alla med båda
fötterna — »i en rullande schäs» — då gunga alla på stolarna. Alla
förgående rörelser skola desslikes göras (ES: 117 s 173). — Nyare lek.
Den första börjar vinka med handen och säger: »De kom en
dam från Paris med en solfjäder». Dessa ord upprepas av alla de
övriga i tur och ordning samtidigt som man utför rörelsen med
handen. Sedan med två solfjädrar, en stamp, två stampar, en nick
och slutligen en gungande schäs, så att hela ramsan kommer att lyda:
»De kom en dam från Paris med två solfjädrar, två stampar, en nick
och en gungande schäs». Alla rörelser skola samtidigt utföras (VA:
359 s. 27).
Ringsittning En säger: »Det kom en dam från Paris. Va förd
hon me sej?» Grannen svarar: »En vink». Alla vinkar. Grannen
samma sak till sin granne och får som svar: »Två vinkar.» Vinkning
med bägge händerna. För varje gång kommer till något nytt, t.ex.
»Två vinkar o en stamp» — »Två stampar, en vink, en bugning»
o.s.v. och så tager man bort en bugning, en nick o.s.v., tills intet
återstår, men ibland är man så trött, att man inte orkar upplösa
leken utan slutar den tidigare (OR: 537 s. 399).
Deltagarna sitta bredvid varandra. En säger till sin granne:
»Min faster kom från Amerika.» — »Vad hade hon med sig?» frågar
den andra. — »En solfjäder», och så vifta alla med ena handen. —
»Hade hon något annat med sig?» frågar grannen. — »En paraply»,
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och så hålla alla likasom en paraply över sig med den andra handen.
— »Hade hon något annat med sig?» — »En gungstol», och då sitta
alla och likasom gunga i en gungstol (JA: Ensk. meddel. 1955).
e. En börjar och säger: »En dam korn från Paris.» — »Vad hade
hon med sig?» frågar närmaste granne till vänster. — »En solfjäder», svarar den första och viftar med högra handen. — Sedan
frågas ytterligare och svaras två solfjädrar, en nick, en tramp, två
trampar, en gungande häst, då man skall stiga upp från stolen
och bocka sig o.s.v. likasom förut (PY: 397 s. 147).
5. Storhammarn och lillhammarn.
Likasom »en dam från Paris» med den skillnaden att inga frågor
göras. »Mästarn» leder leken och kommenderar: »En hammare ska
gå!» Sedan: »Två hamrar ska gå!» Båda händerna röra sig. Sedan
tre, fyra och fem hamrar. Turvis skall man röra händerna, huvudet
samt benen. Vid kommandot: »Storhammarna ska gå!» stiga alla
upp. Vid kommandot: »Alla hamrar ska stå!» slutar leken (ST: 397
s. 148).
6. Bröllopsbjudning.
En går omkring och bjuder till bröllop, sägande: »Min fru hälsa
o bad, skicka o sad, att ni sku va så god o kom ti bröllops.» Detta
säges till var och en. Därefter går han (hon) andra varvet och börjar
på samma sätt, men tillägger »o ta gaffel o kniv.» Tredje gången
tillägges »sked och tallrik», fjärde gången »tvål o handduk». Slutligen
säger bjudaren: »De kan inga bröllop bli å, för bruden (brudgummen) ble dö.» — De övriga börja nu att gräla, och bjudaren skall apa
efter allt som säges (ST: 397 s. 151).
7. Köp nippor: kyepa nippor.
a. Man står i ring. En vandrar omkring inne i ringen och frågar någon: »Vill dg kyepa nippor?» — Svar: »Ja.» — »Hodana?» frågar
den som som säljer. — »Sodana», säger den som vill köpa och sätter
ena handen i sidan. Andra gången sätter man båda händerna i sidorna, tredje gången böjer man ett knä, fjärde gången båda knäna,
femte gången sätter man ena armbågen mot golvet, sjätte gången
båda, och sjunde gången böjer man sig med huvudet mot golvet,
och alla göra på samma sätt (SJ: 117 s. 183).
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b. Köpa vippor.
Alla i ring på knä. Någon frågar den närmaste: »Vill herrn (frun)
köpa vippor?» — »Hurudana?» — »Sådana.» — Då intager den
svarande en viss ställning och alla göra lika efter, varefter alla
springa upp på en gång. Den sista »blir plockad» (SA: 106 s. 144).

U. Pantlekar.
1 Åka.
Alla sitta grensle på en bänk efter varandra. En står framför med
en käpp och låtsar köra. De andra fråga en i sänder: »Får jag åka?»
Köraren låtsar vara döv, så att man får fråga flere gånger. Slutligen
hör han (hon) och frågar: »Va lovar do?» — Man lovar då någonting
och han (hon) säger: »Sätt dej bak!» — Man sätter sig bak på
bänken. När alla ha lovat, kommer köraren till var och en, tager
med händerna om hans (hennes) kinder, skakar duktigt om honom
(henne) och säger: »Va lova do!» Om man inte minns vad man lovat,
får man lämna pant (SJ: 117 s. 184).
2. Ro i min faders stora båt: ti rö i min fädärs stUra Uet.
Man sitter i två rader par mot par. En går mellan paren och säger:
»Ja ror i min fadärs störa boot.» Sedan vänder han sig till en
i översta ändan och frågar: »Va sär do om de?» Den han frågar får
inte svara, utan den som sitter mitt emot. Man får dock inte säga »ja»
och inte »nej». Den som inte kommer isåg sig, får lämna pant (SJ: 117
s. 184). — Se vidare nedan »Lekar som pantstraff».

V. Pantlösningar 1. pantstraff.
A.

Huru panterna lösas ut.

1. Två som låtsas spela fiol på två pärtstickor, samla panter av
var och en under det de sjunga:
»Här e två främmande spelemän,
som spela me två fioler,
mamsell (till en flicka) e goder o ger opp sin pant
o giver den i spelemans hand,
som spelar me två fioler.»
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När de erhållit en gåva, sjunga de:
»Tack, tack ska du ha för din fästegåva,
du ska nog få din fästeman i år, om vi två får råda.»
Fickorna få lösa ut sina panter genom att säga fästmannens namn.
De båda spelmännen visa varje pant, sägande: »Jag sveder o bränner vem som panten äger o känner» (PY: 397 s. 164).
Då panterna skola lösas ut, utses en domare, en som har panterna i förvar. Han tager på sig en högtidlig min och inleder ofta
akten med några stereotypa vändningar (se nedan). Då första panten skall utlösas, vänder han sig till någon, vanligen den som inte
själv har någon pant att utlösa och frågar, vad den som äger panten, skall göra. Så tager domaren på måfå en pant ur högen och
visar den för alla och ålägger den dömde att undergå sitt straff.
(Nyl.). Följande dom avsäges av den som senast utlöst en pant
(Ny1), eller också är det domaren, som dömer för varje pant. (LT).
Då man uppbär en pant, säges man »panta opp». Domaren
tager en pant, sätter den nära en ljuslåga, såsom skulle han tänka
bränna upp den och ropar högt, så att alla väl höra det:
»Svejdär o brendär,
vejm som pant'n egär o kendär».
Den som känner panten som sin, ropar: »He e min!» och domaren dömer då pantägaren till något straff. Följande straff utdömes
av den, som sist utlöst en pant (NA: 36 s. 247; Wm Ob. II s. 18 a).
Den som samlat panterna tänder ett ljus och fattar en pant
utan att visa den åt de andra. Så frågar han vad den som äger panten skall göra för att få panten. En bestämmer då något, varpå panten
drages fram och hålles över det brinnande ljuset under det förrättaren säger: »Ja sveder o bränner, vem ä de som panten äger o känner?»
Pantstraffet kan vara svårt att utföra, men då panten sänkes ned
mot ljuset tvingas ägaren att ge sig till känna och får utföra det
ådömda straffet. När uppgiften är klarad, frågar förrättaren, om
det är sant. Man bör svara nej. I motsatt fall måste pantens ägare
göra om saken en gång till, innan panten överlämnas (SN: E.Ö.).
En har panterna i förvar och delar ut dem. Den får döma
först som blivit utan pant, därefter den senast dömda. Utdelaren
lyfter upp panten och säger (SI), ropar (HA) :
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» (Ja) svej der o brendär
han som pant'n egär o kennär.
Kva ska han göra?» (SI).
»Jag sveder och bränner,
den panten äger och känner,
va ska den göra?» (HÄ).
(SI: 85 s. 51; HA: Bondens liv s. 47).
Då panterna skola utlösas, frågar domaren:
»Svejdär o brändär
kvemm som den här panten ejgär o tjändär.»
Den som äger panten säger då: »Ile ä menn.» — »Kva vii du
djär för hono?» frågar domaren. — »Allt kva domarn pålägger»,
säger den andra, och så får han göra något som domaren bestämmer (LT: 100 s. 71).
En har panterna i förvar. — Då panterna skola utlösas, väljes
en »domare» (NÄ ÖV PÖ) kallad »rajskarin»1) som är försedd med
ett »stjärnabälte»2 ), med vilket han pryglar den som ej till punkt
och pricka fullgör det som domaren dömt (KN). Den som inte alls
vill göra det som domaren dömt, erhåller inte sin pant. — Man bränner vanligen upp outlösta panter, huru värdefulla de än äro (KN).
(NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 129).
En av deltagarna tager en pant, visar upp den och frågar:
»Vems pant brinner i elden?» — Den som äger panten svarar. Den
som håller panten eller domaren frågar: »Vad vill du göra rätt för
den?» — »Allt vad domaren befaller, men inte allt ändå», svarar
den tillfrågade. Domaren bestämmer nu något, som skall göras. Den
som löst ut sin pant, blir nu domare (ST: 397 s. 164).
Den som tager emot panterna och håller dem i förvar, kallas »ranskar» 3 ). För varje pant som skall utlösas säger ranskarin,
i det han håller fram panten:
»E rister o render,
svider o brender,
va ska an får, som
pantin e-- ger o fiender?»
Spögivare.
Bälte, prytt med mässingsfigurer, stjärnor o. dyl.
Rannsakare.
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Någon av de övriga bestämmer då, vilket straff pantens ägare
bör undergå, och när han utstått sitt straff, dömer han vid nästa
pants utlösning. — Ranskarin är dessutom ledare uti flere pantlekar (RE: 62 s. 33).
Den som delar ut panterna säger:
»Ja hängär o ja dängär
den panten egär o tjännär.
Kva ska han jöra?» (PÅ: 99 s. 60;

99 s. 46).

Den som delar ut panterna ropar: »Ja lysär o ja brändär,
kvas') je pantin, som ja int ägär o int tjändär?». Den föregående bestämmer vad den följande skall göra (NÄ ÖV: 510 s. 7).
Den som har panterna visar fram panten och säger:
»Jag lyser och jag ränner,
jag sveder och jag bränner,
vems är panten, som jag inte äger
och igenkänner?»
Ägaren anmäler sig och domaren dömer (NÄ ÖV KN PÖ: 83
s. 129).
Då panterna skola utlösas utses en till »pantupplysare», en
annan till »straffdomare». Upplysaren tager ur högen en pant och
säger upplyftande denna:
»Ridär o rändär,
svidär o brändär,
kva ska han jur,
som pantin égär o tjändär?»
Ägaren träder fram till doms, varefter domaren avkunnar domen
(SB TK LF: 76 s. 130).
a. Då pant skall utlösas, säger domaren:
Hissar o rendär, svider o brendär.
Va vis dg ha, gott eldär ont?
(TJ: 422 s. 100).
b. Rissar o rendär, svidär o brendär,
den som denna panten äger,
han ska få ejn storan kakolastraff (GB: 422 s. 100).
1) Vems.
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15. a. En har panterna i förvar. När han börjar »tis opp» (lysa upp)
panterna, säger han:
»Ristär o rendär,
svidär o brendär,
va ska inj jär
(1. va dom ska inj få)
som pantinj egär o tjendär?»
För varje pant skall han säga om det är en pojk- eller flickpant.
Man kan ha en skild domare, eller också dömer den som näst förut
löste ut sin pant »för att straffet skall bli desto svårare» (IÖ: 116 a
s. 121).
b. Som pant ger man t. ex. en näsduk, en mössa eller en vante.
Alla måste ha gett minst en pant, innan leken slutade. Den som har
panterna säger:
»Rister o ränner,
svider o bränner,
vems ä panten,
som ja int eggir o int känner?» (KV: 537 s. 423).
16. a. Den som delar ut panterna säger:
»RSTkär o rendär,
svedjär o brendär.
Kvemm e som tes'n pant'n egär o tjendär?
Kva ska an jöra?» (PÄ: Ensk. meddel. 1955).
b. »Ja rykär o ja brändär,
ja sv - där o ja brändär,
vems e pantin, som ja Hgär
int ijentjändär?»
Den som äger panten anmäler sig och måste »göra rätt för panten», t. ex. omfamna en person av motsatt kön (OR: 537 s. 503).
Vid pantutdelningen tager den som har hand om panterna,
en pant i handen och säger:
»Ja rUjkär o ja rändär,
ja svejdär o ja brändär,
ja vejt int vems pantin je,
som ja h'gär o int ijentjändär.»
Då anmäler sig ägaren och ådömes ett straff (OR: 537 s. 500).
Först väljes en domare. Därpå tager den som har panterna i
förvar, upp en och säger:
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»Ryker o ränder
svej der o bränder,
va straff ska han ha, som panten eger o igenkänder?»
Domaren dömer (mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 145).

Den som har panterna i förvar säger:
»Kvemm panten egär o tjännär
ja svejdär o brennär.
Kva ska han jöra?» (PÄ: 99 s. 60).

Den som förvarar panterna visar upp dem en i gången och
säger: »Vem äger och känner? Vad ska han göra?» Då ägaren anmält sig, fäller »folket» (d.v.s. de andra i samråd) vad han skall göra
(TÅ JA: Ensk. meddel. 1955).

a. »Ränskarin (domaren) lyfter upp panten och säger:
»Vems e panten ja visar opp?
o rennär,
han rSrkar
svidär o brennär.
Kom, han som panten ögär o tjennär.»
Då skall han som äger panten stiga fram och ranskaren bestämmer straffet (KV: 537 s. 436).
b. Den som »lyser upp» panterna säger:
»Vems är panten jag lyser upp,
som jag äger och inte känder,
som ryker och ränder,
svejder och bränder?
Kommen ta an,
han som äger an och känder an!»
»Det är min», svarar ägaren. — »Vad skall han göra för panten?» (KV: Brage IV s. 232).

Den som har panterna i förvar frågar:
»Va ska ja jär me pantin, som ja int rätt äger o har?» (SM: Ensk.
meddel. 1956).
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Pantlösningarna.

1. Kärlek, erotik.
1. a. Ropa brudgummen, bruden (fästmans namn, fästmöns
namn) ut genom »tut'n' (öNy1), »korsstejnspipon» (NA), »i muren»
(BE) (PY: 100 s. 67; ST: 100 s. 96; LT: 100 s. 71; NA: 36 s. 263; BE:
Ensk. meddel. 1956).
Ropa brudens namn i skorstenen (IÖ: 116 a. s 122).
Ropa efter friaren: rr6p et friarin.
Hon skall klättra upp i en öppen spis och ropa friarens namn
(MM: 537 s. 458).
Ropa friarens namn i skorstenen: rfäp friarns namn i kosstejnin. Den ropande sticker huvudet innanför murkanten och ropar upp i skorstenen namnet (JÄ: 537 s. 417).
Ropa sin fästmös (fästmans) namn (SB TK LF: 76 s. 130).
Ropa sin kärestas namn i1) spiseln2 ) (Nyl: Nyl. IV s. 48; BO:
85 s. 53; SI 85 s. 49; TU: 85 s. 56; HÄ: 117 s. 192; ES: 117 s. 175;
KY: 117 s. 180; SJ: 117 s. 185; IA: Ensk. meddel.; NÄ ÖV KN PÖ:
83 s. 135; NÄ ÖV: 510 s. 5; SM: Ensk. meddel. 1956).
Ropa sin käresta (käraste) i spiseln (KO HO: 75 s. 237).
Domaren ropar: »Han ska ropa sin kärastes namn i skorstenen tills jag sannar med!» 3) Namnen som ropas, gillas inte, förrän det
rätta ropas (möb: Folksk. Kal. 1888 s. 146).
Roop makan i korstejnin: ropa makan i skorstenen.
Den dömde kryper upp i spiseln och ropar namnet på en person
av motsatt kön (KV: 537 s. 427; Brage IV s. 232).
Ropa efter makan sin i skorstenen med huvudet ända upp
i röret (OR: 537 s. 502).
Ropa efter makan i farstun (OR: 537 s. 502).
1. Spotta i »muren» och nämna friaren (BE: Ensk. meddel 1956).
m. Man spottar i muren och säger: »Ptö, vann je tö, ijö je ja!»
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Genom: Nyl. IV.
Skorstenen: IÅ NÄ ÖV KN PÖ
Hålla med, understöda vad en annan yttrar.
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Ropa make min i muren: roop maka menn i miurin.1)
Pantägaren måste gå till spiseln och ropa högt upp i skorstenen:
»Maka, maka menn i miurin, vann ji to, to ja ji jr?» — Därefter
nämner han ett namn på måfå. Om han lyckas hitta samma namn,
som »ranskarin» tänkt på, naturligtvis namnet på någon av de lekande eller någon, som ligger pantägaren närmast om hjärtat, slipper han att ropa mera än en gång, i annat fall får han förnya sitt
ropande, tills han nämnt det rätta namnet (RE: 62 s. 34).
Pantägaren ställer sig vid spisen eller en kakelugn samt
ropar av alla krafter: »Maka menn i miurin, vann ji to, to ja ji hejm!»
Om det är en gosse, ropar han ett flicknamn, och tvärtom. Kommer
det intet svar, måste han försöka med ett annat namn, tills någon
av medlidande på grund av kamraternas hån svarar »ondi broven
o plocka tjilongan i skoovan. To ja je bort, ha ja ott, to ja kom hej m,
ha ja ejn» (RE: Hb. 1914 s. 43).
2. Far och mor i skorstenen: får o mor i korstejnin.
Man stiger upp i spiseln och ropar någonting i skorstenen( MM:
537 s. 466).
3. Svärfar och svärmor.
Man skall titta upp i spiseln och ropa namnet på svärföräldrarna
(MM: 537 s. 467).
4. Ropa i skorstenen.
Man går till spiseln och ropar sin fars, sin mors och sitt eget
namn samt namnet på den som man tycker om (OR: 537 s. 498).
Skriva sin kärestas namn (PY: 100 s. 67; ST: 100 s. 96; LT:
100 s. 71).
Säga sin kärestas namn (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Nämna den person i sällskapet, som man helst ville gifta
sig med (KU: 69 s. 274).
1)

Spiseln.
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8. Se efter bälte; strumpeband.
Om det är flicka se, vilka gossar ha bälte, om det är gosse
se vilka flickor ha strumpeband — den tiden flickorna ända från
små hade långa kjolar och voro rädda att visa benen, var det mycket svårt för en gosse att fullgöra åliggandet (BO: 85 s. 53; SI: 85 s.
49; TU 85 s. 56).
Om det är gosse, se efter, hurudana strumpeband en flicka
har, flickorna ha (BE). En flicka, se efter hurudant bälte pojkarna
ha (BE) — se ovanstående (BO: 85 s. 53; SI 85 s. 50; TU: 85 s. 56;
HÄ: 117 s. 192; ES: 117 s. 175; KY: 117 s. 180; NA: 36 s. 253; SB:
TK LF: 76 s. 130; BE: Ensk. meddel. 1956).
Att se efter hurudant strumpeband en flicka har är inte så
bra och sällan gör pojken det, om inte flickan visar godvilligt. Vanligen tar flickan av sig det och visar det, men nu händer det ibland,
att de själva drar opp kjolfållarna så högt, att det syns, då de väl
tänker som , en flicka, som en sådan gång sade: »Jämt åv knä e
allmans väg». — Då en flicka blir dömd att se efter en pojkes strumpeband, är det vanligen inte så farligt, att någon behöver skämmas
för det (NA: 36 s. 253).
Se, om flickorna ha par strumpeband (PY: 100 s. 67; ST:
100 s. 96; LT: 100 s. 71).
Se om flickorna ha lika strumpeband (SJ: 117 s. 185).
Lösa upp strumpebandet på en flicka: ådömes en pojke (NÄ
ÖV KN PÖ: 83 s. 133).
9. a. Pussa (kyssa) pojkar, flickor: pojke pussar flickor, flicka
pojkar (PÅ: 99 s. 50; LI: 99 s. 45; MÖ: 99 s. 50; BO: 85 s. 49; TU:
85 s. 56; HÄ: 117 s. 192; Bondens liv s. 47; ES: 117 s. 175: KY: 117
s. 180; SJ: 117 s. 185; DB TA: Ensk. meddel. 1955; SM BE: Ensk.
meddel. 1956; OR: 537 s. 502).
Att pussa någon blir sällan dömt åt flickorna, för man vet,
att de inte gör det, fastän nog mången kanske skulle vilja, men en
pojke aktar nog att pussa henne, som han blivit dömd att pussa, men
vanligen får han sig ett hugg på truten av flickan (NA: 36 s. 254).
En pojke dömes att kyssa en flicka (KV: 537 s. 437).
Att kyssa den vackraste i sällskapet (KU: 69 s. 274).
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10. a. Halsa pojkar eller flickor, beroende på om det är flicka
eller pojke, som skall lösa ut panten (PY: 100 s. 67; ST: 100 s. 96;
LT: 100 s. 71; OR: 537 s. 502).
Halsa någon, vilket är svårt, om man är blyg (LA: 513 s. 233).
Att »hålla av någon».
Det passar nog pojkarna på och gör grundligt, om de blir dömda
till det, men flickorna skäms, såvida det inte är någon »hulivili»,1)
som inte bryr sig om vad hon gör. »Hålla av» betyder detsamma som
att hålla den andra om halsen. Flickorna brukar bara lägga sina
händer på karlens härdor2, och det gillas, om inte domaren är ovanligt sträng (NA: 36 s. 254).
Hålla av någon flicka.
Ådömes en gosse: tillfredsställande omfamning (NÄ ÖV KN PÖ:
83 s. 134).
Hålla av tre flickor (gossar) (SB TK LF: 76 s. 130).
11. Plocka smultron (mÖb OR); ... på nyfallen snö (PÄ);
på vit snö (TÅ NÄ ÖV KN PÖ MM) .... under vit snö (BO SI ICI);
... under snön (NA).
Den dömde, en pojke, ställer sig på knä på golvet och säger,
vem han vill ha med sig. Flickan måste då gå till honom och ställa
sig på knä mitt emot honom med ansiktet nära hans. Domaren kastar
sedan en duk över dem bägge, och så får pojken ge en puss åt flickan (PÄ: Ensk. meddel. 1955; SI, 1890-talet: Ensk. meddel.; IA: Ensk.
meddel. 1955; NA: 36 s. 257; mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 1463); KV:
Brage IV s. 2323).
En vit duk utbredes och brottslingen faller på knä därunder
och beder till sig en att »smaka», som sedan får göra reda för smaken
på smultronen (KL A n d e r s s o n nr 58,IN.E.).
En näsduk lägges på golvet. Den dömde faller på knä på
denna och »plockar smultron». Sedan skall han (hon) ropa till sig en
annan för att smaka. Domaren frågar då denna: »Smakade det bra?»
Om den tillfrågade svarar »nej», så måste den dömde ropa på en
annan, ända tills någon svarar »ja» (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 134).
Yrhätta fi. hulivili upptågsmakare.
Skuldror.
Utan beskrivning.
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En duk bredes ut på golvet och fyra personer, två gossar och
två flickor ställa sig på knä på duken med händerna på ryggen.
En slant ligger på duken, och en person tager upp den med munnen
och låter den falla tillbaka. Hans par upprepar detta, och följande
par gör lika (OR: 537 s. 484).
En vit duk bredes ut på golvet. En väljer ett par åt sig, varpå
de ställa sig på knä mitt emot varandra på var sitt hörn av duken.
Den sist kallade pojken ropar på en annan och denna i sin tur på
en fjärde så att en person står på samtliga dukens hörn. Sedan rör
man vid varandras händer på golvet (MM: 537 s. 466).
En vit duk tages, hörnen viras tillsammans, så att de sista
snibbarna bli stående uppåt. Därefter taga två pojkar och två flickor
var sitt hörn. Duken redes upp och de som blivit mitt emot varandra
skola gå under 'duken och kyssas. Ibland råkar det så, att det blir
av samma kön mot varandra och då är det ingen vits med leken
(BO: Hembygdsm. 34 s. 76 a).
12. Plocka rosor under snön.
Vederbörande väljer sig en flicka (pojke), denna åter ett par.
»Domaren» blandar om hörnen av en näsduk samt låter de två paren
välja var sitt hörn. Var och en håller sitt hörn och näsduken bredes
ut. Råkar nu en pojke komma snett emot en flicka, skola paren omfamna eller kyssa varandra turvis under näsduken (ST: 397 s. 174).
13. Stå under tapet.
En av flickorna lånar sin duk, varpå två par fatta tag i duken
o sålunda att varje person står vid sitt hörn och
X
håller i »tapeten» med ena handen. Paren stå mot
varandra (x = ett par, o = ett annat par). Duken lyftes över huvudena, varpå först det ena,
sedan det andra paret omfamnar varandra med
de fria händerna (KV: 537 s. 440).
14. Mata höns.
Den dömde skall ropa till sig en person av motsatt kön. Denne
åter en o.s.v., tills det blir två par. Dessa ställa sig på var sin
sida om en duk, som hålles av andra. Sedan skola paren omfamna
varandra, turvis både ovan och under duken (NÄ ÖV KN PÖ: 83
s. 134). — Utan beskrivning (KV: Brage IV s. 232).
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Falla i brunn (BO SI TU HÄ ES).
Stå i brunn (PY KI IÖ SB TK LF NÄ ÖV KN BE PÖ mÖb
KV RE OR MM).
15.

a. Den dömde ställer sig på golvet och säger »Ja faller, ja faller.»
Domaren: »Hur djupt faller du?» — Svar t. ex. »tie alnar». — Domaren: »Behöver du hjälp?» — Svaras »jo», frågar domaren: »Vem
vill du ha till hjälp?» — Den person, vars namn nämnes, skall ställa
sig efter den första, varpå till honom riktas samma frågor, och så
fortgår det ända tills någon på frågan »behöver du hjälp» svarar
»nej», då panten är löst (BO: 85 s. 53; SI: 85 s. 50; TU: 85 s. 56;
HÄ: 117 s. 192; ES: 117 s. 175).
b. Man ställer sig mitt på golvet och säger: »Jag står i brunn.»
Domaren: »Vem ska dra opp dej ?» — Namnet nämnes och denne
kommer och drager upp brottslingen (KI: Andersson nr 58
I. N. E.) .
Man står mitt på golvet och domaren frågar »Huru många
alnar står du ner?» Den som står svarar t. ex.: »Tre», varpå domaren
säger: »Gå och kyss tre flickor (SB TK LF: 76 s. 130).
Den dömde faller på knä på golvet och säges då »stå i brunn».
Domaren frågar, huru djupt han står, och den dömde nämner då ett
antal alnar. Sedan frågar domaren, vem som skall komma och draga
upp honom. Han nämner då en person 'av motsatt kön, och denne
kommer ,och »drager upp honom», men sedan skola de omfamna och
kyssa varandra så många gånger som antalet alnar (NÄ ÖV KN PÖ:
83 s. 135).
Den som blivit ålagd att stå i brunn, står på golvet och säger,
att han befinner sig i brunnen. Frågas: »Huru djup är brunnen?»
Svar: (t. ex.) »Två famnar». Så blir han (hon) ålagd att gå omkring och omfamna två flickor (gossar) (NÄ ÖV: 510 s. 7).
Den dömde står mitt på golvet och säger att han (hon) står i
brunnen. Ranskarin frågar: »Hur mang alnar?» Antalet nämnes. —
»Behöver du hjälp?» — »Ja». — »Vem?» En flicka (gosse) nämnes
och de skola pussa varandra så många gånger som brunnen var djup
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Den dömde står mitt på golvet, och man frågar, hur många alnar djupt han står. Han nämner ett tal och måste sedan omfamna samma antal flickor (KV: 537 s. 439).
56 — V. E. V. Wessman.
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En person står mitt på golvet och säger: »Ja står i brunn.» —
De övriga: »Hur juft går e?» — »Över föttren.» Samma sak upprepas, men nu svaras: »Jems me midjan.» Ytterligare en gång upprepas
detsamma, men nu svaras: »Över huvu.» Och nu är man nöjd (OR:
537 s. 481).
Han säger: »Ja står i brunn.» — »Hur juft går e?» — »Två
alnar.» Därpå skall han omfamna en flicka (OR: 537 s. 481).
Man frågar honom: »Här mang famnar gar vattni de öve huvQ?»
Han nämner ett tal och skall sedan omfamna samma antal flickor.
Eljes likasom föreg. (OR: 537 s. 500).
När man skall »göra rätt för panten» och »står i brunn», stälter man sig mitt på golvet och en annan frågar: »Hör mang haldär do
åv?» Man nämner då ett antal och får omfamna lika många personer av motsatt kön (MM: 537 s. 464).
1. Ranskaren beder pantägaren att falla på knä och be en flicka
att draga upp honom ur brunnen. Han får stå på detta vis, tills någon
flicka drar honom ur brunnen, och hon får då en kyss för besväret
(RE: Hb. 1914 s. 44).
m. Stående på knä säger pantägaren: »Ja står i bronnin, (Hilma)
ska kom i jälp tån me.» — Flickan går och drager upp honom, men
faller i sin tur i brunnen och ropar nu en av gossarna till hjälp, och
med honom går det på samma sätt. Så fortsätter man, tills alla
plumsat ned i brunnen (RE: 62 s. 37). — BO: Hembygdsm 34 s. 77 b;
IÖ: 116 s. 122; mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 146 utan beskrivning.
16. Med vem »lämnade» 1 ) du på sängbalken: me vem lämna du po
sängbaltjin?
Då man giver ut panter, frågar man ovanstående, varvid pantens
ägare skall nämna en person av motsatt kön samt omfamna denna
eller göra någonting, som de övriga bestämma (MM: 537 s. 463).
17. Helbro: hejlbroe.
Flickorna ställa sig i en rad, pojkarna mittemot, och så »fampas» 2)
den första flickan och pojken och därpå de övriga i tur och ordning (LA: 513 s. 246). — Sannolikt pantstraff.
Bliva kvar, bliva över, stanna.
Omfamna varandra.
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18. Bygga bastu (OR).
Bygga bro (PY BO KO HO FI SB TK LF NÄ ÖV PÖ mÖb
KV RE MM OR JÄ).
Bygga ked (SB TK LF).
Bygga Kockola bro (OR).
Bygg räto br5e (NV).
Stadig bro (BE OR).
Man väljer sig en flicka (pojke) och denna åter en följande, så
att par bildas. Man står sida vid sida, pojkarna vända åt ett håll,
flickorna åt motsatt. Alla stå i armkrok. En sticka eller sockerbit går
sedan från mun till mun från den ena till den andra ändan (PY:
397 s. 171).
Den dömde ställer sig på golvet och ropar till sig en person av
motsatt kön, denna åter en annan, turvis tills alla äro med eller så
många man vill ha. En tändstickas svavel brytes bort och så tager
den första stickan i munnen och räcker den åt den följande som tager
i andra ändan med munnen och sålunda raden utför och upp tillbaka
(BO: Hembygdsm. 34 s. 75 b).
Några par ställas upp i rad, varefter dessa låta en slant gå
från mun till mun (FI: 106 s. 49).
Pantägaren ställer sig på golvet och kallar till sig någon
av det motsatta könet. Denne kallar igen någon och så fortfares, tills
alla utom »domaren» och »upplysaren», stå i frontled med händerna
på ryggen. Pantägaren sätter en 1 marksslant i sin mun och överlämnar den i närmaste grannes mun o.s.v. (SB TK LF: 76 s. 132).
Den som blivit dömd att »bygg rätobröe»1) kallar en till sig av
motsatt kön, denna åter en, tills alla stå sida vid sida i en lång rad.
Därpå låta de en halv tändsticka eller ett mynt gå ur mun i mun
raden ut. Man fångar stickan eller myntet mellan tänderna (LA NV:
513 s. 232).
Deltagarna ställa sig parvis mitt emot varandra i två rader,
pojkarna på ena sidan och flickorna på den andra och hålla varandra
i hand (KV: 537 s. 434).
Den dömde ropar till sig en person av motsatt kön. De ställa
sig mitt emot varandra, hållande varandra i händerna. Den senare
ropar åter en till sig, så åter denna, tills alla stå på golvet i två ra1) Slarvigt uppförd bro.
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der bredvid varandra, flickorna i den ena raden och gossarna i den
andra. Det första paret kryper mellan det andra och reser sig
upp mellan de tvås händer, vändande sig flickan mot gossen och gossen mot flickan. De andra fråga då: »Vad har du för ärende?» och de
få då hitta på någonting. Så fortgår det undan för undan, tills alla
besökt varandra (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 130).
Alla utom pantägaren ställa sig på golvet i tvenne rader, gossarna i en rad och flickorna i den andra, och fatta tag i varandras händer. »Bron» säges nu vara färdig, varefter pantägaren skall krypa
därigenom sålunda, att han sticker upp huvudet mellan varje pars
armar och är han gosse, så fattar han med bägge händerna smekande om flickans kinder och säger: »Aha, gulle mitt», eller något
dylikt, varefter han kryper vidare och gör detsamma åt varje flicka,
tills han kommit genom hela bron. Om pantägaren är en flicka gör
hon detsamma åt en gosse. Sällan göres dock smekningen ordentligt, ibland händer det t.o.m. att den krypande i st. f. smekning ger
en liten sittopp (RE: 62 s. 38).
Gossar och flickor stå parvis hand i hand med ansiktena vända mot varandra. Den som skall lösa ut sin pant omfamnar sin motpart, denne tillbaka. Sedan klappa de varandra för att sedan skiljas.
Flickan kryper under de andras armar för att klappa om alla gossar och gossen likaså för att klappa om alla flickor t.o.m. den sista.
Följande par följer efter o.s.v. (KO HO: 75 s. 238).
Paren stå i rad, flickorna på ena, pojkarna på andra sidan.
Paret nr 1 omfamnar varandra, flickan kryper under armarna på paret
nr 2, omfamnar sin pojke, omfamnar paret nr 2, kryper vidare, följd
av pojken o.s.v., tills man nått radens andra ända. De övriga paren
fortsätta på samma sätt (OR: 537 s. 476).
Man står par om par och håller varandra i händerna. Första
paret kryper upp mellan armarna på det andra paret, omfamnar varandra och det andra paret (flickan gossen och gossen flickan) o.s.v.
ända till slutet och de övriga paren följa efter på samma sätt (BE:
Ensk. meddel. 1956).
Anm. Utan att nämnas som pantlösningslek är följande lek antecknad:

1. Först själv: föst själv.
Pojkar och flickor stå mot varandra i två rader och hålla varandra
i händerna. Paret nr 1 omfamnar nu varandra först, därpå någon
:Innan i närheten, sedan det krupit under armarna på paret nr 2.
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Då alla paren passerats, blir paret nr 1 sist i raden. Paret nr 2
fortsätter på samma sätt, tills alla par har passerats o.s.v. (KV:
537 s. 439).
Man ställer sig parvis i en lång rad, flickorna på ena sidan,
pojkarna på den andra. Paret nr 1 slår varandra på axlarna, kryper
under armarna på följande par, den ena, t. ex. flickan, kryper först,
slår pojken på axlarna, därefter paret nr 2 på axlarna, kryper vidare,
följd av pojken, och det hela fortgår, tills paret nr 1 nått radens andra
ända. Så börjar paret nr 2 på samma sätt o.s.v. (OR: 537 s. 475).
Pojkar och flickor stå parvis i rad, hållande varandra i händerna, så att ett slags gång bildas. Paret nr 1 släpper taget om varandras händer, varpå t. ex. flickan kryper in mellan armarna på
paret nr 2, vänder sig mot sitt eget par, omfamnar honom, omfamnar
paret nr 2 i tur och ordning samt ånyo sitt eget par och kryper vidare
åtföljd av pojken, som upprepar allting i sin tur. Så går det undan
för undan, tills alla paren krupit genom raden (JA: 537 s. 420).
,o. Deltagarna stå parvis sålunda, att ett par står med ansiktet
vänt mot ett annat, men på ett visst avstånd. Paren stå alltså i två
rader med ansiktena vända mot varandra. Den pojke och flicka, som
bilda ett par, fatta varandras händer och springa mot ett par i andra
raden, snett framåt, krypa under armarna på detta par, vända
och springa mot följande par, som i sin tur kryper under deras armar. Man springer i sicksack, och vid slutet av raden väntar man en
stund, tills nästa par kommer. Ibland slår man ihop med ett annat
par, som inte kan leken (MM: 537 s. 462). — Anm. Beskrivningen
ngt dunkel.
Deltagarna stå parvis mot varandra. Pojken håller flickan i
handen. Paren stå i rad. Det första paret kryper under armarna på
alla de övriga, ställer sig i ändan på raden, varpå följande par fortsätter (MM: 537 s. 467).
Deltagarna sitta på huk på golvet i en lång rad, hållande varandra i famnen. Den ena slår den andra i ryggen och säger: »Va säger
du?» Då skall man svara någonting roligt (MM: 537 s. 460).
Deltagarna stå parvis i en lång rad hållande varandra parvis i
händerna. Flickan i paret nr 1 lyftes upp på de andras armar och
skickas vidare till radens slut. Pojken skickas ,efter på samma sätt.
Här slå de varandra på axlarna, fatta varandras händer och vänta
på följande par i ordningen (OR 537 s. 483).
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Uppställning parvis i en lång rad och paren fatta varandras
händer. Den som skall bygga bastu (bro) lägger sig på de övrigas
armar och kastas framåt utmed hela raden (OR: 537 s. 497).
Bygga bro (mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 146; KV: Brage IV s.
232; NV: Den Österb. byn s. 55). — Utan beskrivning.
19. Dra långkedja (KN).
Löda ked (BO NA KO BE KV RE JÄ).
Löda kedja (NÄ ÖV KN PÖ).
Mata duvor (NÄ ÖV).
Den dömde ställer sig på golvet i rummets ena ände och
ropar till sig en flicka. Hon ställer sig bredvid honom i armkrok,
men med ansiktet vänt åt motsatt håll. Flickan ropar på en gosse,
denne på en flicka o.s.v., tills alla stå på golvet i armkrok i en lång
rad, pojkarna med ansiktet åt ett håll flickorna åt ett annat håll. När
kedjan på så sätt är färdigt smidd återstår att löda ihop länkarna,
vilket går så till, att den dömde, som står överst, ger en puss åt flickan och hon åt nästa pojke o.s.v. raden till slut. Sedan skall det
försökas, huru stark kedjan är. De som stå i ändarna börja dra var
åt sitt håll. Där de brister, har det varit för svagt lött, och därför,
att de gjort det dåligt, måste de båda löda om, som släppt varandra,
med en ny puss, och nu först är kedjan färdig (NA: 36 s. 258).
Den dömde ropar till sig en av motsatt kön, denne en annan
o.s.v. Paren ställa sig bredvid varandra så att högra och vänstra
sidorna beröra varandra. En halv tändsticka eller en enpennis slant
går från mun till mun raden ned och upp tillbaka (KO HO: 75 s. 237).
Gossar och flickor i en lång rad turvis vända åt höger och vänster arm i arm. En sticka ur mun till mun (KV: 537 s. 428).
Enl. upptecknaren ungefär som »hänga» (se nedan) (NÄ ÖV
KN PÖ: 83 s. 133).
Uppställning i ett led, pojke och flicka turvis bredvid varandra.
En tändsticka skall gå från mun till mun tre gånger av och an. En
deltagare går bredvid med ett grovt rep med två stora knutar på i
handen, och om någon inte giver stickan med munnen utan med händerna, så får han (hon) med »rajskan»1) (KN: 400 s. 67).
1) Spö, gissel; här = repändan.
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Uppställning som i föregående. »Ranskarin» ser till, att allt skall
gå riktigt till och är stundom försedd med en piska. Den första i
»keden» är merendels pantägaren. En kort trästicka tages ur mun
till mun hela keden i genom, och när den kommit till den sista,
bryter ranskarin av den till sin halva längd, varpå den går på samma
sätt tillbaka. Då stickan vandrat, vanligen tvenne varv, upphör leken (RE: 62 s. 34).
Likasom föreg. Det hjälper ej att neka att emottaga stickan, ty
då faller ranskarens bälitesrem eftertryckligt på den tredskandes rygg.
För att övertyga sig om att »keden» är tillräckligt starkt lödd fatta
ranskarin och domaren uti var sin ända av kedjan och dra av alla
krafter, tills någon av de deltagande blir tvungen att släppa sitt
tag om sidokamratens arm. Där kedjan brister, är kall kärlek rådande,
påstår man (RE: Hb. 1914 s. 43).
Uppställning efter varandra partals. Första paret tager sedan ett
»halstag». Följande par tager varandra i händerna med utsträckta
armar och första paret går in mellan dem och »halsas». Detta upprepas av det andra parets flicka och pojke. Sålunda går första paret
alla paren till slut och ställer sig sist i raden. Detta fortsättes undan
för undan av de övriga paren, och paren komma så slutligen tillbaka
till sin ursprungliga plats (BO: Hembygdsm. 34 s. 76 b).
Ringställning, pojkar och flickor turvis, en kort sticka går
från mun till mun (JÄ: 537 s. 419).
Uppställning i rad, turvis flicka och pojke. Den första i raden
stryker sin högra (vänstra) kind mot den nästpåföljandes högra
(vänstra) kind. Sålunda raden ut och upp tillbaka (NÄ ÖV: 510 s. 6).
Uppställning i rad, turvis flicka och pojke. Den första i raden
tager en avbruten tändsticka i munnen och den nästpåfölj ande tager
den därur med sin mun, och sålunda går stickan hela raden ut och
sedan upp tillbaka till den första (NÄ: ÖV: 510 s. 6).
1. Pantägaren ställer sig vid dörren och fattar tag i dörrhandtaget, närmast honom en flicka arm i arm med honom med ansiktet
vänt åt honom, så åter en gosse och flicka o.s.v. De bortersta börja
draga för att slita »keden» och se, om den är stark (BE: Ensk. meddel. 1956).
m. Löda kedja (KV: Brage IV s. 232). — Utan beskrivning.

888

Sällskapslekar.

Kap.

20. Trådlös telegraf.
Den som skall lösa ut sin pant väljer sig en flicka (pojke) till
par. Den ena tager en kort sticka, t. ex. en tändsticka, i munnen
och den andra skall med tänderna gripa tag i den andra ändan.
Båda skola sedan bita av stickan (ST: 397 s. 171).
21. Hänga.
Att hänga är vanligen den sista pantlösningen och då äro alla.
med. Den dömde ställer sig på golvet och säger: »Ja hänger, ja
hänger». — Frågas: »Ett (= efter) vem hänger du?» — Namnet säges: en person av motsatt kön ställer sig bakom den första och säger
på samma sätt, och så fortsättes, tills alla stå på golvet i en lång rad.
Så låter man ett litet mynt (förr en 25 pennis eller 50 pennis slant)
eller en halv tändsticka gå raden ut från mun till mun och så tillbaka samma väg (PY: 100 s. 67; ST: 100 s. 96; LT: 100 s. 71; PÄ:
99 s. 60; LI: 99 s. 46; MÖ: 99 s. 50; BO: 85 s. 53; SI: 85 s. 50; TU:
85 s. 56; HÄ: 117 s. 192; ES: 117 s. 175; KY: 117 s. 180; SJ: 117 s.
185; IA: Ensk. meddel. 1955; NA: 36 s. 249; liknande Nyl.: Nyl. IV
s. 47).
Den som löser ut sista panten får vanligen »stå 11.ng». — För
övrigt utan beskrivning (TÖ: 116 s. 123).
Den dömde ställer sig vid dörren, ropar en till sig av motsatt
kön o.s.v. 25 pennis slanten 1. stickan vandrar först nedåt, sedan upp
tillbaka (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 131).
Den dömde ställer sig vid dörren och ropar en till sig, denne
en tredje o.s.v. tills alla utom »domaren» äro uppställda framför varandra. En trästicka av en kvarts tums längd vandrar sedan från mun
till mun och domaren vakar strängt över att intet underslev äger rum
(mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 145).
Den som skall lösa panten går ut i förstugan och säger: »Jag
hänger.» — Någon står vid dörren och frågar: »Vem hänger du efter?»
— Den som då nämnes, måste gå ut (FL 106 s. 49).
22. Göra veckans arbete (NÄ ÖV KN PÖ).
Mata hönsen (BE).
Räkna dagarna i veckan (MM OR).
Räkna veckans dagar (ST OR).
Spanskt kors (KV).
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Två stolar ställas med ryggarna emot varandra. Ett par sätter sig på stolarna med benen åt sidan och börjar omfamna varandra,
en gång för varje dag i veckan. Efter varje omfamning vänder sig
paret helt om på stolen. I st. f. omfamning användes stundom en
sticka, som skall givas och tagas turvis (ST: 397 s. 174).
Den dömde sätter sig på 'karmen av en på golvet på sidan liggande stol. På domarens fråga, med vem han (hon) vill arbeta, nämnes en person av motsatt kön. Denne sätter sig nu på stolens framben, så att de komma sida vid sida men med ansiktet åt motsatt håll.
Nu skola de omfamna och kyssa varandra samt sittande vrida sig
omkring med ryggarna mot varandra, så att de bliva sittande på
motsatt sätt och då åter omfamna och kyssa varandra. Detta upp,
repas sju gånger (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 132).
En stol stjälpes på sida, varpå en pojke och en flicka tvingas
att sätta sig på stolen och omfamna varandra (K V: 537 s. 433).
Den dömde väljer sig ett par, och så sätta de sig på en kullstjälpt stol och omfamna varandra medels vridningar än till höger,
än till vänster en gång för varje veckodag. En tredje person räknar
högt upp dagarna. Ibland skulle två par rymmas på samma stol,
men leken blir då mera invecklad och stolen måste vara stark
(OR: 537 s. 473).
På en kullstjälpt stol sätta sig en pojke och en flicka med ryggarna mot varandra. Den ena har en sticka i munnen, och den
andra skall taga den med sin mun ur den förres mun. En tredje
person räknar upp alla vardagar i veckan, varvid stickan lika
många gånger skall byta plats (MM: 537 s. 468).
Två par stå på golvet mot varandi.a, pojke mot en flicka. Man
räknar upp veckodagarna. Vid »måndag» omfamnar det ena paret
varandra, vid »tisdag» det andra paret, o.s.v. men vid »söndag» omfamna bägge paren varandra samtidigt (OR: 537 s. 498).
En stol stjälpes omkull, så att den blir liggande på sidan sålunda
Den som skall »göra rätt för panten», t. ex. A, ropar
B till sig en flicka (gosse) B, som sätter sig mitt emot,
honom (henne). Denne ropar sedan till sig C och denne D och så skola A och B samt C och D kyssa varandra. »Ranskaren har ett bälte, med vilket han slår den som icke
vill lyda (BE: Ensk. meddel. 1956).
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h. En stol ställes mitt på golvet. En flicka ropar till sig en pojke
och tvärtom. Så stiga de båda upp på stolen, taga om varandra och
taga en tändsticka ur den andres mun (BE: Ensk. meddel. 1956).
23. Stå på ett blankt svärd (NÄ ÖV KN PÖ).
Stå som ett blankt svärd (Nyl. SI TU NA KU SB TK LF).
Stå som svärd (HÄ).
a. Den dömde ställer sig mitt på golvet, sträcker armarna uppåt
och säger:
»Här står ja som ejt blankt svärd,
allti e ja ejn flicka (pojki) värd.
Vil int flickorna hå me,
so får gummona tå me»;
en flicka säger:
»vil int pojkarna hå me,
so får bisana tå me (SI TU HA).
»Jenn star ja som et blankt svärd,
allti e ja en flicka (pojki) värd;
hon (han) som int vill si me,
får si förbi me, men
hon (han) som vill ha me,
får koma hid o ta me.» (NA).
Han (hon) får stå där tills en flicka (en pojke) förbarmar sig
över honom (henne) och kommer och tager honom (henne) i handen
och leder honom (henne) till hans (hennes) plats (SI: 85 s.50; TU:
85 s. 56; HA: 117 s. 192; NA: 36 s. 250).
»Här står jag som ett blankt svärd,
alltid är jag en (gosse) flicka värd.
Den som vill ha mig,
må komma och ta mig.»
Eller på skämt:
»Om ej flickorna vilja ha mig,
så må gummorna komma och ta mig.» (Nyl: Nyl. IV
s. 48).
Här står ja som ett blankt svärd,
alltin e ja en gosse (flicka) värd.
Vill nån gosse (flicka) ha mej,
så må han (hon) kom o ta mej. (HA: Bondens liv s. 47).
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Den dömde ställer sig med ryggen mot dörren eller väggen
sträcker armarna uppåt och säger:
»Här står jag som ett blankt svärd,
nog är jag en flicka (gosse) värd.
Den som gärna vill ha mig,
hon (han) må komma och ta mig.»
En flicka (gosse) måste då komma och lösa den dömde med en
kyss (KU: 69 s. 274).
Gossen (flickan) ställer sig mitt på golvet och säger:
»Jag står som ett blankt svärd,
Är jag någon flicka (gosse) värd,
så kom o ta me bort.»
Efter en stund går så en flicka (gosse) och bjuder honom (henne) bort (SB TK LF: 76 s. 131).
Den dömde står mitt på golvet. »Domaren» frågar: »Vad står
du på?» — »På ett blankt svärd.» — »Vem skall komma och taga
dig bort?» — En person nämnes och denna kommer och tager honom
bort (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 136).
»Svärdet» utgöres av golvet, på vilket pantägaren står på knä
och säger:
»Ja står po et blankt svärd,
e ja nogon flicka (gosse) vård,
so kom o jälp tån me.»
Under de andras gyckel måste han (hon) stå i denna ödmjuka
ställning, tills någon flicka (gosse) förbarmar sig över honom (henne)
och drager upp honom (henne) från golvet (RE: 62 s. 36).
24. Skära fläsk (NA).
Skära skinka (NA FÖ
a. Den dömde går ut i ett annat rum. Domarn stiger innanför
dörren. Den som är ute »knapplar»1) på dörren och domarn innanför
frågar, »Vejm e he?» — Den dömde svarar» »En skinkskärar.»
Domaren frågar då igen, vad han vill för slag, och den andre svarar,
att han vill ha kniv att skära med. Domarn frågar vem han vill ha
att komma ut med kniven. Den dömde nämner då en flicka, och hon
måste gå ut, och dörren dras igen, och parterna få — om de båda
vill naturligtvis — ta en puss. Den dömde kommer in, och samma
1) Knackar.
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sak med frågor och svar börjas med henne, som är ute. Hon nämner
en pojkes namn och så undan för undan, turvis pojke och flicka,
tills hela sällskapet varit ute och »skurit skinka». — Underligt tyckes det vara, att alla ska lida straff för vad en förbrutit, men det är
full) så, att det där straffet är så roligt, att alla vill vara med om
det (NA: 36 s. 251).
En av sällskapet går ut i ett sidorum och knackar på dörren.
»Vem där?» frågar någon av de andra. Svar: »Skinkskärarn.» —
»Vad vill ni ha?» — »Kniv och gaffel.» — »Vem skall 'hämta'?» —
Den utanför stående nämner då en flickas namn (om det är en gosse
i annat fall tvärtom). Den kallade måste då gå ut till »skinkskärarn»
för att ge honom (henne) en kyss (FÖ: 69 s. 89).
Pantlösaren går ut och bultar på dörren. — De innevarande:
»Vem är det?» — »En skinkskärare.» — »Vad vill han ha?» — »Gaffel och kniv.» — »Vem ska ge den?» — Den som då nämnes går ut
(FL 106 s. 49).
25. Kyssa, pussa klockan.
En klocka hålles hängande i en kedja mellan de två, som stå
på knä mot varandra med händerna på ryggen. Då de skola kyssa
klockan drages den undan, så att de komma att kyssa varandra (ST:
397 s. 173: JÄ: 537 s. 421).
I st. för klocka kan man ha en pappersbit mellan de två. (OR:
537 s. 505).
Den som blivit ålagd att kyssa klockan kallar till sig en annan
av motsatt kön. En tredje håller klockan mellan de två. Man räknar
ett, tu, tre. På tre skola de kyssa klockan, men samtidigt drages klockan undan, så att de komma att kyssa varandra (BO: Hembygdsm.
34 s. 75 b; NÄ ÖV: 510 s. 7).
26. Bära brev (NÄ ÖV KN PÖ).
Bära post (BO); posten (IÖ).
Föra posten (LA).
Ryska posten (OR JÄ).
Vara postiljon (PY ST LT SI TU HÄ OR).
a. Den som har panten går ut ur rummet, knackar på dörren och
säger: »Här ä ejt brejv.» — »Ti vem?» frågar man, och så säger han
1)

Väl.

Sällskapslekar.

V

893

namnet på någon. »Har man sigill?» frågar man, och han säger huru
många han vill. Den som får brevet skall gå ut efter det. Om postiljonen hade svarat, att sigillet inte var helt, får han en smäll i
handen. Om han svarat, att det var helt, får han så många pussar
som det var sigill på brevet (PY: 100 s. 67; ST: 100 s. 96; LT: 100 s.
71; SI TU HA: Ensk. meddel.).
Den dömde går utanför dörren, knackar på och en som står
innanför frågar: »Vem är det?» — »Posten», svarar den andra.
»Finns det brev?» — »Jo.» — »Huru många?» — »Ett» svaras vanligtvis. Därefter pekar den som är innanför på någon, en pojke, om
en flicka är ute, och tvärtom, samt frågar: »Får den där?» — »Nej».
Sedan pekar han på en annan: »Får den då? eller den?» tills svaret
blir »jo». Därefter frågas: »Hur många sigill skall brytas?» Posten
svarar hur många han tycker, och den som fått brevet går ut för
att bryta sigillen med postbäraren: kyssas det är meningen (BO:
Hembygdsm. 34 s. 76 a).
Dialogen: »Vem e de?» — »Det är postiljon.» — »Vem har
brejv?» — Står en flicka utanföre, nämner hon någon pojke och
tvärtom. Den som nämnts skall gå ut efter brevet och blir i sin tur
postiljon och den förre kommer in. Så håller man på, tills någon blir
utkallad för andra gången. Om postiljonen vill göra slut på leken,
behöver han bara kalla ut en som varit ute förut (IÖ: 116 a s. 129).
Ingen i sällskapet undgår detta pantstraff. I tur och ordning
måste nämligen var och en vara »postiljon». Denne knackar på dörren
och en av de innevarande frågar: »Vem e de?» — »De e postiljon.»
»Har postiljon na brev?» — »Jo.» — »Ti vem är e brev?» Namnet
nämnes. — »No va är e fö slag?» — »Ett korsband» — »Ett brev?»
»Har a na frimärken?» — »Jo». — »Huru många, vilken färg?»
Postiljonen svarar nu antingen, att han har ett korsband, ett brev
med röda frimärken, ett brev med svarta frimärken. Korsband =
omfamning, röda frimärken = kyssar, svarta frimärken = örfilar.
Han skall därefter dela ut sin post till den person han valt (OR:
537 s. 474).
e. Den som skall lösa ut en pant går ut och knackar på dörren
och pantutdelaren svarar. »Vem je e?» — »Postilfo-n»1) — »Hor
mang brejv har du?» — Ett antal nämnes. — »Hor mang frimärk?»
Antalet nämnes. — »Hoko2 färg?» — Postiljonen väljer mellan
) Brevbärare (finlandism). 2) Vilken.
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svarta, vita och gredelina frimärken — Pantutdelaren pekar på någon
och frågar: »Je e ande?» — Svar: »ja» eller »nej». Då postiljonen
svarat »ja», får han komma in och dela ut sina brev. Svarta frimärken = omfamningar, vita = kyssar, gredelina = man bör gå i armkrok med vederbörande (OR: 537 s. 497).
En står utanför dörren, en annan innanför och frågar: »Hur
många brev har du? Hur många frimärken o vilken färg?» Pernonen i farstun bestämmer antalet brev och ett antal olika frimärken och måste vid inträdet utföra en del saker, t.ex. kyssa eller omfamna någon i enlighet med brevens och frimärkens betydelse, som
de som äro inne bestämt och som han inte känner till (JÄ: 537 s. 422).
Den dömde går ut och knackar på dörren. »Domaren» frågar:
»Vem är det?» — »Postiljonen.» — »Till vem har han brev?» —
Person av motsatt kön nämnes. Denne går ut. Det är väl meningen,
att de skola taga tillfället i akt (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 130).
Den som skall lösa ut sin pant, går utanför dörren knackar
på den. Man frågar brevbäraren, huru många brev han har och till
vem. Han nämner antalet och personerna. Varje brev betyder en
»fampa»1) eller en puss (LA: 513 s. 236)
Vara postiljon (KV: Brage IV s. 232). Utan beskrivning.

27. Gå ut och gifta sig.
Pantägaren går ut i förstugan och bultar på stugdörren samt
ropar: »Ja vil jift me!» — »Me vemm?» frågar »ranskarin» — »Me
Lina», säger pantägaren exempelvis. Lina går då ut i förstugan och
bultar i sin tur på dörren, säger detsamma och ropar ut en gosse.
Så fortsättes tills alla kommit i förstugan, där de vartefter de komma
ut, börja föra ett fasligt liv med hoppande, dansande och annat spektakel. Om någon inte visar lust att genast gå ut, får han (hon) genast smaka på ranskarins piska. Till sist händer, att ranskarin själv
ropas ut, och då alla äro samlade i förstugan är leken slut (RE: 62
s. 35).
»Ungefär av samma innehåll som 'bära brev'.» Uppt. Se ovan
26, g. (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 131).
1) Omfamning.
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28. Huru många bastur brinner: hor mang bastor brinder.
En ställer sig utanför dörren, en annan innanför och frågar: »Hor
mang bastor brinder?» Den andra nämner ett antal bastur, varpå
han släppes in och måste omfamna lika många av motsatt kön som
antalet bastur (JA: 537 s. 416).
Sälja fikon.
Den som blivit dömd frågar en flicka — eller pojke, om en flicka
»sliter straffet» —, om hon vill köpa fikon. Hon kan svara »nej», och
då måste han gå till någon annan, ända tills någon svarar »jo». Så
frågar han, huru många hon vill ha och var han ska sätta dem.
Flickan nämner antalet och stället — på örat, på näsan, på mun
eller något annat ställe. På det ställe flickan har sagt skall den
dömde då ge så många pussar som fikon hon velat köpa. Straffet
kan nog vara svårt, om flickan sagt litet oviligtl) ställe. Är det en
flicka, som säljer, och en pojke, som köper, kan man vara säker på
att fikonen ska sättas mitt på mun. (NA: 36 s. 264).
Bära kärlek.
Pantägaren vandrar runt golvet med en duk över axeln under
det han säger: »Ja bjär o ja bjär.» Banskaren frågan: »Va bjär to?»
Svaras: »Tjärlek.» — »Ti vem?» Pantägaren måste nu uppge namnet på sin käreste samt breda ut duken på golvet och stå på knä på
dukens ena sida. * Den namngivna tvingas nu med eller mot sin
vilja att knäfalla på duken mitt emot »tfa'rlksbjärarin». Ranskarens
piska smäller nu över pantägaren, om han ej »halder öv» sin tillkallade käresta (RE: Hb. 1914 s. 44).
Början likasom föregående till *. Därefter: Flickan gör likaså
på motsatta hörnet av duken, varefter hon i sin tur ropar på en
gosse, denne åter på en flicka, tills dess att dukens fyra hörn äro
upptagna. Sedan famna de om varandra och så är straffet fullgjort
(RE: 62 s. 34).
Den dömde tager en duk över ena axeln. Domaren frågar:
»Vad bär du?» — »Jag bär kärlek.» — »Till vem?» — »Till (den och
den, person av motsatt kön).» Så lägges duken på golvet, de båda
falla på knä och omfamna varandra (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 130).
1) Olämplig, opassande.
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En går omkring med en stake på ena axeln och frågar de
övriga i tur och ordning: »Vil do hav me?», tills någon svarar »ja»
(MM: 537 s. 465).
Bär tjärlejk (IÖ: 116 s. 123). — Utan beskrivning.
Bära kärlek i påse (NV: Den österb. byn s. 55). — Utan beskrivning.
31. Bygga kärlekens altare.
Pantägaren (A) faller på knä framför en person av motsatt
kön (B) som också faller på knä. — A: »Ja bygger, ja bygger.» —
B: »För vem?» — A: »För dig, min lilla vän, vill du ha mig?» — B
svarar antingen »ja» eller »nej». Svaras »ja», få bägge stiga upp, men
svaras »nej», får B lämna platsen och A vända sig till någon annan
tills han får »ja» (KO HO: 75 a. 239).
Den dömde ställer sig på knä framför en av motsatt kön och
säger: »Ja bygger o ja bygger.» Frågas: »Kva bygger et?»1) — Svar:
»E altare.» — Fr.: »At köm?»2) — Sv.: »Åt teg,3 ) vill et') ha me?»
Svaras »nej», får han (hon) gå till följande, osv. Svaras »ja», gives
panten genast tillbaka (NÄ ÖV: 510 s. 7).
Flickan sätter sig på golvet, en pojke ställer sig på knä mitt
emot henne. Flickan: »Ja bygger, ja bygger.» — Pojken: »Va bygger
du?» — »Ett kärleksaltar.» — »Vem bygger du åt?» — »At te (dig) »,
— »Fö va he ?» — »Fö ja halder de tjär.» — Därpå omfamning (MM:
537 s. 459).
Två stolar ställas med ryggarna mot varandra. En flicka står
på knä på den ena stolen, på den andra den pojke hon valt, likaså
på knä. Flickan säger: »Ja bygger, ja bygger.» — Pojken: »Va bygger
du?» — »Ett kärleksaltare.» — »Åt vem?» — »At te (dig) » — »Gillar du me?» — Svarar flickan »ja», är leken slut, men om hon svarar »nej», får hon ropa på en annan, som hon gillar, och upprepa
alltsamman (OR: 537 s. 499).
Om t.ex. en flicka vill återfå en pant, går hon med en stol
framför sig till en pojke och säger: »Jag bygger, jag bygger.» —
»Vad bygger du?» — »Kärlekens altare.» — »At vem?» — »At dej,
vill du ha mej ?» — Om pojken svarar »nej», går flickan till följande;
svarar han »ja», får hon sluta (LA: 513 s. 245).
) Du, ni. 2 ) Vem. 3 ) Dig.
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32. Sätta päronen: set päronal)
Pantägaren spatserar över golvet och säger: »Ja seter o ja seter.»
»Va seter do?» frågar ranskarin. — »Ja seter pårGma.» — »Hor
mäng kappar?» — »Två», säger han exempelvis och dömes då av
ranskarin att gå och kyssa två flickor, vilket stundom fullgöres
ganska knapphändigt av pantägaren. — En flicka dömes att kyssa
en gosse (RE: 62 s. 33).
33. Famna muren (PY).
Hålla av kakelugnen: hall ö kakälönin (NÄ ÖV).
Klappa om muren (NÄ ÖV KN PÖ).
Officersleken (PY).
Romersk exercis (ST).
Ett par ställer sig mitt emot varandra. »Domaren» kommenderar: »Vänster arm framåt, höger arm uppåt -- lyft! Ett steg emot
varandra — marsch! Omfamning!» (ST: 397 s. 174).
Pantägaren ställer sig med ryggen emot en ugn, en flicka
ställer sig emot honom, en pojke med ryggen mot hennes rygg, o.s.v.
parvis mot varandra. En kommenderar: »Helt om! Omfamning!»
Den första får då omfamna ugnen (PY: 397 s. 167).
Den dömde ställer sig med ryggen mot spiselmuren och ropar
en av motsatt kön till sig. Denne ställer sig med ansiktet mot den
förra samt ropar en annan till sig som ställer sig med ryggen mot
den andra , o.s.v. På kommando av »domaren» vända sig sedan alla
om och omfamna varandra. Den dömde får omfamna spiselmuren
(NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 132).
Uppställning på två rader, som stå vända mot vanandra på
två stegs avstånd. Den ena armen lyftes uppåt, den andra utåt, vardera tager ett steg framåt mot den andra och de motstående omfamna
varandra (NÄ ÖV: 510 s. 7).
34. Ligga i lag (KV).
Ligga på jackan (MM OR).
Ligga på lusbädden (BE).
Ligga på mattan (MM OR) .
Ligga på pälsen (KN KV).
Ligga på rocken (MM).
1) Potatis, »jordpäron».

57 — V. E. V. Wessman.
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Den dömde måste tillsammans med någon annan ligga på
en päls, en fäll 1. dyl. Där måste de ligga stilla och såsom sig bör.
En annan tager en näve salt och kastar i spisen och säger att det är
lössen som sprack (KN: 83 s. 133).
En päls bredes ut på golvet, varefter den som skall »göra
rätt för panten» väljer ett par åt sig och lägger sig med paret på
pälsen. Efter en stund springa de upp från golvet (MM: 537 s. 464;
MM OR: 537 s. 468).
En päls lägges på golvet med ullsidan uppåt. En pojke tager
därpå en flicka med sig och lägger sig på pälsen. De skola omfamna
varandra, innan de få stiga upp (KV: 537 s. 441).
De som skola göra rätt för panten måste t.ex. »ligg i lag».
»Ranskarin» gör en bädd mitt på golvet, och där måste pojken och
flickan lägga sig. De släppas inte upp, innan de omfamnat varandra.
Sedan detta är gjort, tager ranskarin »tepane»,1) som de legat på,
och säger: »Ja ska skåd, om ni har löss.» Han har tidigare i hemlighet strött enris på täcket, och när han skakar det i elden, sprakar
enriset förskräckligt (KV: 537 s. 435).
Ett skynke bredes ut på golvet. En flicka måste bjuda till sig
en pojke och tvärtom, och så få de ligga där och »hålla av varandra.»
När de legat så en stund, så stiga de upp och någon tager skynket
och skakar av lössen (BE: Ensk. meddel. 1956).
35. Preka 2 ) björn.
Straffet användes just inte av äldre, bara av »göutar»,3) som inte
bättre vet. Den dömde tar en sopkvast mellan benen och står och
»knikar4) po reven5 )» och sticker mot en vägg, ungefär som de sett
hundarna göra åt varandra, då de träffas. Då äldre ser det får nog
vanligen »göutana» bannor för det, men då de är för sig själva, gör de
det nog och tycker, att det är roligt påhittat (NA: 36 s. 256; Wm Ob.
II s. 54 a).
Sängförhänge, här täcke.
Sticka smått med korta uppehåll.
Gosse; slyngel; barn i allmänhet.
Röra av och an, fram och tillbaka.
Roven.
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36. Prekaf) jylt.2 )
Ådömes en flicka. Hon skall falla på knä framför en stol eller
bänk. På hennes rygg kommer en pojke, som med sina rörelser efterhärmar en djurhanne (KN: 83 s. 135).
37.

Fara åstad för att köpa: får osta tfdp.
En pojke och flicka dömas att »får osta tjUp» åt varandra. Den
ena går ut, kommer in och berättar, vad hon köpt åt sin gubbe. Man
skall hitta på roliga saker, men också någonting, som gubben gillar.
En gång köpte en flicka »för trettielva penn ligg i still». Något, som
alltid gillas av maken är »ståndkula». Om gubben (bruden) inte godkänner det köpta, måste man gå ut igen (KV: 537 s. 435).
38. Mata hönsen (OR).
Mata sparv (MM)
Pantstraff till »sälja lärft». Man vill ogärna göra detta, ty det
är mycket genant, i synnerhet om stickan, som användes, är kort.
Pojkar och flickor stå nämligen om varandra och låta en liten sticka
gå från mun till mun (MM: 537 s. 450).
Deltagarna stå i en lång rad, varannan med ansiktet vänt åt
ett håll, varannan åt motsatt. En kort sticka går ur mun i mun (OR:
537 s. 505).
Två personer sätta sig på var sitt hörn av en kullstjälpt stol,
och den ena har en kort sticka i munnen. Den andra skall med munnen taga stickan ur den förres mun (MM: 537 s. 465).
39. Mata duvor (BO NA mÖb).
Mata sparvarna: mät sparvan (KV OR).
Två få ögonen förbundna, varpå de skola mata varandra med
var sin sked (KV: 537 s. 429).
En pojke och en flicka få ögonen förbundna och skola mata
åt varandra vatten med var sin sked. Det går naturligtvis på tok (OR:
537 s. 482).
Två personer sätta sig på var sin stol mitt emot varandra med
ögonen förbundna. I handen ha de en sked med en sockerbit på eller
Sticka, stöta smått med korta uppehåll
Sugga.

900

Sällskapslekar.

Kap.

fint salt, som föregives vara fint socker. Därpå skola de försöka råka
munnen på varandra (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 a).
Ett kläde bindes för ögonen på den dömde och han sättes på
golvet eller på en stol. Så får han säga, vem han vill ha att mata.
Han nämner en flicka, och hon bindes på samma sätt och sättes på en
annan stol mitt framför honom och så nära, att knäna ta ihop. Vardera får en tom sked i handen, och med henne få de försöka, om de
kunna hitta på varandras mun. Då de ha krånglat så länge att var och
en har fått sin sked i den andras mun, så äro duvorna färdigt matade
(NA: 36 s. 259).
Mata duvor (mÖb: Folksk. Kal. 1888 s. 146). — Utan beskrivning. — Mata sparvar (KV: Brage IV s. 232). — Utan beskrivning.
2. Upptåg, skämt.
40. Bygga rackelbron (KN OR).
Skjuta hare (ST KI FI JA.).
Skjuta haren (BO SI NA KV RE).
Skjuta kråka (VA). . .
Den som blivit dömd ställer sig på (högra) knät med det
(vänstra) upplyftat, så beder han (hon) en annan komma och ställa
sig tätt till honom (henne) på högra sidan på samma sätt, o.s.v. tills
alla stå i en lång rad efter varandra. Nu ger den dömde en duktig
knuff åt närmaste granne till höger med det resultatet att hela
raden ramlar omkull. — Om den dömde, flygelmannen, står på vänstra
knät, har han sin granne till vänster (SI: 1890-t. Ensk. meddel.; NA:
36 s. 260).
Den som skall lösa ut sin pant väljer någon av sällskapet, helst
pojke flicka och tvärtom. »Domaren» eller någon annan som känner
till leken, ställer sig på ena knäet. Den första sätter sig på dennes knä
och de andra efter varandra i famnen på varandra. Plötsligt knycker
den som står på ena knäet under sitt ben med den påföljd att alla falla
bakåt (ST: 397 s. 169; VA: 359 s. 20; FI: 399 b s. 109; KN: 400 s. 66;
RE: 62 s. 36).
En sätter sig på huk med en annan i famnen o.s.v. i en lång rad.
Den första reser sig upp, varpå de övriga ramla huller om buller (KV
OR: 537 s. 528).
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Alla sitta på golvet, den ena i den andras famn i en lång rad.
Den, på vilken bron stöder sig, reser sig plötsligt, varpå de övriga
falla huller om buller omkull på golvet (OR: 537 s. 477; JÄ: 537 s. 423).
Man sätter sig på huk på golvet sida vid sida efter varandra.
Då raden är färdig knuffar en till ifrån ena ändan, så att ingen vet
av då det sker, och därvid stjälper ofta alla undan för undan (BO:
Hembygdsm. 34 s. 766).
Deltagarna sitta på huk i en rad. Den som känner till leken
sitter mest till vänster. Den som skall lösa ut sin pant sitter mest
till höger. Den förstnämnde beder sedan alla titta åt höger och skuffar
till raden, så att alla falla omkull (KI: 414 s. 91).
41. Dricka konungens skål (RE).
Dricka kungens gravöl (RE).
Gå till klipparen (OR).
Kungsstol (ST).
Lära sig franska (ES).
Maria brudstol (ST).
Sitta i brudstolarna (OR).
Sittsoffa (PY).
Den som har panten bedes att gå ut. Så ställer man två stolar
på något avstånd från varandra') och breder en schal över dem, så att
det blir likasom en soffa, därpå taga två personer plats, var på sin
stol, och den som har panten bedes att komma in och taga plats mellan
de två personerna. När han sätter sig, stiga de upp, då han (hon)
naturligtvis ramlar till golvet (PY ST: 397 s. 172; ES: 117 s. 175; OR:
537 ss. 480, 491).
Tvenne stolar placeras liggande på golvet, så att de vila på framstyckena med karmarna uppåt och fötterna utåt samt tätt till varandra. Sedan bredes någonting över dem, så att det hela bildar liksom
en bänk. På vardera änden av bänken, d.v.s. på stolarnas fötter, sätter
sig en med en skopa fylld med vatten. Pantägaren bedes att sätta
sig mitt på bänken, d.v.s. på stolens karmar. Man sitter så en stund
och språkar om alldeles likgiltiga ting och bjuder allt emellanåt pantägaren att dricka ur skopan, som går fram och tillbaka. Men just som
pantägaren åter tager sig en styrketår, stiga de båda andra vid ett
1) PY ST med 40-80 cm:s mellanrum.
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givet tecken hastigt upp, varvid pantägaren givetvis ramlar omkull
och får vatten över sig (RE: 62 s. 39).
c. Tvenne stolar placeras såsom i föreg. »Ranskarin» och »doomarin» sitta på var sin ända av de kullstjälpta stolarnas fötter. Rapskaren
håller en skål med vatten i handen. Pantägaren placeras på stolarnas
karmar, tar en klunk ur skålen, som ranskaren räcker honom, och
uppmanas att taga duktiga klunkar. Plötsligt resa sig ranskaren och
domaren, varvid pantägaren faller till golvet med skålens vatten över
ansiktet på sig (RE: Hb. 1914 s. 45).
42. Se smågubbar i fönstret.
Den som vill se smågubbar, kommer in och blir befalld att sätta
sig på den stol, där man ser dem. Sfr4,-T, drages undan och han faller
omkull (OR: 537 s. 492).
43. Ro.
Den som löser ut sin pant skall känna till leken. De övriga ställa
sig framför denne, turvis pojke och flicka, alla bredbenta samt fatta
tag i varandras axlar. Alla röra sig i takt framåt och bakåt, likasom
om de rodde. Plötsligt drager sista man, d. v. s. pantägaren, de
andra bakåt, så att de falla omkull (ST: 397 s. 167).
44.
Köra järn
Den eller de som skola lösa ut sina panter sätta sig på golvet eller
marken efter varandra bredbenta. »Domaren» eller någon annan föreställer »kusk» och ställer sig bakom »järnlasset», d.v.s. de sittande.
Ingen får titta bakom sig. Sedan börjar kusken »köra», d.v.s. tager i
närmast framför sittandes hår och luggar honom. Sedan skall denne
åter göra detsamma med den framför sittande. Slutligen lugga alla i
järnlasset varandra (PY ST: 397 s. 169).
45. Läsa för dumma prästen.
En föreställer en präst och sitter bakom [? framför] en skärm,
bakom vilken står en handfast pojke. En matta är lagd framför stolen
och går under denna samt bakom skärmen. Den som skall lösa ut
sin pant samt »läsa för dumma prästen» ställer sig framför prästen på
mattan. Prästen ger nu olika frågor, tills med ens pojken bakom skärmen knycker till mattan, så att den som står på den faller omkull (ST: 397 s. 165).
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46. Drottningen av Saba.
En pojke och en flicka samt de som känna leken äro inne i rummet.
Om sedan en pojke kommer in, bindes en bindel för hans ögon, dessförinnan har han dock sett, att en flicka sitter på en stol mitt i rummet.
Den andra pojken berömmer drottningens av Saba skönhet och säger,
att hon vill kyssa honom, vilket likväl pojken gör. Sedan tages bindeln
av och nästa kommer in. Om det är en flicka, så blir det tvärtom
»Kungen av Saba» (PY: 397 s. 175).
47. Göra ny almanack (ST).
När knivarna dansa (ST).
Se genom pälsärmen (BO).
Se kattungarna i en pälsärm (KV).
Se silverpengar i pälsärmen (KV).
Se solen genom pälsärmen (SI).
Se stjärnor (BO) .
Skåda i pälsärmen (LA Ny).
Skåda solen genom (RE), i (OR) pälsärmen.
Skåda stjärnor i pälsärmen (MM).
Smågrisarna i pälsärmen (MM).
Stjärnor genom pälsärmen (KV).
Svart frass (= katthanne) i pälsärmen (KV).
Visa sju stjärnor i pälsärmen (BE).
Vederbörande sitter på en stol och tittar genom ärmen på en
gammal rock, som är svept kring hans huvud. En som står bredvid.
håller i rockärmen och frågar hurudant vädret skall bliva varje månad börjande med januari. Då den andre spår regn och slaskväder,
hälles vatten genom ärmen (ST: 397 s. 173).
Samma ställning som i föreg., men den som står bredvid frågar:
»Vill du se hur det gick när knivarna dansade?» Om den andra säger
»ja», hälles vatten genom ärmen (ST: 397 s. 173).
Den som ålagts pantstraffet lägger sig på rygg på golvet och
har en pälsärm stjälpt över ansiktet. Han tittar upp genom ärmen, varpå en annan sprutar honom i ansiktet med vatten, som han tagit i
munnen, eller häller vatten ur skopan i ansiktet på honom (öBO:
Ensk. meddel. 1955; SI: 1890-t. Ensk. meddel.).
En rockärm hålles stjälpt över ansiktet, en tredje häller litet
vatten ur en kopp i ansiktet på den liggande och sedan frågar man,
om han såg stjärnor (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 a).
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Pantlösaren kikar genom pälsärmen. Efter en stund frågar
ranskaren, om »solen syns». Svaras det »nej», måste vederbörande
lägga sig ned och kika emot taket, tills han svarar jakande. Nu
hälles en skopa vatten i ärmen (RE: Hb. 1915 s. 69).
Vederbörande uppmanas att titta i en pälsärm och då passar
någon på och häller vatten i ärmen (BE: Ensk. meddel. 1956; LA NV:
513 s. 246).
En ligger på golvet med en päls över sig och tittar uppåt genom pälsärmen. De andra hälla då kol (»stjärnor») genom ärmen
(KV: 537 s. 444).
Man häller en skopa vatten genom pälsärmen (KV OR: 537
ss. 431, 447; KV: 537 s. 424).
En person tittar in i en pälsärm, men då sticker en annan in
ett kol och sotar honom (KV: 537 s. 429).
Han står med en pappersstrut i munnen, som fortsättes av
ärmen på en päls eller rock, som han har över huvudet. En annan
person häller en näve salt genom ärmen och struten i munnen på
honom (MM: 537 s. 453).
En tager munnen full med vatten, lägger sig på rygg och
har en pälsärm stjälpt över ansiktet. Den som ålagts straffet, tittar i
ärmen, och då sprutar den andra vatten i ansiktet på honom (SI,
1890-talet: Ensk. meddel.).
48. Visa på Finlands karta.
»Domaren» leder vederbörande, som har ögonen förbundna, fram
till en karta på väggen och beder honom (henne) visa Finlands
gränser. Domaren kan ibland rätta den andres handrörelser. Då
slutligen Ladoga visas, doppar domaren den andres hand i ett fat
vatten (ST: 397 s. 175).
49.

Se kejsarinnans lik.

Ett tvättfat med litet vatten i, ställes under ett kläde — en schal

viken flerdubbel eller något annat stort kläde. Den som är dömd
att »se liket», ställer sig krokig framför fatet, en håller i »liktittarens»
högra hand, medan en annan tager klädet av fatet. Ögonblickligen föres handen ned i fatet, så att vattnet stänker upp i ansiktet på den
seende (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 a).
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50. Påvens lik.
Den som skall lösa ut sin pant lämnar rummet. En deltagare lägger
sig i en vrå och har munnen full med vatten, varpå en stor duk bredes
över honom. Den utgångne får sedan komma in för att se på påvens
lik. Han skall gå till vrån och taga bort duken, men med detsamma
sprutar liket vatten över honom (PY: 397 s. 168).
51. Svälja gaffel.
Den som skall lösa ut sin pant lämnar rummet. Om det finnes
flere, gå alla ut och komma sedan in en och en. En deltagare har ställt
sig på en stol med en gaffel i ena handen och ett glas vatten i den
andra. Han låter gaffeln falla ned i golvet, och då den som kommit
in skall taga upp den, häller den andra vatten över honom (PY: 397
s. 168).
52. Ta opp spiken.
Ögonen bindas för på den som skall straffas, och så placeras han
bredvid en stol, på vilken en annan person står och låtsas spika. Personen på golvet befalles att taga upp en spik, och då han böjer sig
ned, häller man vatten i nacken på honom (OR: 537 s. 489).
53. Blåsa ihop stjärnor (SN).
Blåsa sju stjärnor (SJ).
Blåsa stjärnorna att dansa (ST).
Se på stjärnorna (ST).
Se stjärnorna i en burk (OR).
Talg droppas i ett fat fyllt med vatten. Den som skall lösa
ut sin pant skall ställa sig vid fatet och blåsa emot vattenytan för att
få »stjärnorna att dansa», d.v.s. att den droppande talgen bildar stjärnor på vattnet. En deltagare ställer sig bredvid och håller handen över
dennes huvud, »för att ingen skall komma och göra honom illa.»
Plötsligt slår han emellertid med handen i vattenfatet, så att vattnet
stänker omkring på den som blåser. — Ofta kan det vara flere som
blåsa (ST: 397 s. 166).
Man binder en duk för ögonen på den som skall lösa ut panten. En tager ett fat med vatten och håller det framför honom (henne)
och ber honom (henne) slå med handen, och då slår han (hon) i
vattnet (SJ: 117 s. 185).
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Pantägaren hänger med huvudet nedåt och skall i denna ställning blåsa i ett fat med vatten (SN: E. Ö.).
Vederbörande ställer sig bredvid en så med vatten och tittar
ned i vattnet för att få se stjärnor. En annan som står bredvid,
trycker plötsligt ned hans (hennes) huvud i vattnet (ST: 397 s. 173).
Den som skall göra det lutar sig med ansiktet över en liten
burk med vatten, varvid en annan skvätter vatten i ansiktet på honom och sedan torkar vattnet ur hans ansikte med en sotig duk, varpå
han blir befalld att se sig i spegeln (OR: 537 s. 503).
54. Torka vatten med gafflar (HÄ).
Torka vattnet med knivarna (ST MM).
Den som skall lösa ut sin pant skall sätta sig på golvet bredbent
bakom en vattenfläck samt med en kniv i var hand hacka i golvet,
så att vattnet skulle försvinna. Medan han håller på med detta,
tager en deltagare honom i benen och drager honom över den våta
fläcken, som sålunda blir torkad (ST: 397 s. 165).
En person på golvet med ett vattenkärl mellan benen och knivar i händerna. Han skall hacka med knivarna i golvet, utan att vattnet spilles ut. En annan person försöker stjälpa kärlet (MM: 537
s. 462).
Man sitter på golvet med utbredda ben och slår med två
gafflar på en våt fläck. En deltagare tager honom i benen och drager honom över den våta fläcken (HA: 399 b. s. 110).
55. Se huru spisståndaren blöder (FI).
Ståndaren blöder (KV MM).
Visa huru stackjärnet blöder (KV).
Pantlösaren ställer sig vid spiseln och någon slår litet vatten på honom ur ett kärl, som man ställt på spiselfrisen (FI: 106 s.
50; MM: 537 s. 461).
. . . En annan passar på och häller vatten på hans näsa ur ett
kärl, som står på murkransen (KV: 537 s. 437).
Den som skall straffas, skall sluta ögonen, böja huvudet bakåt
och gapa, och då häller en annan person en skopa vatten eller kaffesump i munnen på honom (MM: 537 s. 453).
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En som inte känner till leken bedes att ställa sig vid »stackjärnet». Uppe på muren placeras en kopp vatten, och han bedes att
se uppåt mot koppen. En annan person står och skär i järnet med en
kniv för att få det att blöda och en tredje, som sotat händerna, smyger sig bakom den förstnämnda och stryker honom över ansiktet,
så att han blir svart. Koppen har man ställt på murkanten blott för att
förvilla honom (KV: 537 s. 425).
56. Ha sängstolpen att gråta.
Den som man vill skämta med, får ställa sig vid en högsäng och
hugga med kniv i sängstolpen. Men då häller en annan person, som
är i »innransängen»,i) vatten över honom (OR: 537 s. 472).
57. Smida (KN BE).
Smida gullet (KN).
Vara i smedjan (KN).
Vara smedlärling (ST).
Vederbörande lägger sig på alla fyra på golvet, varefter ett
täcke lägges på honom (henne). Han (hon) bultar därefter med händerna i golvet. En annan som står vid täcket och är »smed», frågar
nu högt, om smedlärlingen är svettig och känner efter under täcket
på dennes ansikte. Efter en stund får lärlingen komma ut och är
då sotig i ansiktet, ty smeden har haft sotiga fingrar (ST: 397 s. 172).
Vederbörande skall sätta sig på golvet under en filt och med en
hammare i handen och hamra mot golvet. Efter en stund känner en
annan med sotig hand på hans panna, om han är varm o.s.v. (KN:
400 s. 67).
Pantägaren ligger på golvet under ett täcke och låtsar smida.
Efter en stund känner en med sotiga fingrar, om han är svettig och
sotar honom sålunda i ansiktet (BE: Ensk. meddel. 1956).
58. Tröska sig svettig.
Fyra personer stå och hålla över den dömde en duk vid vart
sitt hörn, denne hukar sig ned under duken och tröskar med nävarna
uppåt. Då kommer någon med sotad hand och känner efter, om
tröskarens panna redan är svettig. När han nu kryper fram, har
han sotig panna (HA: Bondens liv s. 47).
1) Övre avdelningen i en tvåvåningssäng.
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59. Känna efter om man blir svettig.
En står vid den stora »råspisin»1) med en rock över huvudet. En
annan sotar sina fingrar i spisen och känner sedan med handen
efter, om kamraten är svettig i ansiktet (KV: 537 s. 443).
60. Känna på smågrisarna.
Två personer sitta med händerna under en filt. En tredje blir
uppmanad att känna på smågrisarna under filten. Han sticker händerna under denna och säger, att grisarna kännas mjuka och fina.
Då han drager upp händerna, äro de svarta av sot (OR: 537 s. 491).
61. Se fem ljus brinna.
Vederbörande går ut, en annan sotar sina fem fingrar och ställer
sig på sidan om dörren inne i stugan. Den andra ropas in, och då han
öppnar dörren, passar han med sotiga fingrar att stryka den inträdande med fingrarna över ansiktet. Om det går efter beräkning, får
vederbörande fem svarta streck — fem ljus — i ansiktet (BO:
Hembygdsm. 34 s. 76 b).
62. Komma in baklänges.
Pantägaren går ut i ett annat rum, och kommer in med ryggen
före. En annan står innanför dörren med »kolade» fingrar och känner den inträdande i ansiktet och kolare) ner honom (BE: Ensk.
meddel. 1956).
63. Se solen i skinnmössan: si snlen i luclimysson (SI),
i karbfisn (FI).
Den som skall lösa ut panten går ut för en stund. Under tiden
sota de innevarande en »ludimysso»,1) »karbus» inuti. Sedan beder
man honom (henne) in och sätter mössan för hans (hennes) ansikte
och sotar ner honom (henne) grundligt (SI: 1890-talet: Ensk. meddel.;
FI: 106 s. 51).
64. Byta mössa.
En pojke får lämna mössan i rummet, men måste själv gå ut i
farstun. Man sotar därpå hans mössa. Då han inkallas, befaller
man honom att torka sig i ansiktet med mössan (OR: 537 s. 482).
Spiseln i stuguvrån.
Sotar.
Pälsmössa, skinnmössa.
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65. Krypa genom pottan: kryp jenom potton.1)
En står och håller en liten flaska framför bröstet. Då passar en
annan på och sotar honom med en sotad mössa i ansiktet (KV:
537 s. 442) .
66. Ömsa muren.
Den som skall lösa ut sin pant, går ut ur rummet. En annan
stryker med händerna under en sotig gryta eller panna. Den utgångna
kommer sedan in och skall gripa tag i pannan med en tång. Den
andra stryker då med sina nedstotade händer över ansiktet på den
förre (ST: 397 s. 166).
67. Apa efter.
Den som skall lösa ut panten och en annan ställa sig mitt emot
varandra, båda med ett tefat i handen. Den förre skall apa efter
vad den andra gör, d.v.s. stryka under tefatet några gånger samt sedan i ansiktet, turvis under fatet och i ansiktet. Det fat pantägaren
har, är emellertid undertill sotat (ST: 397 s. 167).
68. Ro på Svarta havet (PY).
Ro till Hogland (ST).
Den som skall lösa ut sin pant och en annan sätta sig mitt emot
varandra på en långbänk samt låtsa ro. De ha mössa på huvudet och
skola sedan byta mössor. Efter en stund skola de torka svetten med
med mössorna. Den med panten blir då sotig i ansiktet, ty mössan som
han fick, var sotig inuti (PY: 379 s. 166).
Likasom föreg., men ögonen äro förbundna (ST: 397 s. 166).
69. Se täljknivarna dansa: si tälgknivan dans.
En står framför en annan, som trycker sina sotiga fingrar mot hans
panna. Han ombedes sedan att se sig i spegeln och ser då fingermärkena (KV: 537 s. 442).
70. Ha en gammal sko att skratta: ha gambäl skonan ti skratt.
En gammal sko placeras på muren, varpå den skyldige ser uppåt
för att få se den skratta. Då passar någon på och sotar honom i
ansiktet (OR: 537 s. 472).
1)

Flaskan.
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71 Ha rättegång.
Den som skall lösa ut sin pant blir »domare». En annan blir
tjuv, går ut ur rummet och sotar ned sina händer. Då han blir inkallad, skall han bedja domaren om ursäkt för något brott han gjort, t. ex.
stulit en häst. Han går allt närmare domaren och skall till sist smeka
denne med sina sotiga fingrar samt springa ut (ST: 397 s. 166).
72. Picka i busken (KV).
Picka i gubbens Eva: pik i gubbas Eva (JA).
Skjuta till måls (PY EN OR).
Sticka fingret i jägarens öga (ST).
Den som skall skjuta till måls ställer sig på golvet vid ena
väggen av ett rum samt får se ett föremål, t.ex. en tavla, på motsatta
väggen. En bindel bindes för ögonen och han (hon) skall nu börja gå
framåt och med ett finger försöka träffa målet. Men »domaren» har
tagit en kopp med gröt och ställt den så att fingret träffar gröten
(PY: 397 s. 175).
föreg. i en kopp med mjöl (ST: 397 s. 175).
Den som skall straffas får ögonen förbundna och bedes att
sticka fingret i en viss riktning. Han sticker det då i en mugg eller
kopp med vatten, snö eller gröt (EN: Ensk. meddel.; OR: 537 s. 492).
Den som skall »pick i hortjin» ledes med förbundna ögon fram
till platsen mellan dörrarna i stugan, där man narras att stoppa
fingret i en kopp med smetig deg (KV: 537 s. 430).
Man lägger deg i en kaffekopp, varpå en person med förbundna ögon får sticka fingret i koppen. Han tror då, att han stuckit
ut ögonen på någon i sällskapet (JA: 537 s. 419).
73. Se sjustjärnorna.
En nål stickel med spetsen uppåt in i en stolsits, varefter en intet
ont anande person uppmanas att sätta sig. Han »ser då stjärnor» (MM:
537 s. 461).
74. Picka
Den som skall straffas blir befalld att sätta sig, och då blir han
stucken med nål av en annan, som står bakom (OR: 537 s. 490).
75. Fara i luftskepp (ST).
Flyga (ST EN).
Flyga till månen (BO).
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Den dömde står med förbundna ögon på en bräda 1. dyl., som
under vaggande rörelser höjes upp några tum av tvenne personer.
Den som står på brädan stödjer sig på en framför stående persons
axlar. Denne senare hukar sig efter hand allt lägre, varför den stående tror, att han (hon) lyftes allt högre upp. De övriga härma ett flygplans surr. Slutligen uppmanas han (hon) att hoppa ned och inställer
sig då på den inbillade höjden och gör sålunda vid hoppet en komisk
figur (BO: Hembygdsm. 34 ss. 67 a, 76 b; EN: Ensk. meddel.).
Brädet lagt på två kavlar, som rullas några gånger av och an,
innan brädet lyftes. För övrigt likasom tidigare (SU: 399 b s. 107).
76. Spela piano.
Den som skall straffas får ögonen förbundna och uppmanas att
spela på en kudde, i vilken man stuckit en hop nålar. Då han sticker sig, skriker han (OR: 537 s. 490).
77. Skratta åt lillfingret.
Man sitter och ser på lillfingret och skrattar samtidigt (ES: 117
s. 175).
Kola') lillfingret och skratta åt det (NÄ ÖV KN PÖ: 83
132).
s.
Stå på en stol och ropa: »Aldri ha ja vari o aldri ska ja bli
ti kär!» (ES: 117 s. 175).
Pussa sopkvasten (SJ: 117 s. 185).
Rida på sopkvasten (SJ: 117 s. 185).
Gå ut i förstugan: ga itt i förston.
En går ut i förstugan och ropar ut en annan, varefter paret för
oväsen och skojar. Den första går in, men en annan skickas ut i stället, och så fortgår det undan för undan. Endast »nitisvärk» 2) har
man för sig (MM: 537 s. 460).
Klok och vis.
Den som skall lösa ut sin pant, sitter under bordet och säger:
»Ja e 'klook o vis.» — De övriga: »Ha du vari klook o vis, ha du int
Sota ned.
Skämt, upptåg.
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gäi ti» eller: »Ha du vari klook o vis, fö va jick du ti?» (OR: 537
s. 493).
83. Stå bildstod.
Den dömde ställes mitt på golvet. Var och en går sedan och ställer honom i vilken ställning han behagar. Den dömde måste stå så
som han blivit ställd men får inte själv röra en lem (SI EN: Ensk.
meddel.; NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 135).
84. Föreställa en spegel.
Personen i fråga ställer sig mitt på golvet. Var och en av sällskapet går till honom och grimaserar eller gestikulerar, vilket allt
spegeln måste göra efter (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 19).
Se bakom tapeten.
En spegel på väggen täckes med ett kläde. Vederbörande föres
med ansiktet alldeles nära spegeln, täcket får hastigt falla, varvid
han (hon) får se sin egen bild bakom tapeten (BO: Hembygdsm. 34
s. 77 b).
Va härmar ni mej.
Den som skall lösa ut sin pant bedes att gå ut i ett annat rum.
Då han sedan kommer in tillbaka efterhärmar man alla hans rörelser och tal, ända till dess han säger »va härmar ni mej!» (HA: 117
s. 192).
Genom pantomin uttrycka en passion, som någon i sällskapet
viskat i örat (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 19).
Pantomimiskt säga vad nästa pantägare skall göra (Abotr.?:
Ny samling lekar, 1835 s. 20).
Bjuda till fadders.
Två av flickorna bege sig ut i förstugan och komma om en stund
åter in med en träklabb, som de klätt ut till lindebarn. Detta lämna de åt pantägaren, vilken måste sätta sig ned på en stol och sköta
lindebarnet alldeles så, som ett sådant behöver och enligt vad var
och en av de övriga fordrar. Då »sköterskan» hållit på därmed en
stund, börjar hon med barnet på armen gå omkring och bjuda till
fadders, vilket de andra naturligtvis inte motsätta sig. Vid barnets
kristning 'föreställer en av sällskapet prästen. Han tager barnet och
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häller från ett kärl vatten på den del, som föreställer barnets huvud
och säger:
»Jag döper dig i vatten,
så blir du till katten;
jag döper dig i soppa,
så blir du till en loppa;
jag döper dig i vin,
så blir du till ett svin;
jag döper dig i blod,
så blir du aldrig god» o.s.v.
Därpå sätter sig pantägaren åter ned och börjar pyssla och sköta
om sitt barn. De andra bli slutligen alltmera närgångna, då de vilja
se barnet. De börja rycka det i kläderna, och slutligen slites det
h.o.h. sönder, och då upphör leken (RE: 62 s. 39).
90. Gå till doktorn. (OR).
Operation (ST KV).
Sårade soldaten (ST).
På vederbörande bindes en bindel för ögonen. Den ena underarmen
blottas till armbågen, för att operationen skall kunna företagas. Med
en bit kol ritas sedan på handens övre sida ett ansikte, d.v.s. ögon,
näsa och mun. Därpå blir armen förbunden, d.v.s. en vit duk bindes
omkring armen, så att armen kommer att likna ett lindebarn. Bindeln för ögonen tages av (ST: 397 s. 171; Liknande KV OR: 537
s. 443).
91. Dra i benen.
Vederbörande går ut. De övriga stoppa upp en strumpa och placera den jämte en person under en schal, så att endast fötterna sticka fram. Strumpan gäller för personens ena ben. Den utgångne kallas in och bedes att dra den liggande i benen. Vanligen griper han
tag i den uppstoppade strumpan och drar alltså loss ena benet på den
liggande (JA: 537 s. 417).
92. Göra sitt testamente (Kl).
Testamentera (PY SI ES ÖV KN PÖ OR).
a. Vederbörande står på knä med huvudet i en annans famn —
vanligen i en flickas. Denna frågar, i det hon gör vissa åtbörder (en
örfil, en kyss, klapp, luggning, omfamning, långnäsa, knäfalla o.s.v.):
58 — V. E. V. WPssman
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»Vem får det här?»1) Man nämner namnet och då alla fått sitt stiger han upp och ger åt envar det han lovat (SI ES: Ensk. meddel.:
NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 136; OR: 537 s. 494).
Vederbörande faller på knä framför en stol med händerna för
ansiktet, en gosse alltid med ansiktet i en flickas famn. En annan
står bakom honom och gör olika åtbörder o.s.v. likasom föreg. När
vederbörande sedan stigit upp, skall han fullgöra det han sagt, vilket ofta kan leda till förvecklingar: pussa en pojke, sparka, lugga,
knipa i örat en flicka, som han har gott öga till (SI, 1890-t.; ES. Ensk.
meddel.).
Likasom föreg. men då alla fått någonting, skall den som testamenterat själv få allt tillbaka, som han givit (PY: 397 s. 168).
Delinkventen sitter på en stol med en näsduk för ögonen och
tillfrågas av »domaren», för övrigt likasom föreg. (KI: Andersson nr
58. I. N.E.).
93. Önska var och en av sällskapet något (KU: 69 s. 274).
94. Profetera.
Den som skall profetera står på knä med huvudet i en annans famn, och denna frågar, i det hon pekar på de övriga: »Va ska
hande bli?» Det svaras t. ex. skräddare, skomakare, gatsopare, sömmerska o.s.v. Då alla fått sitt yrke, stiger den profeterande upp och
tager reda på vad de blivit (SI; 1890-t.: Ensk. meddel.; OR: 537
s. 493).
Pantägaren faller på knä framför pantsamlaren och lägger
sitt huvud i hans famn. Denne pekar på var och en och frågar: »Vad
skall den bli?». Den andra svarar vad han tycker (KO HO: 75 s. 238).
Den dömde sätter sig med förbundna ögon på en stol o.s.v.
likasom tidigare. Ju roligare den dömde hittar på, desto bättre (NÄ
ÖV KN PÖ: 83 s. 135). Jfr Spåmansleken nedan s. 942 nr. 11.
95. Jeta 2 ) havren: jet hävran.
Pantägaren lägger sig på knä framför »ranskarin» med ansiktet
i hans famn gömt uti en mössa. Händerna håller han med flatsidan
OR: »Hö du, vem jer du de här ot».
Äta.
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utåt på ryggen. Nu går den ena efter den andra till och slår ett
rätt kraftigt slag med flata handen på pantägarens utsträckta händer. Denne måste nu gissa, vem det var som slog. Om han gissar rätt,
måste den slående intaga hans plats, i motsatt fall får han fortsätta
att taga mot slag (RE: 62 s. 40).
96. Spå sin granne i handen (KU: 69 s. 274).
97. Säga ett ådömt antal sanningar och osanningar.
På varje fråga om det är sant skall man svara »nej», eljes
gillas det icke (PY: 100 s. 67; ST: 100 s. 96; LT: 100 s. 71; PÄ: 99
s. 60; BO: 85 s. 53; SI: 85 s. 50; TU: 85 s. 56; NÄ, 117 s. 192; ES: 117
s. 175; KY: 117 s. 180; SJ: 117 s. 185).
Den som blivit dömd att ljuga ihop några lögner, går ut och
kommer in efter en liten stund och berättar då, att han (hon) har
sett ett och annat där utanför, så många saker som lögnerna skulle vara. När allt är ljuget, frågar domarn: »Är det sant ock vad du säger?». Svaras det »ja», så måste han (hon) ljuga om, men svaras
det »Nej, nog var det lögn alltihop», så gillas det (NA: 36 s. 256).
Man dömer någon att med en brandstake draga ur ugnen ett
antal lögner. För varje lögn han (hon) drar ut frågar man: »Er e
(= är det) sant o?» Svarar han (hon) »jo», så duger lögnen inte, men
svaras »nej» så duger lögnen (BO: 85 s. 53).
Den som skall ljuga kommer in och de övriga fråga: »Va ha
dr.) sit?» Han ljuger ihop något, och nu frågar man: »Är e sant?»
Om han svarar »ja», måste han gå ut för att ljuga på nytt, men svarar han »nej», får han stanna inne (MM: 537 s. 469).
Gå ut och ljuga (KV: Brage IV s. 232). — Utan beskrivning.
»Ransakarin» frågar om det är sant. Svarar man »ja», måste man gå ut på nytt. Om ranskarin frågar: »Rivär du?» och man
svarar »ja», får man stanna inne (KV: 537 s. 434).
98. a. Säga tre lögner och tre sanningar (Nyl: Nyl. IV s. 48).
b. Ljuga tre lögner: att jiug tri lögdar.
Pantägaren går ut i förstugan för en stund. De övriga komma överens, om hans lögner skola anses vara sanna eller icke. När han kommer in, frågar man honom: »Noh, va hörs?» Och så börjar han rabbla upp tre grundliga lögner, såsom: »Simos-Antas stögon sto
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nockan1) o Kal o Fredd såt i spisin o gr&», att »grannas tjiurin
hadd hoonin po ryddjin» och att »en hgnd sprang po gålin, som hadd
ögona som porslinstallrikan». — »Ji e sant he do seger elo jiuver
do?» frågar man honom. Säger han då »ja» och man bestämt, att
lögnerna skola vara sanna, behöver han inte gå ut flere än en gång,
i annat fall får han gå ut och hitta å nya lögner (RE: 62 s. 37).
c. Gå ut efter sju lögner och sju sanningar (PÄ: 99 s. 60;
99 s. 46; Mö: 99 s. 50; HA: Bondens liv s. 47).
Gå ut och ljuga tjugu lögner.
Den dömde går ut och inkommen tillbaka, skall han veta berätta någon rolig nyhet (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 131).
Gå ut efter hundra lögner.
Den dömde går då ut och berättar, när han kommer in, någon
komisk nyhet, t. ex.: »Hundra loppor drog en höskrind och jag satt
på.» — »Är det sant?» ropar »domaren». »Nej» svarar den andra, varpå alla med en mun utbrista: »Fy skam!» (mÖb: Folksk. Kal. 1888
s. 146).
99. Säga var och en av sällskapet en osanning (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 20).
3. Tvetydiga uppgifter.
100. Stå på huvudet.
Man ställer sig på ett spikhuvud på golvet. — Det hörs nog så
fäaktigt som det kan, men är ändå ett av de lättaste straffen. Den
som inte vet huru man skall bära sig åt, kan nog bli skamflat, i synnerhet, om det är ett kvinnohjon (NA) (PY: 100 s. 87; ST: 100 s.
96; LT: 100 s. 71; PA.: 99 s. 60; LI: 99 s. 46; Mö: 99 s. 50; BO: 85
s. 53; SI: 85 s. 49; TU: 85 s. 56; HA: 117 s. 192; ES: 117 s. 175; KY:
117 s. 180; SJ: 117 s. 185; IA: Ensk. meddel. 1955; KI Andersson I.N.E.
nr 58.; NA 36 s. 252; KO HO: 75 s. 237).
101. Sätta (två, fyra) fötter upp i tak (KL Andersson I.N.E. nr
58.) — Utan beskrivning. Jfr möjligen Tillhagen — Dencker. Sv.
folklekar II s. 217 »Vända fyra ben i vädret», d.v.s. vända en stol upp
och ned.
1) Ändan; stoo po nockan 'stod upp och ned'.
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102. Draga timmerdraget (SB TK LF NÄ PÖ).
Draga timmerstockar (Allm.).
Man ålägger pantägaren att draga ett antal timmerstockar,
vilket går så till att han (hon) drager med pannan stödd mot väggen — i våra dagar då väggarna äro tapetserade — mot dörren')
uppifrån nedåt 2 ) det bestämda antalet gånger, så hårt att ett skorrande ljud uppstår. — Uppstår ett mycket svagt ljud, säges stocken
vara rutten (RE) (Nyl: Nyl. IV s. 48; PY: 100 s. 87; ST: 100 s. 96;
LT: 100 s. 71; PÄ: 99 s. 60; LI: 99 s. 46; MÖ: 99 s. 50; BO: 85 s. 53;
Hembygdsm. 34 s. 77 b; SI: 85 s. 49; TU: 85 s. 56; HÄ: 117 s. 192; Bondens liv s. 47; ES: 117 s. 175; KY: 117 s. 180; SJ: 117 s. 185;
404 s. 193; Ensk. meddel.; IÖ: 116 s. 122; KN: 400 s. 66, F.E.S. V s
192; NÄ: 83 s. 131; BE: Ensk. meddel. 1956; mÖb: Folksk. Kal. 1888
s. 146; RE: 62 s. 36, Hb. 1915 s. 69; MM OR: 537 s. 449; JÄ 537
s. 416).
Likasom föreg. men pannan skall föras turvis upp och ned.
Ju bättre man får det att knarra, desto färre gånger behöver man
draga (PÖ: 520 s. 107).
Man ställer sig vid en vägg eller dörr och skrapar med
pannan mot densamma, varefter domaren frågar: »Hör mång dråg
här du?» — Svaras t. ex. »fem», säger domaren: »Ga o häld åv fem
flickor (gossar).
Dra fem timmerstockar (KV: Brage IV s. 232).
103. Köra trodor.3 )
Den som blir dömd slår rynkor i ansiktet, så att envar tydligt
kan se, hur många barn han (hon) skall få, och ställer sig därpå
med ansiktet mot en dörr, ett skåp eller annat slätt bräde och drar
med ansiktet uppifrån nedåt, så att det skorrar, såsom om man skulle
köra trodor på frusen jord. — (Gärdsle köres om sommaren sålunda
att de läggas med ena änden på »styttingsklacken», 4) där de surras
fast och den andra änden får släpa långsefter marken.) (NA: 36
s. 255).
Man drager mot en dörr gjord av spontade bräder, vilka äro lagda parallellt med golvet (ST: 397 s. 164).
Stundom kan man också draga nedifrån uppåt (IA: 404 s. 93).
Gärsgårdsstång; pl. gärdsle.
Tjockt tvärträ på en timmerkälke.
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104. Baka åt mössen:
Den som skall lida straffet blir befalld att stå i en vrå, tills pantleken är slut (MM: 537 s. 458).
105. Nysta garn åt fan: nyst gärne åt fenin.
Pantägaren dömes att nysta så och så många härvor garn åt den
onde. Han ställer sig på golvet och börjar med händerna liksom nysta emot sig, medan man i vanliga fall nystar ifrån sig. (RE: 62 s. 40).
106. Äta eld.
Det är inte så farligt som det låter. Den dömde tar eld på en liten,
sticka och släcker ut henne igen, så att bara glöden är kvar. Därpå sticker han den glödande änden i munnen och håller i stickan
med tänderna och »flåser»1) på henne litet, och då eldar och lyser
det i munnen, som om han skulle ha munnen full med eld (NA: 36
s. 262).
107. Kyssa en okristnad navle.
Man kysser en kvist i golvet (PÅ: 99 s. 60; LI: 99 s. 46; MÖ:
99 s. 50).
108. Ga ut ett obränd asko
Gå ut efter en »vidaklabb», vedklabb (PÅ: 99 s. 60; LI: 99 s. 46;
Mö: 99 s. 50).
Kyssa det varma.
Kyssa kakelugnen (HA: 117 s. 192).
Klappa det kalla.
Klappa väggen (HA: 117 s. 192).
Plock fikon ur famosräven 2 ).
a. Man tager kol ur ugnen (SI: 85 s. 50). »Domarn» frågar:
»Va plockar do?» Den andra svarar: »Ja plockar fikon ur famosräven»
(SJ: 117 s. 185).
Blåser.
Farmorsröven.
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Krafs fikon ur färmors räv.
Det är inte precis så farligt som det hörs. Det gäller bara för den
dömde att krafsa så många kol ur askan, som domarn har sagt »fikon», ta i dem ett åt gången med läpparna och bära dem på bordet
och så därifrån på samma sätt åter till »korsten» (spisen) (NA:
36 s. 251).
Kyssa grannas mor i aktern.
Den dömde skall gå och kyssa en fönsterruta (NÄ CoV KN Pö:
83 s. 133).

4. Giva prov på talanger m.m.
Sjunga en sång (BO: 85 s. 53; SI: 85 s. 50; TU: 85 s. 56; HA:
117 s. 192; ES: 117 s. 175; KY: 117 s. 180; SJ 117 s. 185; OR: 537 s.
475).
Sjunga eller deklamera ett favoritstycke (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 20).
Deklamera (BO: 85 s. 53; SI: 85 s. 50; TU: 85 s. 56; HA: 117
s. 192; ES: 117 s. 175; KY: 117 s. 180; SJ: 117 s. 185; OR: 537
s. 475).
Vissla ton på en visa utan att skratta (Abotr.?: Ny samling
lekar, 1835 s. 20; KU: 69 s. 274).
Hålla tal. (OR: 537 s. 475).
Säga en artighet eller oartighet till varje deltagare (OR:
537 s. 475).
Falla å knä framför någon (OR: 537 s. 475).
Bjuda upp någon och dansa ett varv runt golvet (OR: 537
s. 475).
Berätta en anekdot (Abotr.?: Ny samling lekar 1835 s. 20).
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Göra en vers på två eller fyra givna slutrim (Abotr.?: Ny
samling lekar, 1835 s. 20).
Sammansätta en berättelse av fyra eller fem givna ord
(Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 20).
Upplösa en gåtlik framställning (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 20).
Göra envar en fråga, som kan besvaras varken med ja eller
nej (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 20).
Dricka ett glas vin ur en korkad butelj utan att öppna eller
skada buteljen.
Man häller vin i bottnen på en upp och nedvänd butelj och
dricker därur (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 19).
Bära ett glas vatten omvänt utan att spilla något därur.
Ett stycke slätt skrivpapper tryckes jämnt kring glasets brädd och
glaset vändes hastigt om (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 20).
Giva en person något i handen, så att alla närvarande men
han själv icke ser det.
Man för personens hand till hans öra (Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 19).
Anmärka.
Pantens ägare dömes att gå till envar och anmärka något om
dennes utseende och klädsel (KO HO: 75 s. 238).
Säga det vackraste eller det felaktigaste i de närvarandes
klädsel (KU: 69 s. 247)•
a. Säga sina fel och sina förtjänster (ES: 117 s. 175).
b. Att tillstå sina fel (KU: 69 s. 274).
Se allvarsam ut och på en minut icke giva ett ljud ifrån
sig (KU: 69 s. 274).
Bese sig framtill och baktill (KU: 69 s. 274).
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135. Säga sin varmaste önskan (KU: 69 s 274).
136. Nämna den tidpunkt, då man trampade ut barnskorna (KU:
69 s. 274).

5. Lekar med idrottslig karaktär,idrottslek ar.
Borra gris: bor gris (RE).
Pina gris (NÄ ÖV KN PÖ).
Deltagarna bilda en tät ring på golvet och hålla stadigt i varandra. Inuti ringen är pantägaren, »grisen», som skall söka sig ut
ur fängelset. Krypande på händer och fötter och grymtande som en
gris försöker han slippa ut, vilket de andra så vitt görligt försöka
hindra. Då grisen »borrat» sig ut, är leken slut (RE: 62 s. 36).
137.

De lekande bilda en ring, under det de fatta den nästföljande
kamratens hand bakom ryggen på sidokamraten. Pantägaren, »grisen», som är inne i ringen skall försöka, krypande på alla fyra, komma ut. Stundom ramlar hela »svinstian» ner över grisen (RE: Hb.
1914 s. 44).
Den dömde ställes mitt på golvet. De övriga ställa sig i ring
omkring honom tätt till varandra, hållande varandra i händerna.
Slipper grisen ut, blir frågan vem som släppte ut honom. och då
kan denne, ifall det blir upptäckt, dömas till straff (NÄ ÖV KN PÖ:
83 s. 134).
138. Låna såll: lön solid.
a. Ranskaren uppmanar de lekande att ställa sig i rad bakom
varandra. Domaren står främst och pantägaren ansikte mot ansikte
mot domaren, till vilken han säger: »Ja sko hid lön solid». Domaren: »Vart foor du me he ja gäv de sist». Pantägaren: »He foll ot
föusfloora )». — Domaren: »Tä ti båk, om do för». Pantägaren försöker nu få fatt den sista i raden, som genast kilar i väg runt kring
linjen rätsols. Hinner pantägaren fatt honom, innan han intagit
sin förra plats, är han tvungen att ställa sig bakom pantägaren. Så1)

Urinränna i fähus.
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lunda fortsättes, tills domaren mistat all sin egendom. För varje
nytt lån ändras frågan och likaså svaret. Man brukar låna t. ex.
»kreklon, slejven, heklon, frassinl), tjiurin, märren, ronelin» samt
uppgiva, att de gått förlorade genom att »plompa i dörsöin, i tjö-non,
i dejgbytton, i gröjtgryton, i sjiudanpannon» (Re: Hb. 1914 s. 44).
b. Alla stå efter varandra i en lång rad. Pantägaren står ett
steg framför den första, vänd mot denne och säger: »Ja sko lån
såld.» — »Ja tåg, om do får», säger den sista och börjar springa och
pantägaren efter. När han blivit fångad, ställer han sig framför raden och pantägaren som den första och vidare undan för undan,
tills alla varit med om att låna och springa. Man kan också begära
att få låna kläklon, slejven eller gryton o.s.v. (RE: 62 s. 36). — Jfr
ovan s. 565 sålleken (HA ES SJ SA).
139. Löpa såll.
Alla ställa sig i rad, pantägaren går på ena sidan om raden och
»domaren» på den andra i motsatt riktning. Pantägaren skall taga
fatt domaren men får inte springa genom raden, vilket är den senare tillåtet. (HA: Bondens liv s. 47).
140. Låna kyckelunge: lån tjökälong 2).
De lekande ställa sig efter varandra i en rad på golvet. Pantägaren
står ett steg framför raden med ansiktet vänt åt den och säger: »Ja sko
gå hid osta lån tjökälong.» — »Vann fobr do åv me tan sist, ja
gå de?» frågar den sista i raden. — »Ravin too an» eller »Katton
foor åv me an» eller något dylikt skyller pantägaren på. — »No tåg an,
om do kan», säger den andra då och så börja de båda springa runtomkring raden, pantägaren försökande taga fatt »kycklingen», som i
tvära vändningar försöker undkomma. När han omsider blivit tagen,
är det hans tur att låna kyckling, då pantägaren ställer sig främst
i raden. Och så går det undan för undan, tills alla spelat sina roller
(RE: 62 s. 35).
141. Ränna plätt: renn plett.
Deltagarna bilda en ring på golvet. Pantägaren stannar utanför
ringen, går ett par varv omkring densamma och slår sedan plötsligt
en av dem som stå i ringen ett slag i ryggen en lätt kindpust 1. dyl.
Hankatt.
Kyckling.
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och springer genast åt ett håll omkring ringen, under det den slagne springer åt motsatt håll. Bägge sträva att hinna till den tomma
platsen. Hinner pantägaren inte, måste han förnya slaget. Om den
slagne blir utan plats, får ha förfara på samma sätt. När de flesta
lekande sprungit någon tur var, upphör han (RE: 62 s. 33; Hb.
1914 s. 43). — Jfr »Femte hjulet under vagnen». Ovan s. 205 nr 44.
142.
Stå i brunn.
Den som äger panten ställer sig mitt på golvet. En annan kommer
fram och frågar: »Hur många alnar e brunnen djup?» Den tillfrågade
svarar t. ex. tio alnar och måste då hoppa tio gånger högt i luften (PY: 397 s. 168).
143. Hoppa gris, häst, loppa.
Tvenne deltagare hålla i en käpp mellan sig ungefär en halv
meter från golvet. Vederbörande skall hoppa över käppen. Detta
kallas att »hoppa gris». Om man skall »hoppa häst», är käppen ungefär sjuttio å åttio cm från golvet, samt nittio å hundra cm, då man
skall »hoppa loppa» (PY: 397 s. 173).
Påta ur ögat ur skomaren.
En duk bindes för pantägarens ögon och »ranskaren» skall tjänstgöra som skomakare. Pantägaren skall med armen utsträckt försöka
med fingret peta den stillasittande skomakaren emot ansiktet. Om
han lyckas utan att bliva biten av skomakaren, är leken slut, men
ofta händer det, att panten blir outlöst på grund av bristande skickligkhet hos lösaren (RE: Hb. 1914 s. 69).
Försöka träffa spiseljärnet.
Pantägaren skall med förbundna ögon med spetsen av en käpp försöka träffa spiseljärnet, som uppbär spiselvalvet. Omkring ena armen
har han knutit ett snöre, i vilket ranskarin» håller och rycker i för
varje gång den andra måttar en stöt mot spiseljärnet, och på
det sättet blir det inte gott att »påta ögonen ur skomakaren». Om.
han inte på annat sätt kan göra det, tillåtes han att utan ögonbindel göra detsamma (RE: 62 s. 39).
Sitta på en butelj och tända ljus.
Vederbörande sätter sig på en kullstjälpt tom butelj på golvet.
I vardera handen håller han ett ljus, av vilka det ena brinner. Föt-
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tema äro lagda på varandra. Det gäller sedan att tända eld på det
andra ljuset (ST: 397 s. 172). — Jfr. Stejskal, Folklig idrott s. 117
nr F 9.
147. Tända eld på slottet.
Ett brinnande ljus ställes på golvet. Den som skall lösa ut panten ställer sig på knä på golvet och får se ljuset. Därpå bindes en
bindel för ögonen och han (hon) skall nu krypa över golvet fram
till ljuset och blåsa ut det (ST: 397 s. 171).
148. Taga vattenappan1) bak huvudet: ta vatonoppon båk huvo.
En person ligger på ryggen på golvet och skall utan att spilla
något taga en skopa fylld med vatten, som är placerad på golvet bakom hans huvud. Man spiller alltid vatten på sig (KV: 537 s. 433).
149. »Laga barkskor.
Den som skall lösa ut sin pant, ställer sig på en lång hal barkbit,
En annan skall taga mått av hans fötter, men rycker plötsligt till
barkbiten, så att den andra faller omkull (ST: 397 s. 165).
150. Kräftgången.
Man skall gå på alla fyra baklänges runt ett föremål, t.ex. ett
bord 1. dyl. (HA: 399 b s. 110).
151. Stå mot en vägg.
Man ställer sig två till tre fot ifrån en vägg, ju längre ifrån den
desto svårare, samt lutar sig emot väggen med pannan. Händerna
hållas bakom ryggen, varefter man skall resa sig bakåt till stående
ställning utan att ha böjt ryggen, som hela tiden skall vara så rak och
styv som möjligt (KN: 400 s. 66).
152. Sätta sig på golvet och stiga upp utan att nyttja händerna
(Abotr.?: Ny samling lekar, 1835 s. 19).
153. Bryta opp törvisstobbar2).
Härtill dömes endast karlar. Den dömde lägger sig på rygg på
Vattenskopa.
Gammal på töre rik furustubbe, som uppbrytes och användes till »törv»,
d.v.s. eldtändningsmaterial.
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golvet. Domarn frågar, vem som har lust att gå för att hjälpa honom
med en törvisstobba — den dömde får inte själv välja, för då skulle
han utse en, som är svagare än han själv. Den som anmäler sig lägger
sig nu sidlänges med den förra men med huvudet vänt åt motsatt
håll. Då domarn säger »bryt», kasta båda opp det ben, som är närmast den andre, och fatta med de oppkastade benen tag i varandras
ben och försöka kasta den andra över huvudet bakåt. Den som är
tyngre i kroppen och starkare i benet får vanligen vinst och har
brutit opp den andre som en törvisstobba (NA: 36 s. 261). — Jfr Stejskal, Folklig idrott s. 44).
154. Elda bastun.
Deltagarna stå parvis i en lång rad och hålla varandra i händerna. Händerna lyftas uppåt och man säger till den som skall »elda
bastun»: »Nu ska du ga o lägg i.» — Han springer då under de lyfta
armarna hela raden utefter. Därpå säger man: »Nu ska du ga skod,
om e brindär nå.» — Denna gång går han in under sänkta armar. —
— »Nu ska du ga o skod,
»No, brindär e nå?» frågar man. —
om e va no båd», säger man, och när han kryper in under armarna,
trummar man honom av alla krafter på ryggen med hopknäppta händer. Det är trångt och besvärligt att komma igenom tredje gången
(OR: 537 s. 477).
Utan beskrivning (KV: Brage IV s. 232).
155. Gatlopp.
De närvarande stå i två rader. Den dömde skall gå långsamt mellan raderna under det att var och 'en av alla krafter bultar honom i
ryggen (NÄ ÖV KN PÖ: 83 s. 131). — Jfr Stejskal, Folklig idrott s.
53 Springa gatlopp.
156. Krypa genom mossålen: kryp jinom mosasåt'n.1 )
Den som skall lösa ut sin pant dömes att »krypa genom mossåten»,
d.v.s. krypa under 'de andras ben. Alla stå i rad efter varandra på
något avstånd från varandra. Under det han (hon) kryper, få de
andra bulta eller dont2) honom (henne) i »klintana»3) (BR: 399 a
s. 98).
Mossfylld fogning i vägg.
Bl.a. stöta, slå, dunka (ish. i ryggen).
Arsklinkorna.
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157. Spring prekal) juiton.2) 1. jytt.
Till detta straff dömes vanligen en gosse. Alla utom pantägaren sätta sig på golvet i tvenne rader med fötterna stödda mot
de motsittandes fötter och fattande tag i de motsittandes händer. Den
dömde måste sedan springa ett visst antal gånger, t.ex. 4 å 5 mellan
raderna och för varje steg stiga mitt emellan de sittande parens
armar, varunder de sittande försöka från alla håll, varifrån man når
honom, giva honom kraftiga sparkar (RE: 62 s. 37).
Alla ungdomar taga plats på golvet i tvenne led, sida vid sida
och fötterna mot varandra. Pantlösaren skall sedan springa ett visst
antal, t.ex. fem gånger tvärs över de på golvet utsträckta benen längs
linjen utan att ramla omkull. Detta är igen lätt sak, då de sittande av
alla 'krafter sparka mot varandra, så att benen äro i ständig rörelse
och på så sätt försöka få den springande att falla omkull (RE: Hb.
1914 s. 69).
158. Gå i päronkvärnen.
Alla sätta sig på golvet i två rader med fötterna mot varandra.
Den dömde skall gå på händer och fötter mellan raderna under det
de andra sparka från båda sidorna så mycket de förmå. Straffet bleve
outhärdligt, om ej alla skulle ha mjukbottnade »pjäxor» på fötterna
(NÄ: 83 s. 131).
159. Draga ked (OR).
Draga långrumpan (MM).
Dra långrooten (RE).
Loda ked (MM).
Preka gylta: preka jy/to (KV).
På pinbänk (NÄ ÖV KN PÖ).
En håller i spisståndaren med bägge händerna. En annan håller honom om livet bakifrån, och så vidare tills alla stå på detta sätt
efter varandra i en lång rad. Därpå börjar man draga bakåt. Den som
släpper taget är sämst (MM) (KV: 537 s. 438; MM: 537 s. 540).
Likasom föreg., men den första håller i dörrhandtaget (MM
537 s. 540; OR: 537 s. 438).
Uppställning likasom i föreg. Om den dömde släpper taget,
Stöta, skuffa.
Sugga.
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t.ex. i spisjärnet, kan han bli dömd till något annat straff (NÄ ÖV
KN PÖ: 83 s. 134).
En av de lekande fattar ett duktigt tag med händerna om
dörrhandtaget, o.s.v. likasom föreg. Nu skall pantägaren taga den
sista om livet och försöka draga så, att någon måste släppa taget.
Lyckas han få någon lös, blir det därefter lättare för honom, ty där
länken brustit, fästes den åter ihop och alla de som varit lösa, hjälpa
nu till att draga, och så undan för undan tills den som håller i dörrhandtaget släppt sitt tag (RE: 62 s. 34).
Pantägaren fattar ett stadigt tag med händerna uti t.ex. ett
dörrhandtag, de andra , bakom hans rygg hållande varandra om livet.
Ransakaren försöker med tillhjälp av domaren få »langrooten» avsliten. De fatta i den ytterst stående samt dra, tills någon släpper sitt
tag. Pantägaren får ej släppa taget, förrän alla de övriga först blivit
lösryckta. I motsatt fall påstås han vara »rotin» (rutten) (RE: Hb.
1914 s. 43).
160. Kullra (KN).
Kolder tjärotonn 1. svarv roll (RE).
Pantägaren ålägges att kullra t.ex. sju tjärotonnor. Han lägger
sig raklång på golvet och ber en kamrat lägga sig invid honom, men
så att de vända fötterna åt motsatt håll. Man fattar sedan tag om
varandras ben och kullrar sålunda runt ett par varv fram och tillbaka över golvet. Detta upprepas, tills pantlösaren på så sätt rullat
sju kamrater. Blir en gosse ålagd att kullra tjärtunna med en flicka,
måste det utföras (RE: Hb. 1914 s. 69).
Den dömde ropar en till sig. Bägge skola omfamna varandra
och rulla omkring på golvet från ena ändan av stugan till den andra
(KN: 83 s. 133).
161. Rulla korv.
Den dömde lägger sig på golvet, en annan lägger sig tvärs över
honom och drager sig med armarna fram och tillbaka, så att den
undre rullar omkring (KN: 83 s. 135).
162. Dryftas.
Ett pantstraff att »dryfta»1) pantägaren. Flere personer taga ett
starkt täcke och placera honom därpå och skaka honom (JÄ: 537 s.
423).
1)

Vanna säd.
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163. Taga en slant med munnen ur ett fat med vatten (KN: 400
s. 66; F.E.S. V s. 192).

6. Sällskapslekar.
164. Låna eld.
Pantägaren ställer sig mitt på golvet med två vedträn bredvid sig.
De andra ställa sig på olika platser i rummet. — »Ja sko gå hid lån
gd», säger pantägaren. — »Ja tåg om do får», säger någon av de
andra och skyndar med detsamma att röra vid vedträna på golvet.
Pantägaren skyndar nu att intaga den plats, som lämnats, innan den
andra återvänder. Om han hinner före, får han behålla platsen, varom icke, så måste han låna en gång till. Den åter, som förlorade sin
plats, måste också i sin tur låna eld (RE: 62 s. 40).
165. Muserall.
Med förbundna ögon och stav i hand ställer sig pantägaren mitt
på golvet. De andra dansa en ringdans omkring honom. Stundom
hålla de dansande ett förskräckligt liv, stundom åter äro de moltysta.
Men så ljuder det en kraftig stöt i golvet av pantägarens stav samtidigt som denne säger »muserall». Genast huka sig alla ned på golvet
och giva ej det ringaste ljud ifrån sig. Nu försöker pantägaren med
ena handen röra vid någon av dem och gissa vem det är. Om han
gissar på rätt person, får han lämna ringen och leken är slut, men i
annat fall får han göra om saken flere gånger. — Denna lek användes
icke alltid som pantlek, och i så fall måste den som blivit igenkänd
bege sig in i ringen och utföra samma roll som den föregående (RE:
62 s. 37).
166. Koka rovor: kook ra9vona.
Man sitter på golvet i ring. Alla bubbla med munnen så att det
liknar ljudet av en kokande gryta. Pantlösaren åligger det att se efter
om rovorna blivit mjuka. Han tager den ena efter den andra under
armarna, lyfter upp dem samt stöter »rovan» tämligen hårt mot golvet. Ibland har rovan bränt sig fast vid en annan rova, så att han är
tvungen att lyfta två, t.o.m. tre, på en gång. Rovorna anses vara
kokta, då bubblet upphört, och sedan är pantägaren tvungen att släpa
dem en eller tvenne åt gången över golvet (RE: Hb. 1914 s. 69).
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167. Koka rötter: kook rötren.
Alla utom pantägaren sitta på golvet i en tätt packad ring, hållande varandra under armarna och sättande sina fötter mot de motsittandes fötter för att kunna hålla sig stadigt fast då det gäller. Pantägaren går omkring med en stav, med vilken han emellanåt låtsar
röra om »rötterna», som föreställas hålla på att koka. Från alla höres
ett porlande ljud, liknande det som höres från en gryta med kokande
rotfrukter. Stundom känner kocken med käppen, om rötterna ännu
äro hårda, eller tar han med händerna och lyfter upp en av de sittande
en smula från golvet, men finner vid de första försöken, att de ännu
tåla koka en god stund. När han slutligen anser, att rötterna borde ha
blivit färdigkokta, försöker han taga upp en för att prova, men finner
till sin stora harm, att den bränts fast i grytbottnen, ty han kan
omöjligt få den upplyftad, ehuru han tar den mitt om livet och lyfter
uppåt av alla krafter. Han går till den ena efter den andra och finner,
att det gått lika med alla. Äntligen kan det lyckas för honom att få
en lössliten, och denna måste då hjälpa honom att lösgöra någon av
de övriga, vilket blir jämförelsevis lättare, när de äro två. Allteftersom de andra rötterna fåtts upp, hjälpa också de till, tills ingen återstår, då leken är slut (RE: 62 s. 88).
168. Byta gubbar och käringar: byt gubbar o tjälngar.
Pantägaren anmodas att skaffa sig en »tjäling» och utser då en av
flickorna. Hustrun placeras på ett skilt ställe och pantägaren reser
bort för att köpa ett och varje åt hustrun. Vid hekomsten finner han,
att hustrun har börjat »hålla med en annan» samt sitter eller ligger
med denne, »hooras». En annan flicka, som är svartsjuk på pantägarens hustru, »välas»1 ) nu med pantägaren, och denne berättar nu för
henne om allt vad han köpt, både granna och nyttiga saker. Den
svartsjuka berättar åter, huru hustrun burit sig åt, »huru hon av den
andra gossen blivit full med loppor och löss». Pantägaren och hans
rival resa då till staden för att köpa något åt var sin flamma. Men
vid hemkomsten finna de, att de båda flammorna åter bytt om och
tagit ien annan karl samt att de fått var sin nya »tjälng». Sålunda
fortsättes det, tills alla gossarna varit resta till staden för att köpa åt
hustrun. Är det en flickas tur att lösa panten, blir det flickornas tur
att köpa åt sina »gobbar». Som resa till staden gäller en bit väg ut åt
gården (RE: Hb. 1914 s. 44).
1)

Hålla sig väl med.

59 — V. E. V. Wessman.

930

Sällskapslekar.

Kap.

169. Sitta på understol (KV: Brage IV s. 232). — Utan beskrivning, men sannolikt likasom ovan Fyndighetslekar nr 1, sid 635.

7.

Låtsa utföra ett arbete.

170. Koka gröt: kook gröjtin.
Den dömde måste ställa sig innanför dörren med en sopkvast och
stå och stampa och röra omkring med kvasten (KV: 537 s. 432; Brage
IV s. 232 utan beskrivning).
171. Mala.
Den dömde tvingas att ställa sig på knäna och draga runt med
armarna, i ,det han säger: »Ja mular o ja mular» (KV: 537 s. 432).

172. Väva tyg.
Den som skall lösa ut panten sätter sig på marken (golvet) med
en skottspole i ena handen. Om spolen är i vänstra handen, lyftes
vänstra benet upp i luften, vänstra handen med spolen stickes under
benet yttre vägen och drages tillbaka. Benet sänkes ned, varefter
man, stödd på händerna, skall stöta bakdelen tvenne gånger i marken. Om man sitter på golvet, höres tvenne dunkar. Därefter lyftes
benet åter o.s.v. och man fortsätter så många gånger som bestämts,
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t.ex. tio gånger. Det hela påminner mycket om att väva tyg (PY:
397 s. 170).
Utan beskrivning finnas följande pantlösningar nämnda:
Gå med tiggarpåsen (Nyl: Nyl. IV s. 48).
Koka korven (KV: Brage IV s. 232).
Mäta kärleken (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Plocka lingon (KV: Brage IV s. 232).
Ta steckosticko: taga kortsticka (NV: Den österb. byn s. 55).
Äta korvstejtsi1) (NV: Den österb. byn s. 55).

X. Upptåg och påhitt.
1. Nappa ljus eller peng (ST).
Taga en ljusbit från fatet (BR).
Två eller flera såar fyllda med vatten. På vattenytan i var så
en stearinljusbit. Daltagarna lika många som antalet såar. Det gäller att vid ett givet tecken börja fånga ljusbiten med munnen, händerna hållas på ryggen och få icke användas. Den som först får upp
sitt ljus, får ett mindre pris. Ljusbiten är inte lätt att fånga, enär
den mycket lätt glider undan (ST: 397 s. 119).
Ofta är ljusbiten lagd i en skål med vatten, som står på ett
bord. Också en peng brukar man lägga i bottnen på skålen. Det gäller
att med händerna på bordskanten och stödd på armbågarna och
med kroppen i horisontal ställning fånga eller nappa ljuset eller
pengen med munnen. Detta användes ofta vid utlösning av panter
(ST: 397 s. 120).
Ett handfat med vatten, i vilket lägges en ljusbit, träbit 1. dyl.
En deltagare skall sedan med munnen taga föremålet upp ur vattnet.
Ofta ställer sig någon bakom och trycker ned hans huvud i vattnet
(BR: 399 a s. 99).
2. Släcka ljuset.
Ett tänt ljus står på bordet. En person med förbundna ögon, som
först svängts sex varv omkring, söker blåsa ut det. Roligt är att se
1) Maträtt, stuvning kokad av blodkorv tillsammans med kött och ostbitar

i litet vatten.
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hur han ofta långa stunder oupphörligt får blåsa, innan han lyckas
släcka ljuset (KU: 69 s. 267).
3. Liten lever än.
Ringsittning. En brinnande tändsticka låter man gå ur hand i hand
i det man säger: »Liten lever än.» Leken pågår, tills stickan slocknar
(EN MM). Den hos vilken stickan slocknar måste ge pant (ST OR),
måste säga, vilken flicka (pojke) han (hon) första gången sovit med
(NV) (ST: 397 s. 140; EN: Ensk. meddel.; MM OR: 537 s. 389; NV:
513 s. 249).
4. Jag väcker.
Man sitter i ring. En kastar en näsduk till en annan och nämner
en persons namn. Om mottagaren tycker om personen, säger han:
»Jag vakar». Tycker han litet om honom, säger han: »Jag drömmer.»
Tycker han inte alls om honom, säger han: »Jag sover.» (LT: 100
s 69).
A kastar åt B (t.ex.) en näsduk och säger: »Jag väcker.» —
B: »För vem?' — A: (t.ex.) »För Sandra», om en pojke fått näsduken, »För (t.ex.) Anders», om en flicka fått den. — A: »Sover
du eller vakar du?» — B: »Vakar» (eller »Sover), beroende på den
känsla man lyser för personen ifråga (KO HO: 75 s. 230).
5. Jag är kär.
Två ungdomar A och B. — A: »Jag är kär.» — B: »I vem?» — A:
»I Pytt.» (ngt skälls- eller skämtnamn). Nästa gång ombytas rollerna
och så håller man på huru länge som helst (NA: 27 s. 37).
6. Döva gubben.
En har en duk bunden om öronen. När någon i sällskapet säger
någonting, lyfter »gubben» på duken och frågar: »Va sa du? Sa du
de där?» och så säger han någonting tokigt, så att de andra börja
skratta (KN: 400 s. 69).
7. Ge bässknuff (IA).
Knäkrok (IA).
Skjuta i spjället (LF MM).
Skjuta spjället till (SI).
a. En ställer sig bakom ett barn fattar det i axlarna och ger det
samtidigt en puff i aktern med knäet, sägande: »Spjälde fast!» (SI:
1890-t.: Ensk meddel.).
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Man tager bakifrån i en annans axlar, trycker sitt knä mot hans
rygg och böjer honom bakåt, i det man säger: »Mamma sa, att ja sku
sjut i spjeldre» (LF: 403 s. 195).
Man ställer sig bakom ett litet barn, utan att det anar något,
fattar det i axlarna och knuffar till det med ena knäet, i takt i det
man säger: »Mour sa ja §ku stjut spjäldi ti lbrdaskväldin.» 1) (MM:
537 s. 173).
Då en står med slappa ben, kan en annan knuffa till honom i
knävecken med sina knän eller slå till med handen, så att denne
böjer knäna (SI, 1890-t.: Ensk. meddel.; IA: 404 s. 91).
På samma gång man slår mot personens knäveck frågar man:
»Har du ätit kalvkött?» Om han böjer knäna, har han ätit kalvkött
(SI: Ensk. meddel. 1956; IA: 404 s. 91).
»Ha du eti kalvkyt», säger man, då man knuffar en annan i knävecken (NA: 27 s. 61).

8. Se om någon har god »skrivanhand».
Man frågar ett barn: »Får jag se, om du har bra skrivanhand?»
fattar tag i dess handlove, skakar em handen några gånger och slår
det sedan mitt i allt med handen i ansiktet eller på kinden och säger:
»So v-or he en brä monnflejsk» 2) (SB). — Om handen rör sig lätt,
säges den andre ha god skrivanhand, är den styv, har han dålig skrivanhand (SI) (SI NA: Ensk. meddel.; Wm Ob. II s. 206 b; SB: 403
s. 192).
Man slår med handen mot den andras näsa och säger: »Har
dy rikti mjuk o bra skrivanhande? (NV: 540 s. 226).

9. Doktor Aj.
a. Man tager någon i hand och frågar: »Känner du doktor Aj?»
Om han svarar »nej», klämmer man om den andras hand så hårt,
att han slutligen ropar »aj», och då säger man: »Jaså, du känner
honom ändå» eller något dylikt (SI EN: Ensk. meddel.; KV: 537
s. 448).
Lördagskvällen.
Munfläsk.
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Man kniper barnet i armen och frågar. »Känner du doktor
aj aj ? » och kniper, ända tills det skriker »aj!» (SI SM SB: Ensk.
meddel.).
Man kniper barnet i armen och frågar. »Va säjer prästin?»
eller: »Va säjer doktorn?» och håller på, tills det ropar »aj!» (BE:
Ensk. meddel. 1956).
Man kniper barnet i örat och frågar känner du doktor Aj?
— Man kniper, tills barnet ropar »aj»! (SI, 1890-t.: Ensk. meddel.).
Fråga som i föreg. — Man kniper, tills barnet svarar »ja» (NÄ
ÖV: 510 s. 28).
10. Passa ränkren?')
Man kniper någon om nacken och frågar: »Passa ränkren?». Med
detta fortsätter man, ända tills den andra säger »ja» (KV: 537 s. 451).
11. Sej dy postnacka? »
Man kniper en annan i nacken och frågar: »Sej dy postnacka?» —
Om den andra säger detta, slutar man knipa (NV: 540 s. 223).
12. Hålla med ryssen.
Man kniper en annan ovanför knäet och säger: »Halder dy me
ryssen?» — Den som då gnäller, håller med ryssen (NV: 540 s. 222).
»Han som kliar på knäde, han e bekant me rysse» (LA: 541 s.
225).
13. Trånga porten.
Jullek. En man står med benen litet åtskilt, en efter annan av
de övriga söker krypa mellan benen. Den som slipper igenom är
»syndfri» och får komma till sällheten. Den som blir fast i det att
mannen klämmer benen tillsammans, blir förklarad för »syndare»
och är förlorad. Sällskapet lyckönskar den som kommit igenom, men
hånar den som blivit fast (BO: Hembygdsm. 34 s. 74 b).
14. Skjuta hare.
a. Flere ställa sig tätt intill och bakom varandra i hukställning.
Den sista uppmanas: »Skjut på nu!» När han då skjuter den som
1)

Bogträn.
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står närmast framför honom i ryggen, förlorar han själv och denne
samt hela ledet balansen (IÖ: 116 a. s. 124).
b. En gosse ställer sig på ett knä på golvet, ropar till sig en flicka
som sätter sig på hans andra knä. Flickan ropar på en gosse, som
sätter sig i hennes famn o.s.v. Då alla sålunda placerat sig, tager
den första gossen sin flicka om livet och stiger opp, varvid de andra
ramla baklänges på golvet (PÖ: 83 s. 105). — Se också ovan s.
900, pantlösningar, nr. 40.
Bygga bastu.
Fyra par stå i ring med huvudena ihop, varpå en person kryper
mellan paren med den påföljd att alla ramla omkull i en hög (OR:
537 s. 471).
Vackra tavlor.
En utses till ledare. Denne nappar tag i någon och slänger honom
(henne) i väg, och han (hon) måste då bli stående i den ställning
han (hon) intog. Därefter går ledaren och granskar »tavlorna». Den
som han finner vara vacker, blir ledare nästa gång (KS: Ensk.
maddel. 1954).
17, Kommandoleken.
Ringsittning. Först väljes en »konung», anförare av leken.
Denne kommenderar sedan sällskapet, t.ex.: Upp från stoln! —
Vänstra tummen på högra ögat! — Räck fram högra armen! —
Benen i kors! — Hand i sidan! — Vänstra knytnäven i vädret! —
Tre slag i högra handen! — Sitt! — Kommenderingarna följa hastigt
på varandra. Om kommando icke riktigt efterkommes gives pant
(Abotr. Ny samling lekar, 1835 s. 3).
Under gång kan en kommendera, ofta galenskaper, t.ex. Vänstra tummen i röven! Vänstra tummen i mun! — På magen! — Högra
tummen på vänstra ögat! — Vänstra handen på högra ögat! —
Högra ögat öppet, vänstra slutet! (SI: 1890-t.: Ensk. meddel.).
18. Sticka med kniv.
Man visar en tum av knivspetsen och säger: »Så här långt var
kniven i dej i går o så här långt ska han i dag.» Därefter visar man
något mera av knivspetsen och låtsar sticka den andra, men kastar
dessförinnan kniven bakåt eller fäller den i golvet (BR: 399 a s. 98).
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19. Hittegods.
En av sällskapet vandrar omkring och frågar de andra, om de
hittat någon kappsäck. »Jo», svaras det, »vad skulle den innehålla?»
Ägaren uppgiver då en hel hop dyrbara saker, som skulle finnas
i kappsäcken, vartill de andra svara: »Nog tyckes det enligt beskrivningen vara din kappsäck jag hittat, men de dyrbara sakerna bestå
av en hel hop gamla trasor, en kappa loppor och löss m.m.» Hela
sällskapet skrattar då på den enas bekostnad (mÖb: Folksk. Kal.
1888 s. 145).
Y. Spådomslekar.
1. Giftas: djiftas (LT).
Skänka vänner (SI).
Man sitter i ring. Åt envar gives namn på tre personer av
motsatt kön (LI). Namnen viskas av envar åt sidogrannen (SI). I
tur och ordning säger man därpå:
»Jag gick mig ut på första gröna äng»
där ville man`') mig bortgifta,
och3) mot min vilja och mot mitt ja
fick jag den, som jag alls inte 4 ) ville ha.»
Så säges två gånger och för varje gång nämner man namnet på en
av de tre personerna. Tredje gången börjar man på samma sätt
men slutar:
»och3) med min vilja och med mitt ja
fick jag den, som jag så gärna ville ha».
och så nämner man namnet på den tredje personen (LT: 100 s. 71;
SI: 85 s. 46).
Man läser två gånger:
»De förde mig ut i främmande land,
där ville de mig bortgifta,
mot min vilja och mitt ja
så fick jag den, som jag inte ville ha,
och det var (ett namn nämnes), för han (hon) har (det och det felet.»
För det tredje säges:
SI: en grön äng.
SI: de
SI: ordet saknas.
SI: ej.
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med min vilja och med mitt ja
fick jag den, som jag så gärna ville ha,
och det var (tredje namnet nämnes). För övrigt likasom föreg (SI:
55 s. 52).
2. Krusa kam.
a. Lika många flickor i ett rum som gossar i ett annat. En står
vid dörren och säger åt var och en i det rum, där flickorna åro:
»Krus kambo.
Ja ska ge dej man i år,
toko som ja själv kan få,
en unger rasker gosse,
ja vet ej va han innehåller.»
Så säger hon namnet, t.ex. Emil. Om hon som fått Emil, tycker
om det, säger hon:
»Tack, tack moder min
för gåvan, som du gav mig.
Så vill jag om han svara,
som jag gåvan tycktes vara.
Han är som en liljeros (I. ngt annat vackert),
Emil vill jag sova hos.»
Men om hon inte tycker om Emil, säger hon:
»Skam, skam, moder min
för gåvan, som du gav mig.
Så vill jag om han svara,
som jag gåvan tycktes vara.
Han är som en lusepung (1. ngt annat fult),
Emil vill jag ej sova hos.»
När alla ha fått sina par, skall en i gången komma in i kammaren
för att taga paret, men där äro alla gömda, så att han får börja söka.
Dörrvakten har en handduk med knut på, och med den piskar han
den som söker, allt vad han orkar. När gossarna komma i turen förfares på samma sätt med av förhållandet fordrade ändringar i texten: gossarna; en unger rasker flicka; hon, henne i st. f. han, honom;
(Rosa) i st. f. Emil (SJ: 117 s. 183).
b, Alla sitta i ring. En går omkring och säger åt var och en:
»Krus, krus kam.» Den tilltalade frågar: »Vem har krusat mig?» —
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»Tre unga vackra flickor (gossar, för flicka) ». Sedan viskas namnet
på dem. När alla fått namnen, går han igen omkring och stannar
framför envar i tur och ordning och säger: »Nu kommer jag till
första grön äng.» — Den tilltalade: »Mot min vilja och mot mitt ja,
gav du mig en som jag int ville ha», varefter han (hon) omedelbart
nämner namnet på en av de erhållna flickorna (gossarna). När denna
rond är avslutad, börjar en ny. Nu säges åt envar: »Nu kommer jag
till andra grön äng.» — Den tilltalade: »Mot min vilja och med mitt
ja gav du mig en som jag litet vill ha», och så nämnes det andra namnet. Vid den därpå följande tredje ronden heter det: »Nu kommer
jag till tredje grön äng.» — Den tilltalade: »Med min vilja och med
mitt ja gav du mig en, som jag riktigt vill ha», varefter namnet på
den tredje nämnes (KU: 69 s. 268).
En går till var och en och säger: »Krus kam». Den tilltalade
frågar: »Vem krusar mej?» — Den förre: »Tri vackra gossar (flickor) som uppväcker dej.» Därpå viskar han tre namn (flicknamn åt
pojkar och tvärtom), av vilka ett bör vara den förmodade utvaldas.
— Andra gången kommer han och säger: »Jag gick mig ut i den första
gröna äng; med din vilja och mot ditt ja måst du sej vem du int vill
ha». Den tilltalade nämner då ett av de tre namnen. På samma sätt,
det andra varvet. Det tredje varvet börjar med orden: »Med din vilja
och mot ditt ja måst du sej, vem du av hjärtat älskar o vill ha», och
då säges det tredje namnet, som sålunda är den utvaldas (IÖ: 116 a s.
131).
Lek i tre avdelningar.
Deltagarna sitta i ring. En går omkring sättande en trästicka
eller dylikt, som skall föreställa kam, i håret sägande: »Krus kam.»
Den »krusade» frågar: »Vem krusar mig till vän?» — »Tre raska
gossar (flickor) komma och väcka dig i kväll.» — »Ty vem?» (Sannolikt till vem?) — »I afton klockan (elva).» — Sålunda fortsättes
laget runt.
Den som går omkring återkommer nu till den första och viskar honom, och de övriga efter hand, i örat tre namn. Senare återkommer han ånyo, sägande: »Jag kommer med den första grenen, du
får lägga bort den du ej vill ha.» Den tillsagda lägger bort ett av de
givna namnen. Det andra varvet säges: »Jag kommer med andra
grenen» o.s.v. Tredje gången säges: »Jag kommer med den tredje
grenen, drag in den du helst ville ha. Nu måste var och en högt säga
det namn, som sparats till sist.
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III. Den som går omkring tager nu på sig något gammalt kläde
över axlarna, går mycket krokig och föreställer en gammal gumma,
som går och säljer lärft. Var och en köper ett visst antal alnar. Då
alla köpt, måste var och en säga sin käras namn lika många gånger
som alnar han köpt. Därmed är leken slut (ÖV: 83 s. 111). — Sannolikt, såsom uppt. O.A. misstänker en blandning av lekar. Sista avdelningen hör till leken »Sälja lärft».
Deltagarna sitta utom en som går omkring med ren kam i handen, kammar någon samt säger: »Krus kamb.» — »Vem krusa mej?»
frågar den andra. — »Tre vackra flickor (gossar) kommer o väcker
dej (t.ex.) kl. tolv på natten», säger den som kammar. — »Till vem
då?» frågar den andra. Sedan viskas namnet på tre flickor (gossar)
i örat på gossen (flickan), och den som kammar fortsätter till följande. När han gått till alla, går han ånyo ett varv och frågar högt i tur
och ordning följ. tre frågor: »Vem kastar du bott» — »Vem bränner
du opp?» — »Vem drar du in i sjättat?»1) På var fråga skall man
svara med ett av de namn som viskats (KN: 400 s. 62).
Delt. sitta i ring. Två gå tillsammans och »krusa». De stanna
framför en av de sittande och säga: »Krus kamb». Den andra frågar:
»Vem har krusat mig till vän?» — Svar: »Tre raska gossar kommer
och väcker dig i kväll.» — Frågas: »Vilken tid?» — Svar (t.ex.) »Kl.
8.» De två som »krusa» avlägsna sig nu och taga tre gossnamn (om
de »krusat» en flicka). Så komma de tillbaka hand i hand och säga:
»Vi kommer ridande på en gammal häst.» Den som blivit krusad slår
deras händer åtskils och de två fråga: »Vilken är ditt hjärta närmast?» Om hon svarar t.ex. »den tredje», frågas: »Vem ger du den
första åt?» Hon nämner då ngn. — Frågas: »Vem ger du den andra
åt?» Hon nämner ngn, och sedan har hon att säga: » (Gunnar) är
brudgummen min» så många ggr som de två bestämt utan att dra på
mun. Skrattar hon, måste hon ge pant. — De två, som fått den första
och andra gossen, få sedan krusa (NÄ ÖV: 510 s. 5).
Ringsittning. Två gå tillsammans och »krusa». De stanna framför en av de sittande, och så uppstår följande samtal: »Krus kamb.»
— »Vem har krusat mig?» — »Tu raska gossar kommer o väcker dig
i kväll.» — »Vilken tid?» — »Klockan (t.ex.) tie.» — De två avlägsna sig nu och bestämma tu gossnamn och komma sedan tillbaka
hand i hand, sägande: »Vi kombär o ridär åp in häst» (1. ngt dyl.).
1) Hjärtat.
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Den som blivit krusad slår deras hinder åtskils, och så fråga de två:
»Vilken tycker du bäst om?» — Hon får då svara den första, den
andra eller den tredje. Om hon tog den första, frågas: »Vilken ger du
den andra åt?» Hon nämner då ngn av de andra. Så frågas: »Vilken
ger du den tredje?» och så nämner hon åter en. Därefter måste den
som blivit krusad säga: »N.N. brugomin min» så många gånger: som
de två bestämt, utan att dra på mun. Skrattar hon, måste hon betala
pant. Leken fortsättes på samma sätt. De två som fått den andra och
tredje gossen, få nu krusa (KN PÖ: 520 s. 110).
3. Krus kras.
Den första säger: »Krus kras!» Den andra svarar: »Krusa mej!»
— Den första: »Sista gången jag såg honom (henne), så hade han
(hon) rutig kostym (randig kjol) och sken som solen. Så upprepas
»krus kras», — »krusa mej» tre gånger. Varje gång påtänkes en ny
person. Då det är färdigt, säger den första: »Vilken skall du ha?»
Den andra får välja en. De två andra få sedan givas åt dem det passar
i sällskapet (VA: 359 s. 29).
4. Flaskleken, (OR).
Önskeflaskan (PY).
Ringsittning på golvet. En sitter i mitten och snurrar en flaska
runt och säger, att den som flaskmynningen pekar på, då flaskan
slutat snurra, skall få någonting eller bli någonting, Personen i fråga
tager sedan flaskan och sätter den i gång (OR: 537 s. 410).
Man sitter runt ett bord. En torn butelj snurras runt på bordet av någon, som högt frågar: »Vem blir först gift?» Den på vilken
flaskmynningen pekar blir först gift och får därefter snurra flaskan
runt (PY: 397 s. 181).
5. Trissa (knappar, trästickor eller vilka föremal som helst).
Av en träbit täljer man en fyrkantig trissa, som står på 'en knappnål och på övre sidan har en pigg, som man tager i för att trissa
träbiten runt. Trissans sidor ha en, två, tre eller fyra »ristor»1 ). I
spelets början sätter varje spelare en insats efter överenskommelse:
en, två, tre eller flere knappar eller andra föremål. Man kommer
överens vem som skall börja. Trissan bringas att rotera och vinsten
bestämmes efter antalet ristor på den sida, som blev liggande uppåt,
1) Streck.
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då trissan föll. Om sidan har t.ex. fyra ristor, får spelaren fyra knappar. Den har givetvis vunnit, som fått de flesta knapparna. Då spelet
fortsättes, får den börja, som vunnit mest (PÅ: Ensk. meddel. 1955).
6. Purvel: porvi1.1)
Av trä förfärdigas en snurra, »porviln», av vidstående
utseende. På var och en av dess fyra sidor är skriven en
bokstav: A med betydelsen »allt», I-1 »hälften», I »intet»,
T »till». De spelande sätta vid spelets början en viss summa eller ett visst antal tändstickor i den allmänna kassan.
Purveln hålles stående på spetsen och sättes i rörelse med
tummen och pekfingret. Då den stannar och blir liggande,
visar den bokstav som ligger uppåt, om man får något
eller intet eller om man skall sätta till i kassan.
Kommer bokstaven H upp, får man taga hälften, o.s.v.
Purvil spelas av både barn och vuxna (KB: 38 s. 86).
7. Få sig vän.
På en lång pappersremsa skriver man en mängd flicknamn och
pojknamn av ens bekanta under varandra, viker sedan ihop papperet,
så att varje namn blir skilt för sig, så låter man en annan draga
pappersremsan så långt han vill. Det namn han stannar för är namnet
på ens »vän» (IA: Ensk. meddel. 1955).
8. Näsduksleken.
Fyra deltagare, två pojkar och två flickor. Om man har två näsdukar, få åtta deltagare vara med. Hörnen blandas, varefter varje
deltagare drager ett hörn. Ett av hörnen är märkt på något sätt och
betyder, att man först skall bli gift (ST: 397 s. 141).
9. Framtiden.
Man beder någon, som inte känner till leken, att skriva:
en gosses (flickas) namn, gosse skriver flicknamn, flicka ett
gossnamn;
ett årtal;
en ort;
en gosses (flickas) namn;
1) Rund, svarvad pinne vid rockhuvudet avsedd för blånorna vid finare
spånad; någonting välväxt; liten, kvick och ostyrig gosse.
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ja 1. nej;
ett årtal;
en ort;
en sysselsättning;
en siffra.
Sedan frågar man den som skrivit: 1. Vem är din fästman (fästmö) ? - Den tillfrågade svarar med n:o 1. - 2. När ble ni bekanta?
- Sv. n:o 2. - 3. Var? - Sv. n:o 3. - 4. Har du någon annan friare
(Friar du efter någon annan) ?
Sv. n:o 4. - 5. Tycker du om honom (henne) ? - Sv. n:o 5. - 6. När blir ni gifta? - Sv. n:o 6. - 7.
Var? - Sv. n:o 7. - 8. Va sysselsätter ni er med? - Sv. n:o 8. - 9.
Huru många barn önskar ni er? - Sv. n:o 9 (TU: 85 s. 57).
Spå i handen.
En person rör med sina fingrar sakta vid insidan av en flickas
hand. Säger hon då: »Oj va e tjitas»,1 ) så säger hon samma crd, då
hon första gången ligger med en pojke (MM: 537 s. 459).
Spennansiejkin.
Man binder ett kläde för ögonen på den som skall vara spåman.
Alla äro tysta, så att spåmannen inte vet vem han s-går åt. En annan,
som följer med spåmannen, pekar på de andra i tur och ordning och
frågar: »Va spår du åt hantenn2 ) (hontenn)? 2 ) Spåmannen säger då,
vad som faller honom in, t.ex., att han (hon) snart skall bli gift; att
han aldrig blir gift; att ingen vill ha honom (henne); att han är en
skälm m.m. (NA: 36 s. 286). - Jfr pantlösningen »Profetera» ovan s.
914 nr. 94.
Stickleken: sticklejkin.
Två slå sig i lag och taga några olika långa trästickor och »mära
ut» 3 ) en pojke (eller flicka) för varje sticka. Den ena radar stickorna
mellan fingrarna, så att bara ena änden synes a.,7 dem - den andra
änden är inne i handen. Så bjuda de ut sina stickor åt flickorna, om
stickorna betyda pojkar, annars tvärtom. Var och en tager åt sig en
sticka, och då stickorna äro slut, så får var och en veta, vem hon
(han) har fått (NA: 36 s. 312).
Kittla.
Den där.
Bestämma.
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13. Draga lott (MM).
Draga långsticka (Nyl o. allm.).
För att avgöra vem som skall utföra en sak, vem som skall börja
en lek, vem som skall få någonting, »drager man långsticka». En av
deltagarna placerar då mellan fingrarna på sin knutna hand olika
långa stickor: lika många som antalet deltagare (Nyl KN), två eller
flere (KV MM). Var och en »drager» i tur och ordning en sticka.
Den som får den längsta blir den utvalda (Nyl: V11 Ob. s. 575 b; Ensk.
meddel.; ST: 397 s. 182; KN: 400 s. 65; KV MM: 537 s. 244).
14. Räkna på knapparna.
Man »räknar» på alla knappar man har i sina kläder:
a. Vad man skall bli:
Änka fränka, fröken fru (Ort i Nyl.: Nyl. V s. 258;
SI: Ensk. meddel.; Pö: 520 s. 52; MA PL: 511 s. 9;
EN-stad KH: 422 s. 101).
Änka fränka, fröken fru,
drottning, brud (MM: 537 s. 208; OR: 537 s. 219) .
Änka fränka, fröken fru,
drottning brud,
tiggare tattare löpanbondn (Jakobstad: 422 s. 101).
4
mamsell (NÄ: 510 s. 52).
5
mamsell, drottning (LA: 38 s. 53).
6
piga hora, jungfru mor (ÖV: 510 s. 32).
7
prins borgare, präst bonde
(ES: 117 s. 177).
8
bonde borgare, ko häst,
präst (TJ: 541 s. 414).
9
tiggare tattare, sotare rackare,
adelsman, kung (PÄ: Ensk. meddel. 1955).
10
tiggare tattare, drottning brud
1. tiggare tattare, adelsman kung
(SI: Ensk. meddel. 1954).
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11
tiggare tattare,
sotare, drottning, brud
(BE: Ensk. meddel. 1956).
12
tiggare tattare, sotare rackare (SI: 422 s. 101).
13
kotolin') bond (LA: 513 s. 211).
14.
(drottning brud)
tiggare tattare (sotare rackare)
kotolin brud. — Orden inom parentes kunna saknas (LA: 541 s. 414).
15
tiggare tattare, löypanbmde (TJ: 422 s. 101).
16
nappa nie noll (KB: 540 s. 246).
17.
madam (KB: 38 s. 53).
18
madam, brud, tiggare, tattare,kotorin 2) Kind (KB:
540 s. 247).
19
madam tjänare, tiggare, tattare, prins präst, polis
tjuv (GB: 540 s. 239).
20
madam, tattare tiggare, kråka, bondens fru (GB:
540 s. 235).
21
madam, spadam, tattare bonde (GB: 540 s. 232).
22
madam stadam,
tiddjare tattare, bonden borgaren (NV: 513 s. 215).
23
madam,
Småfisk; inställsam person; småbarn.
Inhysing, backstugusittare.
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tiggare') tattare,') bonde') borgare') (NV: 540
ss. 224, 231).
24
madam,
tiggare tattare, borgis fru (GB: 541 s. 412).
25
tiggare tattare, skomakare (GB: 541 s. 412).
26
tiggare tattare, kotsaren,
bond brud (ÖJ: 541 s. 413).
27
tiggare tattare, sotare rackare,
kotorin bond (LA: 541 s. 413).
28
torpare bond, tjuven,
fati, rik (NV: 540 s. 226).
29
torpare bonde, borgare tjuven,
fati, rik (NV: 540 s. 226).
Änka fränka flicka
fröken fru, madam (GB: 422 s. 101; 540 s. 240).
Änka pänka fränka fröken fru (GB: 540 s. 236).
Prins präst, borgare bagare, tiggare tattare,
adelsman kung (SI: Ensk. meddel.).
Prins präst, borgare bonde,
tiggare tattare, sotare rackare
(Ort i Nyl.: Nyl. V s. 258).
Prins präst, borgare bond,
(LA: 38 s. 53).
Prins präst, borjar brand,
tiggar tattar, sotar o rackar (NB: Nordlander
s. 209 a nr 467 B: HF lmf.).
Bonde borgare, lappare prackare,
kejsare kung (KU: Ensk. meddel.).
1)

Eller: tiggarin, tattarin, bondin, borgarin.

60 — V. E. V. Wessman.

946

Sällskapslekar.

Kap.

Bagare rackare, kejsare kung (NÄ: 510 s. 32).
Sjöman präst, borgare bonde,
tiggare tattare, kejsare kung (DF: Ensk. meddel.).
Tiggare tattare, adelsman kung (PÖ: 520 s. 52).
Tiggare tattare, borgare brud (OR: 537 s. 220).

b. Huru man kommer att vara klädd.
Siden sammet, trasa lump (PY: 397 s. 233; PÄ SI: Ensk. meddel. 1955; KN: 520 s. 53; NÄ: 510 s. 32; ÖJ: 541 s. 413; GB: 540 ss.
235, 240).
Siden sammet, trasen lump (KN: 520 s. 53; NÄ: 510 s. 32).
Siden sammet, slarviga trasor (KV: 537 s. 200; KH: 422 s. 101;
OR: 537 s. 219).
Siltsi siden, samet retona1) (NV: 513 s. 215).
Siltsi siden, sammet o retona (NV: 540 s. 224).

c.

Huru man bekommit knapparna; räknas ofta på en annan.
Änka fränka, fröken fru,
hitta tappa, stuli tjöfft (PY: 397 s. 233).
.
hitta tappa, s uli jugi 2
tjCipt fött (ST: 100 s. 91; PÄ: 99 s. 56).
hitta tappa, judji stuli,
tf3ft fött, supi opp (PÄ: Ensk. meddel. 1955).
Hipp happ knapp,
muli stuli, hitta fäji,
tfo'ft öv ejn gämbäl gobb i gåmbelstän
(BE: Ensk. meddel. 1956).
Hitta tappa, stuli tsöft (NV: 540 s. 224).
Hitta nappa, tappa (EN-st.: 422 s. 101).
7, Hitta tappa, ljugi stuli,
köpt fått (Ort i Nyl: Nyl, V s. 258).
Hitta titta, tappa stuli (NV: 540 s. 231).
Hitta titta, nappa tappa,
stuli ljugi, fått köpt (Ort i Nyl: Nyl. V s. 258).

1 Trasor, slarvor.
2 ) PÄ: jugi stuli.
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Hitta, titta, nappa,
stuli jud,l) väld, dsept o sold (GB: Nordla nd e r s. 210).
Hittat tittat fattat
tsUft i Gamlakarleby städ (KB: 38
s. 72).
Knippa knappa, nuli stuli,
hitta väl, få,
tfaft i Vasa boden (KN: 520 s. 52).
Nippa nappa, hitta knappa,
noll doli, stoli tjöpt (RE: Hb. 1911 s. 148).
Nippa nappa, hitta snatta,
stoli tjöft (KH: 422 s. 101).
Nippa nappa, hitta tappa
vonni stuli köpt (ES: 117 s. 177).
Nippa nappa, nuli stuli,
hitta haft, få jömd (ÖV: 510 s. 32).
Nippa nappa, stuli nuli,
hitta, få, häjm i booden,
kråkan kraxar, vingen roor
(KN: 520 s. 53).
Nippa nappa, nuli stuli,
hitta fått,
tjöft för sina egna pengar(LU: Ensk. meddel).
Nippa nappa, stule tjöft. — Räknas på en annans
tröjknappar (IÖ: Hb. 1916 s. 121).
Nippa nappa, ljugi stuli, fått (LU: Ensk. meddel.).
Nipp, napp, nuli stuli,
hitta, få, väl tjöft (NÄ: Nordlander s. 210)
22
hitta väl, tjöpt få (NÄ: 510 s. 32).
23
hitta hanji, fanji tjöft (MA PL: 511 s. 9).
24
hitta fåji, tjöft
såld bott åt i gambel gobb (MA PL: 511 s. 9).
Tsöft hitta stuli (NV: 540 s. 231).
Tjyöpt hitta, snatta, fåi stuli( KV: 537 s. 200).
1)

Ljugit.
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Ts6pt stoli, hitta fått (GB: 541 s. 412).
Stuli hitta fått (GB: 540 s. 242).
Stulit jägit, hittat snattat,
tjöft fått (PE: 38 s. 72).
Stuli, luji, snatta hitta, tjöft
(PL: Nordlander s. 210).
Stuli ljugi, tagi tjöft fått (NB: Nordlander
s. 210).
Stoli potri, knapra hitta, få tjöft
(MM: 537 s. 208).
Titta tatta, stulet ljugit, ts'o7ft (LA: 541 s. 413).
Muli stuli hitta, tjöpt i stan på järnbodan
(KV: 537 s. 194).
d. Super eller inte
Super, super int, super, super int . .
(KV: 537 s. 200).
Super super int, super super int
. . . Om det blir »super», ropar alla kamraterna:
»A, du super!» (KH: 422 s. 101).
15. Spå på prästkragen (älskarbloomon. KI) ang. framtiden.
Änka fränka, fröken fru (HF: Hb. 1916 s. 121; KI:
Aug. Andersson, I.N.E. nr 58).
Boonde borgare, präst hoorkarl,
rackare prackare, kejsare kung
(KI: Aug. Andersson, I.N.E. nr 58).
Prästin prostin,
ja läver eller dör (KV: 537 s. 207).
Stuga forsta, kammare sal
(KI: Aug. Andersson, I.N.E. nr 58).
Man räknar: Vakert o fult eller grant o styggt eller kom räjn
(= regn), kom int. Då det sista bladet ryckes av, kan man eftertryckligt säga: »Kom int na!» (OR: 537 s. 220).
SlippärblZimona (NV), Stjirblömona eller spåbrömona (LA).
Om man gärna vill gå någonstans, frågar man prästkragen till
råds, innan man ber sina föräldrar om lov (t.ex. att få gå till gungan
PY). I NV kallas blommorna »slippärblUmona», emedan man räknar
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»slipper, slipper int (PY: 397 s. 244; LA NV: 513 s. 230). — Se vidare
Fsvf. VII, 3 s. 417 nr 15, 2.
16. Spå med tillhjälp av en höna.
Nyårsaftonslek.
Ogifta pojkar och flickor taga korn i händerna och sätta sig i
ring. En höna släppes därpå in i ringen. Den ur vilkens hand hönan
äter, skall instundande år bli gift (ST: 397 s. 160). — Jfr Fsvf. VII,
3 s. 409 nr 4.
17, Skriva vem man skall varda gift med: skriv vem man
ska väl jift
Deltagarna två flickor. Den ena ritar vidstående
figur på bägge sidorna av ett papper,
Vän kap
men lämnar på den ena sidan bort alla förklaringar. Den andra ifyller på denna sida
9 ;49 , alla tomrum med pojknamn. Därpå jämföh e-k
ras figurerna, och den som skrivit pojknamnen, kommer underfund med olika pojkars
A klU n
känslor för henne. Hon bör inte på förhand
kä*/ek
känna till den andra figuren (KV: 537 s.
230).
18. Vem man får till friare.
Deltagarna två flickor, eller också leker
Erik
man ensam. Vidstående figur uppritas och
man skriver namnen på sina pojkbekanta.
N.
Så nämner man ett tal och räknar med bör,
jan från punkten motsvarande antal namn
i pilens riktning. Det namn, till vilket man
kommer, strykes över. Ett annat godtyck/
}5,
ligt tal nämnes, varpå man gör som föregå-I 'Eende gång, men hoppar över det överstrukna
namnet Så fortsättes tills endast ett namn återstår, och det är namnet på ens tillkommande. Ifall deltagarna äro två, nämner de ena
talen och den andra räknar (KV: 537 s. 232).
19. Få varandra
På en griffeltavla eller ett papper skriver en person fem flicknamn, så att de bilda följande figur:
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På motsatta sidan av tavlan, papperet uppritas samma figur och
av en annan person skrivas fem gossnamn. De vilkas namn komma
att stå på motsvarande ställen, komma att »få varandra» (SI: 85 s. 49).
20.

Skriva i hörnen: skriv i hönen (KV); i höne (LA).
a. Deltagarna två. Den ena skriver på en.
griffeltavla i varje hörn och på mitten namnen på olika pojkar. Den andra skriver utan
att veta vad den första skrivit olika flicknamn på motsatta sidan av tavlan. Så vänder man tavlan och ser efter, vilka personer,
som blivit »par», d.v.s. vilkas namn befinna
sig på motsvarande ställen av tavlan (KV:
537 s. 226).

b. I vart och ett av griffeltavlans fyra hörn drager man ett snett
streck. Inom varje triangel, som sålunda bildas, skriver man ett
flicknamn. Så vänder man tavlan och låter en annan person skriva
pojknamn i hörnen. Sålunda tager man reda på »brudpar» (LA:
513 s. 231).
21. Vilka känslor man hyser till varandra
Man skriver ett flicknamn och ett pojknamn, stryker över de
gemensamma bokstäverna med ett streck, räknar dem och läser därvid: »Hat, kärlek, vänskap, likgiltighet» (KV: 537 s. 224).
Man räknar de icke överstrukna bokstäverna och läser: »Kärlek, vänskap, likgiltighet, hat» (KV: 537 s. 231).
Man skriver ett flicknamn och ett pojknamn, stryker över de
gemensamma bokstäverna och räknar strecken, sägande: »Kärlek,
vänskap, likgiltighet, hat». Därefter räknar man de icke överstrukna bokstäverna på samma sätt. Om det blir »kärlek» i alla fyra fallen,
så komma de två personerna att gifta sig med varandra (KV: 537 s.
231; LA NV: 513 s. 230). — Se också Fsvf. VII, 3 s. 360 nr 26
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Z. Spel på bräde, griffeltavla, papper.
1. Rävspel.
En fyrkantig brädbit med skåror i, såsom
framgår av figuren. På de ställen, där skårorna gå ihop eller över varandra äro hål
borrade, i hålen träpinnar, trettio små, en
,6 tum långa, som äro »får», och två större,
»rävar». Spelarna äro två. Den ena flyttar
e
fåren, den andra rävarna. Fåren få bara flyttas framåt längs »väggarna» (skårorna),
men rävarna fram och tillbaka och t.o.m.
över ett hål om det står ett får i och hålet rakt bakom fåret är tomt.
Det får, som räven sålunda hoppar över kommer ur spelet. — Då
spelet börjar äro alla fåren på ett område, som begränsas av linjerna
a—b, c—d, rävarna stå i hålen e, e. Den som har fåren flyttar första
gången och sedan var sin tur, tills spelet är slut. Rävarnas sak är
att »äta opp» (hoppa över) så många får som möjligt och att valla
att inte fåren komma över linjen a—b till andra sidan, som kallas »fårhuset». Så ha de att akta sig själva, att de inte bli instängda i fårhuset av fåren. Fårens sak åter är att komma ouppätna in i
fårhuset eller att få rävarna instängda, vilket är det vanligaste. Spelet är slut, då fåren kommit in i fårhuset eller också fått rävarna instängda, och då ha fåren vunnit. Om däremot rävarna ha ätit opp
flere får än de som kommit in i fårhuset så ha de vunnit (NA: 36
s. 219).
Vargspeiet.
Vargspelet spelas på ett bräde, i vilket vidstående figur är utskuren med kniv. I varje kvadrathörn är ett hål avpassat för träpluggar, av vilka den stora föreställer en
varg, de mindre får. Fåren äro sjutton. De
spelande äro två, av vilka den ena spelar
med fåren, den andra med vargen. Vid spelets början uppställas fåren uti hålen a—r,
vargen i S. På samma linje där vargen står,
har han således en ledig plats på vardera
a .bc
sidan om sig. Fårens uppgift är att försöka
få vargen instängd i något av figurens hörn. Vargens uppgift är att
»äta» så många av motspelarens får, att denne endera blir utan eller
omöjligt kan få vargen instängd. När motspelaren blottar ett hål ba2.
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kom en pjäs, får vargen »äta» såväl i rak som sned riktning. Fåren få
blott gå framåt och åt sidorna, men däremot icke bakåt, samt endast
ett steg i sänder. Vargen får jämväl gå bakåt, men alltid ett steg i sänder utom när han äter, då han hoppar över motspelarens pjäs och
ställer sig bakom denna och tager den bort från spelet. Den som vinner, får flytta först nästa gång spelet börjar (RE: 62 s. 31).
Räv- eller vargspel (BÖ: Nordberg s. 131). — Utan beskrivning.

3. Ryssdam.
Skiljer sig från vanligt damspel därigenom att man får flytta brickorna så många steg man kan och »äta» på samma sätt. Dam spelas
endast av vuxna (KB: 38 s. 86).
4. Tripp, trapp, trull.
Streck dragas så. Två spelare. Den ena börjar med ett litet
kors, så möter den andra med en liten
xo o
nolla. Detta är ett försök, där ingen vuno
nit. Då man fått alla sina tre märken
YXo
efter varandra antingen i kors eller rakt, så har man
vunnit (VA: 359 s. 42).
Den som vinner drar ett streck över de tecken, som äro efter
varandra och säger: »Tripp, trapp trull, käringen föll omkull, åsta
lull» (RE: 62 s. 31).
Likasom föreg., men slutar så, att den som lyckats få tre tecken i rad, pekar på dem och säger: »Tripp, trapp, trull (KB: 38 s. 83).
Likasom föreg. Den som får tre märken efter varandra har
rätt att rita ett extra märke, vilket gör det svårare för motståndaren
att få tripp-trapp-trull (LA NV: 513 s. 232).
Deltagarna två. Den ena gömmer en ring i ena
handen, lägger händerna i kors och ber kamraten
gissa, i vilkendera handen ringen befinner sig. Om
A B
han
gissar rätt, får han rita ett kors i en av rutorna
x x x
inom sitt område på ett papper eller en griffeltavla
(vidstående figur) samt gömma ringen i sin hand
och låta den andra gissa. Om han gissar orätt, får den
SDIT1 gömmer ringen ett kors i sin avdelning. Den
som först får sina rutor fyllda har vunnit (MM: 537
s. 236).
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f. Två deltagare. Man drager upp två lodräta och två vertikala
streck. Den en skriver t.ex. siffran 1, den andra 2.
1 2 I
Sålunda:
2 2
2
/
Lyckas man få tre rutor efter varandra, är man
vinnare. Sålunda:
2 2
Den som vunnit skrapar den andra på näsan med
en sticka, ifall denne icke lyckas komma undan (NÄ
ÖV: 510 s. 16).
0
o

Den ena deltagaren skriver nollor, den andra
tvåor. Den vinner, som får sina siffror i rät linje.
Den som förlorar skall skrapas på näsan (OR) (KV
OR: 537 s. 224).
Småbarnen rita vidståenre figur rå en griffeltavla och draga streck inom figuren hur bom helst
och säga därvid:
»Tripp, trapp, troll,
tjäringen foll okoll» (KV: 537 s. 226).

Nu ska vi ga o skriv tripp trapp troll.
Den ena skriver kors, den andra »rundlar». Tecknen få skrivas i
rad lodrätt, vågrätt och snett. Man försöker mota varandra, så att det
inte skall lyckas för motspelaren (OR MM: 537 s. 235).

5. a. På en griffeltavla, i nyare tid ett papper, uppritas vidstående figur. Spelarna äro två. För att bestämma vem som
skall börja gömmer den ena spelaren ett föremål i ena
handen, räcker fram båda händerna och ber den andra
gissa, i vilken hand föremålet är gömt. Slår denne på
riktig hand får han börja, i annat fall den andra. Det gäller sedan att
få tre tecken efter varandra. Den ena spelaren kan använda kors, den
andra streck. Bägge söka hindra m(Aståndaren att komma t.ex. såsom
korsen i figuren. Den som lyckas har vunnit (PÅ SI 1890-talet: Ensk.
meddel. 1955).
b. Spela skåpråttor: sp-gl sköprottor.
Deltagarna tre. På en griffeltavla eller ett papper uppritas samma
figur som i föreg., och så börjar spelet. En tager en sticka i handen,
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sätter händerna bak ryggen, för att de andra inte skola se, och gömmer stickan i ena handen. Därpå räcker han fram 'händerna och ber
en gissa. Den som är i tur att gissa slår på handen. Gissar han rätt,
får han ett kors i en ögla. Den som får de mesta korsen har vunnit
(Mö: Bk. 1943 s. 59).
c. Deltagare flere än tre. En figur med rutor uppritas på en
griffeltavla 'eller ett papper. Eljes likasom föreg. (MÖ: Bk. 1943 s. 59).
På ett rutigt papper ritas en figur med större eller färre antal
rutor. Spelarna två. Ordningen bestämmes såsom i
a. ovan. Det gäller för dem att få (som i denna figur)
tre rutor efter varandra vågrätt eller lodrätt (men
icke i kors), betecknade av den ena t.ex. med kors,
av den andra med streck (SI: Ensk. meddel. 1955).
6. Klitspel, d.v.s. kritspel.
Spelarna två eller flere. På bordet eller ett annat slätt ställe ritar
man åt sig spelet, en rad uppifrån ned för varje spelare; på figuren
för två spelare. Den som ritat spelet får sätta ett märke i
översta rutan på sin rad. Den som först får sin rad full vinner. Den som har kritan sätter båda händerna bakom ryggen
och gömmer kritan. Så visar han fram händerna och ber den
andra gissa, i vilken hand kritan är. Gissar denne orätt, får
den som gömt märka åt sig en ruta med en »prick» i och
gömma kritan, ända tills motspelaren gissat rätt, då denne
får fortsätta. Då den ena har fått sin rad full, fortsättes spelet, tills
också den andra fått sin rad full. Den som redan fått raden full, sätter,
när han vinner, inte bara prickar utan »krykylarl) o krimbular»2)
bredvid spelet, som var och en betyder en örfil. Då spelet är fullt,
får den som vunnit, ge så många örfilar åt den som »tappat», som
han har krumelurer ritade bredvid spelet. Då det är flere spelare,
går gissningen medsols par om par och kritan runtomkring. Den som
då får örfilar att ge, skall ge dem åt 'honom, som sitter framför och
som gissat så dåligt, att han är värd örfilar (NA: 36 s. 306).
7. Gömma griffel 1. Jakobs stege.
Spelarna äro två. På en griffeltavla rita de upp tre linier på lika
Krux, krok, någonting krokigt, såsom trädgren, människa.
Krumelur, underligt och konstigt gjort eller sammansatt föremål.
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avstånd från varandra och över dessa tvärlinjer, så
att det hela får utseende av en dubbelstege. Den ena
spelaren tager stegen A, den andra stegen B (se figuren). Den som får börja gömmer en kort griffelstump bakom sin rygg i den ena handen efter att
först ha dragit ett snett streck nere vid a. Därpå
lägger han fram sina sammanknuta händer och ber
den andra gissa, i vilkendera handen griffeln befinner sig. Gissas det orätt, ritar han ännu ett streck
vid b och så fortsättningsvis ett streck för varje
gång kamraten gissar orätt. När denne äntligen gissat, rätt, får han gömma griffeln och förfara på samma sätt. Så snart man hunnit överst på stegen, begynner nedstigandet, vilket försiggår genom ett
streck i motsatt riktning (vid c och d). — Den som
först hunnit ned vinner (RE: 62 s. 31).

AB

8. Vem kommer först till himmeln.
Två spelare. På en tavla ritas vidstående figur. Den ena gömmer en griffel i endera handen och låter den andra gissa, i
vilkendera handen griffeln är gömd. Gissar han rätt, får han
ett kors i sin ruta, och får gömma griffeln, gissar han orätt,
får den andra ett kors i sin ruta och får fortsätta. Den som
först fått kors i alla sina rutor, kommer först till himmeln
(KB: 38 s. 83).
Slicka råttan.
Spelas likasom »Vem kommer först till himmeln», men slutar så,
att den som inte fått kors i alla sina rutor, måste slicka bort en råtta,
som man vid spelets början ritat på tavlan (KB: 38 s. 83).
9. »Kampas» till Stockholm.
En sådan plan uppritas:
f-Ka- 5-;to

.24,9

56-6-4

,9)
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Linjerna dragas mycket längre. Längst uppe äro de spelandes
namn, här hela 12 stycken. Så tages en liten sticka. Den blandas i
händerna bakom ryggen. Så lägga alla sina händer fram. Den som har
sitt namn först, slår på dens hand, där hon tror att stickan finnes.
Hittar Svea stickan får hon ett streck, hittar hon inte, får den strecket som har stickan. Gissar man andra gången rätt, drages ett streck
i kors såsom för Gudrun. Nästa gång slår Göta på handen o.s.v. i
tur och ordning allt efter som namnen äro uppskrivna. Den som hinner först ner har »kampats»1) till Stockholm, d.v.s. har vunnit (VA:
359 s. 44).
10. Smågo b be.
Flere deltagare. På en griffeltavla eller ett papper
utsättas punkter. I tur och ordning draga spelarna
streck mellan punkterna i syfte att få en kvadrat.
Den som vid spelets slut har de flesta kvadraterna,
har vunnit (SB: Ensk. meddel. 1954).
11. Gå genom rummen.
På en tavla eller ett papper ritas följande figur, som skall föreställa en
byggnad med fem rum. På varje vägg
finns en dörr. Det gäller att gå genom
alla rum, men endast en gång genom
varje dörr (JA: Ensk. meddel. 1955).
— Lösningen glömd.

1

5

12. Äta varandra.
En figur, innehållande huru många rutor som
helst, uppritas. Spelarna äro två. Den ena (A)
sätter ett kors i den ruta han önskar, den andra
(B) sätter en nolla. Komma nu ett kors och en
nolla att stå bredvid varandra och ett tomrum
finnes på andra sidan om, placerar den vars tur
det är, sitt tecken i rummet bakom kamratens
tecken, stryker ut hans tecken och sätter sitt i
stället. Ex.: A sätter ett kors i rutan 1, B en nolla
i rutan 3. Sätter nu A ett kors i rutan 2, bör B
sätta en nolla i rutan 4. Försummar han detta och

1) Tävla, kappas, kämpa sig till.
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sätter sin nolla t.ex. i rutan 5, så äter A upp honom sålunda att han
placerar sitt kors i rutan 4, stryker ut nollan i rutan 3 och sätter
sitt kors i stället. Men nu får B taga skadan igen genom att med sin
nolla i rutan 5 äta A:s kors i rutan 2. Då kan A åter äta både från
rutan 1 och 3, o.s.v. Leken fortsättes, tills alla rutorna äro fyllda.
Därpå räknar man sina tecken, och den som har mindre antal, har
förlorat (KB: 38 s. 84).
13. Skriva i rutorna: skriv i riitona.
Varje deltagare ritar upp en ruta av detta
utseende
på ett papper. Så bestämmes en
TAPP
bokstav, gemensam för alla, vilken skrives
KARL '
i övre hörnet till vänster. Därefter börjar
var och en sätta ihop ord, utgående från
SKRu
denna bokstav. Det gäller att bilda sådana
ord, att de i sin tur innehålla bokstäver, av
TASS
vilka andra ord kunna bildas. För varje rad,
som betecknar ett fullständigt ord, beräknas tio poäng. På vidstående
figur har sammanställts orden tapp, karl, tass och plus och poängsumman blir då fyrtio. Den deltagare, som får högsta poäng, har
vunnit (OR: 537 s. 239).
14. Plevna.
Då ryssarna och turkarna krigade, var där en
g fästning i Turkiet, som hette Plevna. Nu var där
fyra portar på fästningen, en i vart hörn a, b, c, cl.
PlevI portarna a, b, c, stodo vakter och vallade. Rysna
sarna ville gärna in för att spionera. Kan du visa,
d
C huru de slapp in där, då där var vakter som jag
redan sade i portarna a, b, c? Då troligen den
andra pekar på cl, passar man på och slår honom
på fingrarna och säger: »Nej du, jag stod där själv och höll vakt!»
(NA: 27 s. 36).

F S'I'Anka
MOR

D RAV
MUR

4.".
d

15. Taga en fästning.
En fästning var byggd med dubbla murar
och en djup femton fot bred grav mellan murarna. Fienden skulle in över murarna, men
de hade bara två tretton fots plankor att
göra broar åt sig av. Huru lade de plankorna? Teckningen giver svaret (NA: 27 s. 35).
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Moppe.
Ett spel med fyra deltagare. På ett
papper ritas vidstående figur. Var och
1
en har sin knapp. Man spelar med tär2
ning, som man kastar i tur och ordning. Den som får sex får sätta sin
B knapp i en svart ruta, t.ex. A, samt får
kasta en gång till, vilket man alltid
får göra, då man får sex. De poängtal man får, samma antal rutor får
man flytta knappen medsols framåt
längs kanterna, t.ex. fem. De börja var
från sin svarta ruta. Man får »blåsa bort» d.v.s skuffa bort motståndaren, som får börja ånyo, om knappen kommer på samma ruta
som motståndarens befann sig. Efter ett helt varv runt kommer
man »hem», dvs går upp längs mittersta linjen, t.ex. A-E. Sedan får
man räkna bakåt från E, ifall man icke lyckas slå ett sådant rutantal
att man kommer till rutan E, varvid man har segrat (PY: 397 s. 180).
16.

17. Skjuta ryssen.
Man ritar upp vidstående figurer (ryssar) i
tavlans båda ändar. Utgående från mitten drager man streck från den ena ändan till den
andra med slutna ögon. Ryssen blir skjuten,
ifall strecket träffar honom. Den som lyckas
skjuta de flesta ryssarna är vinnare (NÄ ÖV:
510 s. 16).

Skjuta ryssarna: sjåt ryssan.
a. Deltagarna två eller flere. På ena sidan av en
griffeltavla ritas punkter längs ramen och på mitten en utgångspunkt. Man håller griffeln vid utgångspunkten, blundar och försöker med griffeln
träffa en »ryss», d.v.s. en av prickarna längs kanten. För varje ryss man träffar, ritas en punkt på
tavlans motsatta sida. Den som »skjutit de flesta
ryssarna», vinner. Man skjuter ett skott i tur och
ordning KV: 537 s. 227).

18.

V
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b. Deltagarna två. På en griffeltavla drages ett
streck parallellt med kortsidan och vid motsatta
ändan ritas en hop punkter. Den som skall skjuta,
tager griffeln, placerar spetsen vid strecket, sluter
ögonen och drager hastigt ett streck i riktning mot
punkterna, som föreställa ryssar. Man skjuter i
tur och ordning. Den som lyckats skjuta de flesta
ryssarna, får skrapa motspelaren på näsan (MM:
537 s. 236),
c. Likasom föreg. Varje poäng kallas »kläpp»') (OR: 537 s. 236).
På mitten av en griffeltavla drager
man ett streck i längdriktningen och utsätter ett lika stort antal prickar på vardera
sidan om strecket. Prickarna äro ryssar,
strecket föreställer fronten. De bägge deltagarna försöka hastigt rista med griffeln
ett streck från fronten mot någon av motståndarens ryssar. Träffar
han prick får han fortsätta med ännu ett streck. Den vinner som
först skjuter ned motståndarens ryssar (LA: 513 s. 231).
ge.

41 4

0

•
•

Två spelare. En rad med nollor eller
andra tecken uppritas i vardera ändan av
tavlan. Framför nollorna en linje, föreställande »batterier». Genom överenskommelse
bestämmes vem som först skall »skjuta».
Denne sätter ned griffelspetsen vid sitt batteri och försöker genom att hastigt draga ett streck få en av motståndarnas nollor genomstungen. Den har förlorat, som fått alla sina nollor
genomstungna (KB: 38 s. 85).
19. Nu ska du köra.
Deltagarna två. På mitten av en griffeltavla
ritas en mängd runda »bollar», som bilda fyrkant
på tavlan. Den ena deltagaren bestämmer två godtyckliga punkter på tavlan och säger »Nu ska du
tjör därifrån o dit.» Den andra skall då rita en
väg med griffeln från den ena punkten till den
1) Barnunge, ish. oäkta (öb); sädeskärve.
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andra utan att vidröra bollarna. Vägen skall gå i många krokar. Om
man råkar röra vid någon av rundlarna, får kamraten fortsätta, d.v.s.
börja en annan väg. De två deltagarnas streck får inte korsa varandra. Till slut blir tavlan full med streck och krokar (KV: 537
s. 228).
20.

Skjuta haren: Sjtjut hären 1. jet (äta) opp hären.

/5,

På tavlan ritas en figur av t.ex. följande utseende. Obestämt
antal deltagare. Envar säger i sin tur mellan vilka siffror man skall
draga. Är man tvungen att dra så, att linjerna skära varandra, måste
man äta ett stycke av haren (vanligtvis börjas med bakbenen; man
tager bort ett litet stycke av haren ex. den förstreckade delen). Man
skall draga två ggr från varje siffra (NÄ ÖV: 510 s. 15).
21.

Härifrån och dit.
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Så visas t.ex. från 1 till 15, från 15 till 3, från 3 till 13 o.s.v. Detta
fortgår, tills man dragit två streck från varje siffra. Om det tager
fast eller om någon siffra blir insnärjd, måste man ge ett ägg, som ser
ut sålunda e5 (VA: 359 s. 43).

Å. Ritlekar.
1. Griffelristandet: griffelristase.
Deltagarna två. Den ena skriver vad han vill på en griffeltavla,
varpå han gömmer griffeln i den ena handen. Kamraten skall gissa,
i vilken hand griffeln finnes. Om han gissar orätt får den förra
fortsätta att skriva (OR: 537 s. 240).
2. Gissa: jiss.
Deltagarna två. Den ena skriver begynnelse- och slutbokstaven i
ett namn, men ersätter de andra bokstäverna med
m. Den andra gissar nu en.
prickar, t. ex. A
bokstav åt gången. Gissar han rätt, skrives bokstaven på rätt plats, i annat fall ritar kamraten streck
för streck vidstående figur. Varje oriktig bokstav motsvaras av ett streck. Om den gissande
har otur, blir han slutligen hängd i galgen, men
gissar han därförinnan hela namnet, är det hans
tur att låta den andra gissa (KV: 537 s. 234).
3. Rita en kropp.
En av deltagarna ritar ett huvud på ett papper och viker ihop
det där teckningen slutar. Kamraterna rita en kropp vid den vikta
kanten, och så vikes papperet och man får se, vad för ett vudunder
man åstadkommit(OR: 537 s. 238).
4. Adam och Eva (SI).
Gubben och gumman (SI BE KV).
a. Man berättar för barnen medan man ritar: En gubbe och
en gumma bodde i en stuga med två fönster och en trappa, sålunda:
Men så råkade de i strid och delade stugan med en
vägg. Gubben murade skorsten på sin del av stugan,
gumman på sin. Gubben hade granris framför sin trappa,
De hade
gumman framför sin, sålunda:
vintern
ändå samma brunn längre borta. En dag om
det var
skulle gumman gå efter vatten, men emedan
61 — V. E. V. Wessman.
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halt, så föll hon. Så steg hon upp och föll igen. Åter steg hon upp
och gick då ett stycke, men så ramlade hon, steg upp, föll igen, steg
upp och kom så äntligen till brunnen. Gubben gick en annan väg, han,
och kom raka vägen till brunnen utan att falla. Och så blev katten
färdig.

(SI: 1880-talet; Ensk. meddel; liknande resonemang med samma
resultat: BE: Ensk. meddel. 1956).
Adam och Eva lika utom att i st. f. gubben är Adam, i st. f.
gumman Eva (SI: Ensk. meddel. 1954).
Man ritar långsamt under det att man berättar: En gubbe och
en gumma byggde en stuga, och så vart de stridande och balkade
av, och så gjorde gubben ett fönster
och gumman ett, och så gjorde gubben
en »bro»1) och gumman en, o.s.v. likasom föreg., men slutar så att gumman
föll ned i brunnen och gubben kom
springande med god fart (då ritas
ryggen hastigt ända ned till svensspetsen) och föll också han ned i
brunnen (KV: 537 s. 233).
Först byggde de en stuga (huvudet), så satte de skorstenar
på huset (öronen), därpå fönster
(ögonen), dörr (mun), far satte
granris vid trappan ( ena sidans morrhår),
mor likaså (andra sidans morrhår). Så tog
mor vattenämbaret för att gå efter vatten,
föll, steg upp såsom i föreg. och var slutligen
vid brunnen. Men då blev far arg och kastade kvastkäppen
efter henne, så att den blev liggande där (man ritar snabbt ryggen
och svansen) (KV: 537 s. 229).
5.2) To'n ritar en rotta, ska'n grät po sama sett vider'n ritar, som
to'n ritar tupp. To buri'n po he ten3) sette:
Trappa.
Som prov på Pettersons sätt att skildra anföres denna samt nr 7 och 10.
Det här.
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He va en gang en gubb o en käring, som bygd ott se en stil: 0
. Nu
Men so blej dom Zivennär o motta balk åv stän sotenn:1)
. To käringen såg
ta gubbin o gjärd fenstär, han, po sin sido:
hed, hun, so fick un yxen o kåpa ot seg ni; po sin sido ti fenstär: dc) .
, o to kärngen märkt
Gubbin burja stell te forstutrappo, han:
. So burja gubbin mår
so gjord hun ott se po sama sett:
. Gumman vild inga heldär
ott se spis o sett pipo po take. 41?
va sembär, utan måra me o sett o en dölik pipo po take po sin sido: V"
Nu to. stan enteligen blej fårdi, so vå e vintär o kält. To sku
kärngen en gang gå ett ott se vat'n i halkon. To un hadd gatt, so
kom int un so lang bit heldär fören un dambla2 ) omkål
Kärngen stejg opp, men va knaft po fötär fören un full åtär
Hun stejg opp tibåk o försöka gå försiktigare, men so, best e
v Käringen stejg
vå, smajska3 ) un okCill åter en gang
opp, mutra o svar. men va int e fån en un ramla4 ) i backan en gang
. Men nu blej un f1STgarg, stejg
tel mesamma '411°'
opp o sprang råkt framm ti käldon me ejt tåg; '4W
Gubbin hadd stajji o sitt po un, han, o skratta ot un. Nu to'n
så, en un va framm, so rUpa'n ot un: »Va tusan sku du gå han vågin!
Ja gar tes'n jenn'), o so tö'n fart o sprang annar vägin, han, me ejt
, men kom me en so räsandis fart, en'n när kältåg:
don to'n sku stopp fårt'n, slya pladajsk okåll o skrann ner åt flejn6)
so en e nu blej
et brå styck bakom kåldon: YÅr
kärngas tur ti slå opp et gåpskratt ot honom, o so blej — som du sir
— rottan fårdi (NA: 36 s. 347).
Översättning.
Då man ritar en råtta, ska man prata på samma sätt vid det man
ritar, som då man ritar tupp. Då börjar man på det här sättet:
Så här.
Drumla, falla.
Ramla omkull, så att det ljuder som då man går i gyttja eller vatten.
Ramlade.
Den här.
Isskorpa på marken eller mindre pussar, svallis.

Sällskapslekar.

964

Kap.

Det var en gång en gubbe och en käring, som byggde åt sig
en stuga. Men så blev de ovänner och måste balka av stugan så här.
Nu tog gubben och gjorde fönster, han, på sin sida. Då käringen såg
det här, hon, så fick hon yxan och kapade hål åt sig med på sin sida till
fönster. Gubben började ställa till förstutrappa, han, och då käringen
märkte detta, så gjorde hon åt sig på samma sätt. Så började gubben
mura åt sig spis och satte pipa på taket. Gumman ville inte heller
vara sämre, utan murade med och satte en dylik pipa på sin sida.
Nu då stugan äntligen blev färdig, så var det vinter och kallt.
Då skulle käringen en gång gå efter åt sig vatten i halkan. Då hon
hade gått, så kom hon inte så lång bit heller förrän hon drumlade
omkull. Käringen steg upp, men var knappt på fötter förrän hon
föll åter . Hon steg opp tillbaka och försökte gå försiktigare, men så,
bäst det var, dråsade hon omkull åter en gång. Käringen steg opp,
muttrade och svor, men var inte det fan att hon ramlade i backen en
gång till med samma. Men nu blev hon flygande arg, steg opp och
sprang rakt fram till källan med ett tag.
Gubben hade stått och sett på henne, han, och skrattat åt henne.
Nu då han såg, att hon var framme, så ropade han åt henne. »Vad
tusan skulle du gå den vägen. Jag går denhär, jag», och så tog han fart
och sprang andra vägen, han med ett tag, men kom med en så rasandes fart, att han nära källan, då han skulle stoppa farten, slog
pladask omkull och skrann ner åt svallisen ett bra stycke bakom
källan, så att det nu blev käringens tur att slå opp ett gapskratt åt
honom, och så blev — som du ser — råttan färdig (NA: 36 s. 347).
6. Skåpråtta; skräptunna (ST).
Skoaprotto; djuöm stick() (PY).
På ett papper eller en griffeltavla ritas
&e.;k
vidstående figur, en kolumn för varje
6 rifa
X
deltagare. En har en sticka gömd i hanHalvden, de andra skola gissa, i vilken hand
bröd
stickan är. Den som gissar rätt, får ett
»halvbröd», d.v.s. ett snett streck i sin
E
kolumn. I tur och ordning får envar gömma stickan. Den som gissar rätt andra
gången får ett »helbröd.» Den som först får tre helbröd segrar och den
sämsta blir skåpråtta eller skräptunna. Den bästa berättar sedan en
saga och ritar på samma gång en råtta: »Det var en gång en gumma
och en gubbe som hade en stuvu
huvudet), som hade två

X
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fönster (= ögonen) och grenris') framför trappan (= munnen och
skägg). De blev osams och byggde en vägg i huset (= näsan) samt
var skilda tut 2 ) (= öronen). Gubben sku sen gå till brunn efter
vatten (= ryggen), och gumman gick också, men så föll hon, o så föll
hon, o så gick hon igen en bit, o så föll hon, o så föll hon (ritas de
fyra benen). Sedan råkades gubben och gumman och så började de
kasta vatten på varandra (= svansen)
(PY ST: 397 s. 179).
7. Kärngaps leTtidv eg ana.
He vå en gang fyra käringar, som bodd i ejn o sama b. Plån som
dom bodd på, såg ut sotenn, som bild'n. Nu
bhadd dom var sin käldo, men allti båkom hun
lo'
Pi
årus st-Cin, so en kärngen a hadd sin kåldo millan e o d, b sin millan a — c, d hadd åter sin
millan a — b ,c hadd sin millan b — d, sa en
c
d
hejla byn me käldona mö såg ut som annar
101
bild'n to he fyrkanto e stor o he rund kåldor.
Nu — töko o gråloga som kärngar allti e —
d
d
korn dom int, yvärejns heldär tåld, en hun ejna
kärngen sku gå yvär hun årus kPadväg, to un
c
b
gick et vat'n int. Kärngana motta to gära ott se
0
na kåldvegar, som du nu får drå fit, om du
d
C
kan. Kan du int, ska ja vis de. Tom såg tit som
fl
tridi bild'n jenn3) ovanföri.4 ) Men so kåm dom
i gräl om, en dom gick o slaska vatn utanför
varädärs forstutrappo, o förbro'd varädär ti
gå han vägin ti käldon. To motta dom åter gära
se n5-Ta kåldvegar, o tom sku ja hå de ti rit ut,
men om int du kan, so kan du si förr de,
hur dom gjörd dom i fjärde ritningen ja hår
järi 3) ovanföri.4 ) En kärngana fick helften
lengär våg ett vat'n, he kund dom nö förstå,
men va gär int förargils'n (NA: 36 s. 343).

9

O 0

Granris.
Skorsten.
Här.
1 Pettersons manuskript.
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Käringarnas källvägar.
Det var en gång fyra käringar, som bodde i en och samma by.
Planen som de bodde på, såg ut sådär, som bilden (1). Nu hade de var
sin källa, men alltid bakom den andras stuga, så att käringen a
hade sin källa mellan c och d, b sin mellan a — c, d hade åter sin
mellan a — b, och c hade sin mellan b — d, så att hela byn med källorna med såg ut som andra bilden, då det fyrkantiga är stugor och
det runda källor. Nu — tokiga och gräliga som käringar allti är —
kom de inte överens eller tålde, att den ena käringen skulle gå
över den andras källväg, då hon gick efter vatten, inte. Käringarna
måste då göra åt sig nya källvägar, som du nu får dra ut, om du
kan. Kan du inte, ska jag visa dig. De såg ut som tredje bilden här
ovanför. Men så kom de i gräl om, att de gick och slaskade vatten
utanför varandras förstutrappa, och förbjöd varandra att gå den vägen till källan. Då måste de åter göra sig nya källvägar, och dem
skulle jag ha dig att rita ut, men om inte du kan, så kan du se för
dig, hur de gjorde dem i fjärde ritningen jag har här ovanför. Att
käringarna fick hälften längre väg efter vatten, det kunde de nog
förstå, men vad gör inte förargelsen (NA: 36 s. 343).

8. Spela skåpråttor: spill sköprottor.
Två spelare, A. och B. På en griffeltavla eller ett papper ritas
vidstående figur, rutorna kunna vara flere eller färre. Man börjar

A B
/

enligt överenskommelse. Om A. börjar, tager han en
tändsticka, lägger händerna bakom ryggen och gömmer stickan i den ena handen. Därpå räcker han fram
händerna och B. pekar på den hand, i vilken han tror
• att stickan finnes. Om han gissar rätt, får han ett streck
i rutan, men gissar han orätt, får A. ett streck. Så är det
B.:s tur att låta A. gissa, om denne gissar orätt, får B.
igen ett streck, som nu drages i kors över det förra
strecket. Så fortsättes, tills den ena har hunnit ned till
den sista rutan och sålunda är vinnare. Han gör sedan narr av den besegrade genom att rita åt honom en

råtta för att visa, huru en »skåpråtta» ser ut. Under det att han ritar, pratar han ungefär sålunda: Ejn bisi o ejn gumma bädd i ejn
stuvu

. 1VIen so dejla dom stuvun

framför sin trappo

a

o

, bisin sat grännris

gumman villd int va sembär hon hell-
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, bisin laga föns-

OD
4D , bisin mura tfit
o gumman
po sama sett 11Y- . So sku gum-

man gå ti tMdon ett vat'n, o so djick on ejt styck o best e va so
full on, no hon stejg opp, men full åtär o stejg opp, sidan djick
on ejn brå bit, men so snava on ötär o full, stejg opp o full, men so
ettarst kom on ento ti tW.don. Gummans vejin så to ut po tetta
. Bisin stö o sö pö o hadd

set•te

r6lit öt gumman o djick yvra vejin o röpa ti gumman: »Tes'n j'ar
vejin sku du ha ganji, so sku du inga ha falli», o j'ar för du nu sia.

hur ejn sköprotto sir ut
- Berättelsen på högsvenska:
En gubbe och en gumma bodde i en stuga. Men så delade de
stugan, gubben satte granris framför sin trappa, och gumman ville
inte vara sämre hon heller och satte granris framför sin trappa med;
gubben gjorde fönster på sin kammare och gumman lika, gubben
murade skorsten på sin del och gumman på samma sätt. Så skulle
gumman gå till källan efter vatten, och så gick hon ett stycke, och
bäst det var så föll hon, nå hon steg upp, men föll åter och steg upp.
Sedan gick hon en bra bit, men så snavade hon åter och föll, steg
upp och föll, men så slutligen kom hon ändå till källan. Gummans
väg såg ut på detta sätt. Gubben stod och såg på och hade roligt åt
gumman och gick övra vägen och ropade till gumman: »Denhär vägen skulle du ha gått, så skulle du inte ha fallit!» och här får du nu
se, hur en skåpråtta ser ut (PÄ: Ensk. meddel. 1955).
Svinet.
Förr fingo svinen springa omkring och söka mat åt sig, där de
kunde hitta något. Ett svin hade sitt bo i dyngdalen (a) och sökte
en gång mat åt sig vid rian. Det var så här lång väg dit (ryggen
ritas) och så kom det
d.
då äntligen till rian
och
hittade sedan litet
0
agnar och boss i »loan»
C,
(b) och under loan
(c): Så gick det andra vägen tillbaka men svältfödda som svinen
voro, ramlade det omkull, steg så upp, men föll igen. Sedan gick det
ett gott stycke, men föll åter två gånger efter varandra, tills det
9.
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kom fram till boet. Så här magert var det svinet. Man berättar
ungefär på detta sätt, medan man ritar (öBO: Ensk. meddel. 1955).
10. Ti rit en tupp.
Tå'n ska rit en tupp, so ska'n tala vidär o birett, hur he e o va'n
går, o ritar opp vidär, hur e vä o hur e såg at, he som'n birettar
om. To bur'in 1 ) sotenn 2 ).
gang en gubb o en käring, som byggd en st-a. Sotenn2)
He va
So laga dom forstutrappo po un o:
. So tj
såg un ut:

o.

gubbin yxen, han, o huggd

4.

et fenstär:

. Men so burja' ) där vex mosa po
tåke:

, to stan blej gamul. Stan va

byggd lite från stranden o tår hadd gubbin, som va fiskar, en bejtisso
Millan stan

) (fig. 1)
o stran-

vext åtär en star skög som

den

såg ut sotenn 2 ) (fig. 2). Nu låg där två
störa stejnar

po stranden et stycke

från sompin . En natt sån 4) so tenkt två t y- var se ti stjela fisk ur gubbis sompin o hadd gömt se båkom vår sin stejn (fig. 4).

•

To e blej mörkt sån 4) , so gick han
ejna tyTvin ti sompin, han, o straxt
sprang han annar baket, sosom du
kan si vegana dejras (fig. 5). To
fick gubbin har, en där va tyvar i
fisksompin hans, o so sprang'n ginum skUgin, han (visas me pennan)
ti sompin, o to'n kåm tid o hojta åt
tyvana, so blej dom förskreckt o burja i) spring undan kors o tvärs (fig.
6) , men ti skit för dom sina färde
bort från sompin, so en e
ra ett dom sotenn2) bara
(fig. 7) (visas me pennan
hur e rök) (NA: 36 s. 346).
1)
3)

Börja.
2) Sådär.
Sump för beten. 4) Sedan.
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På högsvenska:
Rita en tupp.
Då man ska rita en tupp, så ska man tala vid och berätta, hur
det är och vad man gör, och ritar opp vid, hur det var och hur det
såg ut, det som man berättar om. Då börjar man sådär:
Det var en gång en gubbe och en käring, som byggde en stuga.
Sådär såg hon ut: (bild). Så gjorde de förstutrappa på henne ock
(bild). Så tog gubben yxan, han, och högg till ett fönster (bild). Men
så började där växa mossa på taket (bild), då stugan blev gammal. Stugan var byggd lite från stranden och där hade gubben, som
var fiskare, en betessump (fig. 1). Mellan stugan (bild) och stranden (bild) växte åter en stor skog, som såg ut sådär (fig. 2). Nu
låg där två stora stenar på stranden ett stycke från sumpen. En
natt sedan så tänkte två tjuvar sig till att stjäla fisk ur gubbens
sumpen och hade gömt sig bakom var sin sten (fig. 4). Då det blev
mörkt sedan, så gick den ena tjuven till sumpen, han, och strax
sprang den andra bakefter, såsom du kan se vägarna deras (fig. 5).
Då fick gubben höra, att där var tjuvar i fisksumpen hans, och så
sprang han genom skogen, han, (visas med pennan) till sumpen,
och då han kom dit och hojtade åt tjuvarna, så blev de förskräckta
och började springa undan kors och tvärs (fig. 6), men till slut for
de sina färde bort från sumpen, så att det rök efter dem sådär bara (fig. 7). (visas med pennan hur det rök) (NA: 36 s. 346).

11. Göra fem »skräddarrosor» utan att lyfta pennan.
Först prickar man ut åt sig ett kors med en prick i mitten och
tre i var skalm. Så sätter man till en prick på var sida om den andra
pricken från var ända. Då blir där inalles tjuguen prickar, och då ser
alltsamman ut sålunda (1).
•
• •
•
• . • • . .
•
. •
•
Så börjar man föra pennan, griffeln eller kritan mellan två prickar, slår helt slag kring somliga, men bara halft slag kring dem som
är närmast mittpunkten (2). Då får man alla fem skräddarrosorna
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med ett tag, och hela ritningen kommer att se ut på detta sätt (3) (NA:
36 s. 345).

0

4> O

9

9

12. Bygga en jungfrudans.
Först ritar man ett kors och i vart hörn ett krokigt streck med
Därefter börjar man bygga vägen punkt i bukten sålunda:
kr
nedre
skalmen på korset dragen sålunda att man från
ger den i en stor bukt omkring hela »grunden» och fäster andra änden i krokändan, som är på andra sidan korsarmen, där man började sålunda:

Sedan drager man de andra väggarna innanför den yttersta, vägg
efter vägg, från och till punkterna, streckändarna och korsändarna,
tills den innersta väggen göres sist. Det är omöjligt att slippa in, om
man inte går genom alla gångarna. Man brukar också ha jungfrudansen utradad med stenar på släta berg. Han begagnas då att springa
i för ros skull (NA: 36 s. 342).

Ä. Tändstickslekar.
1. Då folket går i kyrkan: to fo/tji gär i tjyrtjon.
Man ställer en hop tändsticksaskar på ända i rad efter varandra.
Därpå knuffar man till en, vilket har till påföljd att alla stjälpa
(MM: 537 s. 298).
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Tända eld i munnen.
Man för en brinnande tändsticka inåt i munnen, sluter läpparna och öppnar den samt blåser ut röken (MM: 537 s. 299).
Sprätta tändstickor.
En tändstickslåda drages ut till hälften och två parallellt med
lådan liggande stickor pressas in mellan den utdragna lådan och
fodralet, så att de ligga stadigt och skjuta ut med huvudet utanför lådans främre kant.
Mellan stickornas ändar placeras en tredje sticka på tvären.
Då man antänder denna vid
huvudet, hoppar den ett stycke (MM: 537 s. 299).
Anm. Då en tändsticka brinner ut, lägger man märke till, åt vilket håll
den vänder sig, då den slocknar. I samma riktning finnes friaren (OR: 537 s.
300). — Se vidare Fsvf. VII, 3 ss. 357, 358.

Eldsticksspelet (OR).
Fälla tändstickor (KN).
Fäll stick (BE MM).
Pickar) stick (LA NV).
Skrabbspel (OR).
Skrapnosspelet (PE).
Spela med eldstickorna (LA).
Spela med firrstickor: spel me firrstickor (SI).
Spela med tändstickor (SI KV).
Stickspelet (ST KV OR KB) .
Innehållet i en tändsticksask kastas ut i en hög på bordet.
Det gäller sedan för de spelande att med en tändsticka plocka ut
så många stickor som möjligt utan att högen rubbas. De stickor man
får håller man. Då högen rubbas, får den följande fortsätta, o.s.v.
tills alla stickorna blivit plockade. Den som fått de flesta stickorna
har vunnit (SI, 1880 t.: Ensk. meddel.; BE: Ensk. meddel. 1955; JA:
Ensk. meddel. 1955).
Likasom föregående, dock med den skillnad att om en »rr.)cklar»1), och måste sluta, så kastar den nye spelaren ånyo de kvarblivna stickorna (KV OR: 537 s. 296).
1)

Rubba ur sin ställning, bringa att vackla.
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En hop tändstickor hålles i den ena handen. Denna placeras på den andra, som hålles knuten på bordet. Därpå låter man
stickorna falla ned på bordet. För övrigt likasom föregående (KV
MM: 537 s. 297).
Lika långa, smala stickor, t. ex. femtio stycken, eller tändstickor kastas på bordet och tagas med en sticka gjord till en liten
Sibbå. Den vinner, som fått de flesta stickorna (ST:
spade, o.s.v.
397 s. 181) .
Stundom räknas poäng, en del stickor är tio eller fem, t. ex.
kung och drottning, och dessa ha något igenkänningstecken (ST:
397 s. 181).
En ask tändstickor tömmes ut på bordet. Med tillhjälp av ett
rågstrå, som man värmt, så att det krökts på ändan, plockar man
upp stickorna en och en. Den som får de sista stickorna vinner och
SI ovan
motspelaren måste kasta ut alla sina stickor. För övrigt
(LA NV: 513 s. 234).
Tändstickor eller andra ungefär lika stora stickor låter man
falla ned på bordet. Man skall taga en sticka från högen utan att
rubba de andra, man får hjälpa till med en sticka. Följande i turen
tager sedan de återstående stickorna och fäller o.s.v. dem ned på
bordet o.s.v. i tur och ordning. När högen är slut räknar man, huru
många stickor man har. Vinnaren, den som har de flesta, får skrapa
den sämsta på näsan. 1 följande spel får den sämsta börja. — Spelas
också sålunda att endast den första fäller ut stickorna (NV: 407 s. 108).
En håller t.ex. trettio tändstickor i handen, som vilar på bordet och låter dem sedan falla ned på bordet o.s.v. Den som erhållit de
flesta tändstickorna, får ge så många »skrapnosar»1) åt följande i
ordningen som denna har antal stickor mindre än segraren, denne
åter lika åt följande (KN: 400 s. 63).
Man täljer en hop stickor av en tändstickas längd. Stickorna
tager man sedan i högra handen och låter dem falla ned på bordet
från omkring en decimeters höjd. I tur och ordning försöka de spelande med en krok få bort så många stickor som möjligt utan att
rubba någon annan sticka. Den som fått det minsta antal stickor
har förlorat och skrapas på näsan så många gånger som han har
färre stickor än kamraten närmast honom (KB: 38 s. 85).
1)

Skrap på näsan.
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En hop stickor av en tändstickas längd. En sticka har tre
inskärningar och kallas »kung», en annan med två skåror »drottning»,
en med en skåra »soldat», stickor utan skåra »bond». För kungen
får man tio poäng, för drottningen fem poäng, för soldaten två poäng
för bonden en poäng. För övrigt likasom föreg. (PE: 38 s. 85).
Man tillverkar stickor, litet grövre än strumpstickor. En del
sirar man ut på olika sätt till knektar, kungar, ja t.o.m. en påve, som
är värd mest, d.v.s. 10. De släta äro soldater. Graderna få varieras.
Deltagarna två. Den ena tager stickorna i den ena handen, lägger
den på den andra, som ligger knuten på bordet, samt låter sedan
stickorna falla ned på bordet. Därpå försöker han försiktigt plocka
bort en och en i sänder utan att rubba de övriga. Misslyckas han, tager kamraten stickorna och förfar på samma sätt. Den som får de
flesta stickorna, vinner och får skrapa den andra på näsan så många
»hugg» som denne har stickor eller poäng mindre (OR: 537 s. 300).
Ofullst.

Påvelspel: ett spel med stickor (GB NV: Bidrag I s. 76). — Utan
beskrivning.

Dra stug (stuga). Obestämt antal deltagare. Först sätter man
ut punkter på tavlan. Sedan får var och en i tur och ordning draga
streck mellan två punkter. Den som drager den fjärde sidan i kvadraten, får »stugan». För att känna sina »stugor» sätter man en
siffra eller en bokstav i rutan (NÄ ÖV: 510 s. 15).

E:J

Bygga hus.
Varje tändsticka föreställer en »stock», och man lägger dem tillsammans såsom stockarna i ett hus. Det gäller att se vem som kommer högst, d.v.s. kan lägga det största antalet stockar, förrän huset
stjälper. Man kan också bygga huset triangelformigt (BO: Hembygdsm. 34 s. 74 b).
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8. Lek med tändstickor.
Man lägger ut sexton stickor, tager bort »fem» och »fem» återstår Icke beskrivet huru det går till (BO: Hembygdsm. 34. s. 74 b).

9. Rada ut tio stickor bredvid varandra och sedan lägga dem i
kors på varandra två och två så, att var sticka alltid lyftes över två
stickor till sin närmaste.
De tio stickorna tänkas utradade såsom fram/•
går av figuren, och äro numrerade från 1 till
.
10. Först tages fyran och lägges på ettan, sedan
sexan på nian, åttan på trean, tvåan på femman och sist sjuan på tian sålunda:
(NA: 36 s. 341).
C.
7•

4.

g.

/. 6. 9. 8.

3.

2. 5: i

10.

X XXX X

9.

i0

10. Lek med eldstickor.
Tolv stickor eller flere delas i två hopar, varpå man ber kamraterna taga bort ett antal stickor ur sin hop. Själv tager man lika
många stickor ur sin egen hop som det lämnas kvar i kamratens hop.
Efter hand räknar man ut, när kamratens hop tager slut, även om man
befinner sig i ett annat rum (OR: 537 s. 301).

11. Göra fyra lika stora trekanter av sex fyrstickorl).
Av tre stickor gör man först en trekant, som ligger på bordet.

Sedan reser man en fyrsticka i varje hörn och har ändarna att luta
ihop mot varandra, och då blir det fyra lika stora trekanter (NA:
36 s. 340).
1)

Tändstickor.
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12. Av nio rum få fem.
Av fyrstickor bygges ett fyrkantigt rum, lika stort på alla sidor.
Detta indelas i nio lika stora små rum. Tag bort fyra väggar sålunda
att det blir fem lika stora rum kvar. Om man tager bort mittersta
stickan i ytterväggarna så blir det fem rum sålunda ordnade (NA:
36 s. 340).

13. Av nio rum få två, genom att taga bort åtta stickor.
Rummen i figuren 1. Man tager bort de streckade åtta mellanväggarna, så blir det två fyrkantiga rum, men inte lika stora av
detta utseende, figuren 2 (NA: 36 s. 341).

1

14. Av sex rum få tre.
Här har jag av sjutton »fyrstickor» (SI) »rivstickor» (NA) (tändstickor) byggt en byggning med sex rum. Vem
kan ta bort fem stickor och ställa så till, att
a
där är jämt tre lika stora hela rum kvar och
i
IJ
al I I la
igen överloppsvägg heller. Väggarna a bort7— a
tagas (Si: 1890-talet, Ensk. meddel.; NA: 27
s. 35).
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Ö. Bandlekar.
1. Tugga ihop bandet: tng i hoop bandi.
Man knyter ihop ett band, så att det bildar en ring, och tvinnar
det med dubbelt slag, så att en dubbel ring bildas. Därpå låter man
någon klippa av det, så att fyra ändar bildas, men aktar sig att visa,
att det klippes av vid själva knuten (man håller fingrarna på, så att
ingen anar, var knuten finns). Nu har man fått en liten ända, som
stickes i munnen och tuggas, och om en stund visar det sig, att
man tuggat ihop det sönderklippta bandet till en hel ring på nytt
(MM: 537 s. 309). — Anm. Beskrivningen oklar.
2. Fånga saxen: fong saxin.
Man slår dubbelt halvslag kring det ena saxögat och frågar,
om någon kan befria saxen. Det tillgår så, att hela saxen trädes igenom bandöglan. En nyckel kan också användas ist. f. en sax (MM:
537 s. 310).
3. Binda ihop varandra: bind ihoop varädär.
Två personer bindas ihop med två snören, t. ex. så att den enas
armar förenas med den andras ben. Man ber dem göra sig fria utan
att klippa av snöret, och vanligen börja de då krypa och kliva under
och över varandras armar. Det hela ser mycBe«
ket roligt ut. Lösningen är enkel: det gäller ba,
ra att träda en ögla av det ena snöret (som bör
A rn,
vara trätt inom det andra, se figuren) först
över handen och sedan innanför den ögla som
knutits med det andra snöret kring t. ex. handloven samt draga öglan
över handen, så bli personerna fria (MM: 537 s. 310).
4. Häkta händerna (MM OR)
Skära av fingrarna med band (PÅ).
Att snurra ihop fingrarna och lösa dem med ett enkelt grepp.
Ett omkring 1/2 m långt band knytes ihop. Först lägges handbukten
tvärs över insidan av handen. Sedan tages en slinga, vars högra part
går mellan lillfingret och ringfingret och vänstra mellan långfingret
och pekfingret. Därpå tagas båda omkring tummen och sedan det
vänstra bandet mellan lillfingret och ringfingret sedan båda banden
i kors motsols och vänstra bandet mellan pekfingret och långfingret
och omkring pekfingret och högra över handflatan, därpå båda till-
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sammans mellan långfingret och ringfingret. Så tager man de två
trådarna, som äro vid tummen och lyfter dem mellan långfingret och
ringfingret, varpå en bandbukt blir hängande nedåt på övre sidan
av handen. Då man drager i den tråd, som ligger över handflatan,
kommer bandet ledigt bort från fingrarna (PÄ. SI EN: Ensk. meddel.
1955; MM OR: 537 s. 399).
5. Vara kvick på fingrarna.
Ett halv aln långt band lindas med mitten tre slag motsols om.
pekfingret. Så sticker man opp bara bukten av det fjärde slaget mellan pek- och långfingret, så att där synes en liten lycka av trådbukten
utanpå handen mellan de båda fingrarna. Nu har man båda handens
ändar inne i handen. Man tar då den ena av ändarna och låtsar
träda den genom lyckan, men riktigt kvickt, och att det går så kvickt,
beror därpå att man inte träder genom lyckan utan bredvid, och då
man drar till passar man på, att bandet slipper upp ett halvslag
mellan pek- och långfingret, och då blir bandet snärt in i lyckan,
som är gjord av den andra ändan (NA: 36 s. 322). — Samma konst
utfördes av en dansk från Fyn, bosatt i Sibbå, Pajpis.
6. Skära av ståndaren: stjär ov standarin.
En person ställer sig vid spiseln och binder ett sammanknutet snöre omkring stackjärnet1), d.v.s. han är snabb i vändningarna och försöker inbilla åskådaren, att snöret blir fritt från järnet, utan att det
knytes upp. Man har »skurit av stackjärnet». Det hela bör gå kvickt,
så kommer ingen underfund med sammanhanget. — Man kan också
fästa en sticka vid järnet och lösa den, utan att man öppnar knuten (MM OR: 537 s. 312). — Anm. Beskrivningen ofullständig och
oklar.
7. Göra kaffekopp och tefat.
Ett snöre trädes på båda händerna, så att det går mellan lillfingret och ringfingret på yttre sidan om lillfingret, och mellan
pekfingret och tummen på yttre sidan om tummen, så att snöret blir
på inre sidan av handen. Så tager man med pekfingret tråden på
inre sidan av båda händerna och därpå tager man med båda tummarna de trådar, som gå i kors mellan pekfingret och långfingret, vidare tager man den tråd, som förut varit över tummarna och flyttar
1) Spiselståndare som bär upp spiselvalvet.

62 —

V. E. V. Wessman.
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den över till andra sidan av tummarna och slutligen släpper man den
tråd, som är på lillfingret, och drager ut tråden. Då äro koppen och
tefatet färdiga (SI 1A: Ensk. meddel. 1955).
8.

Göra matta.

Ett snöre trädes på båda tummarna, så att det går mellan lill-

fingret och ringfingret på yttre sidan om lillfingret, och mellan pekfingret och tummen på yttre sidan om tummen, så att snöret blir
på inre sidan av handen. Därpå tager man med pekfingret tråden på
inre sidan av båda händerna, sedan släpper man av de trådar, som
äro på tummarna, och så tager man den tråd, som är sist om lillfingret, med tummarna, och sedan tager man med pekfingret den tråd,
som går mellan tummen och pekfingret, och flyttar den ovanpå tummarna, därpå tages den tråd bort, som förut varit på tummarna. I de
hål, som sålunda uppstå vid tummarna, stickas pekfingren. Slutligen
släpper man av de trådar, som äro på lillfingren, och drager ut trådarna. Så är mattan färdig (SI: Ensk. meddel. 1955).
9. Såga (SI).
Såga veden: soga vedin.
Deltagarna två. Den ena träder ett hopknutet
Nur;
snöre korsvis mellan sina händer och fattar i
K„., den yttersta delen av snöret, som löper mellan
händerna, med munnen. Den andra tager likaså
snöret i munnen på sin sida. Samtidigt draga bägge med munnen snöret var åt sitt
håll, varvid händerna närma sig varandra. Därpå föras händerna ånyo åtskiljs, så att snöret spännes. Detta upprepas, så länge man har lust att »såga» (SI: Ensk. meddel. 1955; KV:
537 s. 308).
10. Lek med band.
Ett snöre knytes ihop, så låter man det hänga på vänstra handens tumme. Med högra handens pekfinger tager man om den del av
snöret, som är bakom tummen och drager snöret fram till vänster
om det snöre, som är framför tummen, svänger sedan pekfingret ett
halvt varv till höger och träder öglan över vänstra handens pekfinger. Så fortsätter man och för högra handens pekfinger vänster om.
snöret och fattar tag från högra sidan i det bakre snöret och träder öglan över långfingret o.s.v. på samma sätt med de återstående

V

Sällskapslekar.

979

fingrarna t.o.m. lillfingret. Slutligen drager man tummen ur öglan
och fattar tag i snöret som är inåt handen, drager i det och då frigöres snöret från alla fingrarna (JA: Ensk. meddel. 1955).

Aa. Pappers- och näsdukslekar.
Av papper viker man pilar, som man kastar (Allm. i skolor).
Man viker av papper saltkar (EN).
Av papper viker man två käftar, som man kan bringa att röra
sig mot varandra (EN).
Förfärdiga råtta av en näsduk (HF EN).

Ab. Kortspel.
Kortspel ha spelats i alla tider, om det ock i kristna kretsar
särskilt i äldre tider, anses vara synd att syssla med kort. Därom
vittna ,oförtydbart sägnerna om djävulen som objuden kamrat åt
kortspelare.
Emedan utgivaren icke själv är kortspelare och icke heller någon
redogörelse för huru spelen gå till finnes att tillgå, uppräknas endast de spel, som finnas nämnda i samlingar och ordböcker. Dessa
äro följande:
Bank (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Basiniron (NA: Wm Ob. I s. 39 a).
Bismark (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b; SI: Ensk. meddel.).
Casino (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Durak: dorak. Nyl. durak NA durak Al (Ensk. meddel.) betyder
också 'bet i spelet', och den som blir bet, säges få dorakin, durakin,
dtiraken (Wm. Ob. I s. 137 a). — Av ry. dorak 'dumhuvud'.
Knack (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b; SI: Ensk meddel.).
Knorr (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b; SI TU HÄ: Ensk. meddel.;
allm.
Kungsspel (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Långdurak: longdorak (SI TU HÄ): longdarak Al (Ensk. meddel.).
Mariage: marjäs (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b; SI TU HÄ: Ensk.
meddel. allm.).
Musta Maja: mista Majja (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b; SI HA:
Ensk. meddel.). — Musta fi. = 'svart'.

980

Sällskapslekar.

Kap.

Niokortsknorr (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Par och påkörare (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Pass (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Rams (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Rödskägg (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Svarta Petter (SI: Ensk. meddel.).
Tjuguett (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b; SI: Ensk. meddel.).
Trekortsknorr (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b).
Ventti (Nyl. Ab öb JA: Främmande infl. I s. 169).
Åsna (BO: Hembygdsm. 34 s. 77 b; EN: Ensk. meddel.).
Ac. Lekar nämnda, men icke beskrivna.
Bultarleken (EC HA: 73 s. 8).
Byta hästar (mÖb.: Folksk. kal. 1888 s. 139)
Ja och nej (BO: Hembygdsm. 34 s. 75 a).
Källarleken (EC HA: 73 s. 8).
Nigarleken (EC HA: 73 s. 8).
Om och så (BO: Hembygdsm. 34 s. 75 a).
Räv och skutt (KL Andersson, I.N.E.).
Springa trappgubbar (EC HA: 73 s. 8).
Springa tre och tre (EC HA: 73 s. 8).
Tjip tjop (BO: Hembygdsm. 34 s. 75 a).
Vad tycker du mest om? (EC HA: 73 s. 8).
Vad vill du ha av oxen? (EC HA: 73 s. 8).
Vill du bliva bjuden till bröllop? (EC HA: 73 s. 8).

I Universitetsbiliotekets exemplar av Arwidssons »Svenska fornsånger» finnes ett antal blyertsteckningar rörande visornas och lekarnas förekomst på svensk-finländsk och svensk-estländsk botten.
Handstilen är utan tvivel framlidne docenten Herman Vendells
Med anteckningen »Nyland» har Vendell försett följande lekar ...
(hänvisningarna gälla sidan; inom parentes följa Arwidssons nummer och överskrift, där sådan finnes).
Nyckeln till jungfruns skrin. 387 (16)
Fru Solstopp [V11 tillfogat ett frågetecken]. 389 (17).
Konung Davids ABC. 392 (20).
Pastorn och pastorskan. 394 (22).
Stjäla hö. 395 (23).
»Jag sveder och jag bränner ...» [vid pantlösn.]. 401.
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Stå för länge [pantstraff], 403 (2).
Stå i brunn [pantstraff]. 404 (5).
Gå med posten 407 (10).
Tjena smeden [Vendell antecknar »tj. bonde n»]. 410 (16).
Sticka ut månen. 412 (22).
Blåsa ut ljuset. 414 (27).
Att använda tre ting. 416 (32).
Gömma ringen. 431 (22).
Bösta byk. 436 (27).
Skifta bocken. 439 (30).
Nigleken [ant. av annan hand: »under namn af Famos klobbon»]
441 (32).
Låna eld. 441 (33).
Söka efter musik [ant. gäller varianten B. Göra efter musik]
444 (37).
Rida, rida ranka. 489 (30).
Apala mesala (1. Utlottning till lek A) 492.
Annika drannika ... 493 (C).
Hvar bor vipa? 494 (2).
Har du sett herrans höns? [Arwidsson har under rubriken: »Benämnes även: Har du sett kungen?», vartill Vendells ant. »Nyl.?»].
494 (3). (K. Rob. "V. Wikman i Hemb. 1917-18 ss. 77, 78).
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INDEX TILL LEKARNA
Siffrorna (även inom parentes) hänvisa till sidorna.

Kap. I.
Lekar med små barn.
1
Dansa min docka
Dansa en liten docka
2
Dassi dura
Dassin på
Dansi dock ona
3
Dansa med Rosas Mick
Hoppen gossar
4
Hopp i dilin
Hoppeli hoppeli
Lipi Lammskinns Kajsa
Skevalippo
Flickorna våra
5
Ro, ro rotjelin
Kalven springer
Alla gröbbors söta vän
Hipp, hipp
Vi ska hopp o dansa
Har du sett min far
6
Ålberg o Kålberg
Tripp trapp
7
Ekorren gick på ängen
Kära mor, ta mej till måg
Dit rider han
7
Andra stugans bastu
8
Hiss hiss
Kissen ligger i kvarnen
Såg någon min man?
8
Kili, kili kirkkoon
Satte mig på ett lullande berg 9
Jag gick mig ut på ett rullande
10
berg
11
Mor malde maltet
13
Bisin och gumman
Till tall gick i vall
14
Tyttan
Tuttar i en nävertrut
15
Gåsa klinga
Locken satt på brunnen
16
Bocken stod vid brunnen
Tuntul i hornet
17
Tusse långskånka
Har du sett liten gosse rida? »
Mala maltet
Halstret

18
Rida rakatopp
21
Rida ranka
30
Ridi ränna
34
Ri räddagål
Fara till Dennemark
35
Flickorna m. m. rida
39
Då homsade hon Gråen
Kör till kyrkan
40
Baka bulle
52
Baka kaka
53
Sikta, sålla
Halleluja knäckebröd
Vippa vappa
54
Klappa hantuna
Räven nalkas
55
Ibidi bibidi
Krass kråkorna
Såga, såga
Drag not
56
Den där föll i bäcken
Lägga sig
57
Var vill du sova?
Två hugger och en plockar
'tvättar'
»
Frappa på dörren
58
Duvorna flyga
Knäppa ihop händerna
Folket i kyrkan
Är hunden hemma?
59
Sätta oxen att dricka
Kråkan kokar gröt åt sej
60
Röra i gröten
Fingerramsor
Sko häst, sko fålen
71
Gullspori spänna
74
Hundarna gå i vall
Springa till skogen
75
Löpa efter, locka fåren m. m. 77
78
Springa efter vatten
79
Knåda deg
Haren, räven, galten i bondens
åker
Svänga barnet som en klocka 80
Draga gärdsle
Då barnet skall lära sig gå
81
Kroppsdelarna
Taga näsan av barnet
84
Snip
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Index
Snibb
Nabb
Nipa
Var bor Vipa?
Säga vad friaren heter
Vem har du till brud?
Kan du läsa?
Musen kommer
Råttan kommer
Locken kommer
En lång man kommer
Sticka en liten galt, gris
Räta ut skägget
Hissa barnet
Tisin tasin
Bim bom
I hundkyrkan
Björnen går i mossan
Väktaren vänder tavlan
Solen går upp och ned
Rim när man svänger benet
över barnet
Då man har barnet att gömma
ansiktet

88
89
90

94
95
98
»
99

Kap. II.
Småbarnslekar
100
Bygga hus m. m,
101
Sågare: Såganbisi
102
Dockor
Samlor
Leka häst
Leka butik
103
Leka präst
Leka mamma, pappa och barn »
Leka skola
Leka postiljon
Trycka pengar
104
»
Leka fulla karlar
Gubben och gumman
Snurro
Snurribussa
Trilibisi
105
»
Loppo
Bitjiloppo
Gräshoppa
Spel med sytråd
Spela med knapp
106
Lekar med smörblommor
108
Maskrosens fröbollar
Se hur mycket smör kamraten
ätit
Lekar med plantago (groblad) 109
Förfärdiga instrument av
växter
111
Då man gör halmblistrona
112
Låta i smörblomsstjälk
Låta i vitplister

Låta i skida av sibirisk ärt
(114)
Gräslåta
Vasspipa
Flokväxter
Blusar: plusar
Alhorn
Blad av växter
Blad att smälla med
Tupp eller höna?
Binda grässtrån
Kittla med grässtrå
Byta hästar
Kattspegel
Lek med bär
Min sugga gick te skogs o
grisa
Frukten av gula näckrosen
Vassbåtar: vassflotte
Sträna
Blåsrör
Spruta
Flokonbössa
Skjuta med kolbössa
Skjuta med tallbössa
Lekar med nyckelpiga
Gullkuddan
Gulltippa
Pupu lilla
Vibb a v abb a
Flyg: flyg öster
Pippi och Pernå
Kärna smör
Lekar med gräshoppan
Ord till snigeln
Lek med myrorna

113

114
115

116
117

118

119
120
121
122
123
124

Kap. III.
Idrottslekar
125
Slängkälke
Snurra
(181) »
Vända plätt
Svänga om varandra
(181, 183) »
Vända pannkaka
Lyfta en karl med fyra fingrar 126
Lyfta vid huvudet
Lyfta kung
Visa kungen
Se kungen
Lyfta vallkung
Lyfta nackahoj j i
Si kungsdotren
Vi ska se om je va na braan
j akthond
Vi ske se om du je na go
vakthond
127
Visa barn till Stockholm
Visa logkissan
Resa järnstören
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127
Kyssa slägga
Lyfta stolen
Lyfta stock
Lyfta i knävecken
128
Lyfta törvisstobba
Stylta
Kasta kärran över huvudet
Bryta arm
Styvas
Dra upp sig i stegen
Ta nacktag
129
Bryta stubbar
Bryta knä
Ta upp knytnäven
Stå med knytnävarna
Kröka knä
Vrida spik
130
_Slå spik
Stöta vägg
Dra simpnot
Tömma stutar
Dra slätkäpp, slätpulik
131
Draga handkavle
Dra upp varandra med händerna
Rotdragande
Dra handske, hank
Dra hanabest
Att köra med oxar
Dra vargnoten
Spänna ring
»
Dra fingerkrok, krokfinger 132
Dra armkrok
Dragkamp med rep
Kasta sten
Kasta i kapp
133
Kasta under låret
Kasta sten under benet
Kasta krokben
Kasta smörgås
Kasta filbunke
Ta lyra med mössan
Kasta lås
Kasta ost
Kasta snöre
Kasta tomtegubben
Kast tonkgobbin
Plums
Risbastu
Binda näcken
Dräpa näcken
Kasta i näcken
Kasta näck ( -en)
Klara näcken
134
Klava näcken
Ta näck, näckor
Kasta nyckel
Kasta filbunken
Kasta slägga
Kasta pil

Index
Kasta bröms
Kasta spikar
Våg
Kasta lans
Kasta kniv
Kasta yxa
Kasta lerkrukor
Kasta järnkulor
Kulstöt
Sprättbåge
Bågbössa
Pilbåge
Pilbössa
Sprättbågabössa
Slungor
Fjongo
Käppslunga
Spöslunga
Stenslunga
Träslunga
Potatiskastankäpp
Potätsslunga
Päronslunga
Bandslunga
Kastslängo
Läderslunga
Påseslunga
Repslunga
Skräppslunga
Slänga
Bältslunga
Gummibåge
Gummislunga
Sprättslunga
Stenstritsa
Strits, stritsa, stritta
Springa i kapp
Rojna
Gå, springa i säck
Kreka i kapp
Gå fyrfot
Gå kräfta, kräftgång
Springa genom tunnor
Springa byxor
Potatislöpning
Slänga långrumpa
Bj örndansen
(153, 181)
Rutten potatis
Stock
Slängstolpe
Trä på bulten
Lägga på bommen 1. stocken
Tobaksrulla
Dra långarmen
Stolpen
Lägga under port
Springa kryparen
Springpålar
Springa kvarn
Springa skottkärra

134
135

136
137

138

139

140

141

142

143

144

Index
144
Trissa
Meka, slå mekaband
Mekahjul
Peka band
Slå band
145
Slå kurrband
Trissa band
Tumla band
Mekaband
Springa väderkvarn
146
Springa flygmaskin
Hoppa på ett ben
Kinka
Klinka
Trinta
Tjink
Tupplek
Tuppfäktas
Binda ihop fötterna och kap147
pas
Hoppa kråka
Hoppa som haren
148
Hoppa ekorre
Grodhopp
Hoppa jämfot (-a)
149
Hoppa längst
Hoppa höjd
Hoppa över käppen
(536, 540) »
Fårleken
Hoppa på baken
Gå omkring med kvarnvingarna
Hoppa bock
Hoppa rygg
150
Hoppa över stolen
Hoppa med stav
Hoppa stång
Hopp (-a) stör
Hoppa över gärdesgård
151
Hoppa från bräde
Hoppa på kavelbräde
Hoppa band
Hoppa lina
Hoppa tamp
Hoppa över kvisten
Hoppa i repet
Slänga rep
152
Hoppa över kälke
Dansa engelska
Dansa kosackska
Dansa kycky, 1. kucku
Dansa ryska
Dansa slinkompass
Dansa tattarsk
Hallingen
Hippamakrippa
Hoppa kråka
Hoppa pikkurysse
Kråkdansen
Ryssdansen
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152
Skördans
Trippa katt
154
Hjula
Kullerbytta
Rulla hjul
Rulla tobak
Ta slanten på tån
Stå upp bakbunden
155
Lugg björn
Bära luffarpåsen
Gammelpigsbölon
Latmansbördan
Stiga upp med foten på ryggen »
Krypa under käppen
Krypa genom spannremmen
Gå över käppen
Ta pengen
Ta styvern från stolen
156
Ta upp bakvägen
Ta sig upp på bänken
Träda huvudet genom armarna
Krypa genom stolen
Resa sig vid stången
Fälla träd
157
Hänga i knävecken
Hänga i fötterna
Trä på nålen
Resa till Amerika
Gå på benkäglor
Gå på styltor
Gå på kryckorna
Ta pengen från golvet
158
Balansera på lina 1. stång
Tjäna ut året
Slå skon
Kyssa tån
Slå dyna
Slå ned från bocken
Slå säck
Gå med händerna i stegen
Gå med armar
159
Stå på ett ben
Duger till flygare
Trilldansen
Vända kvarn
Bära hasabacka
Bära kankapåse
Bära kasabacka
Bära kasakonta
Bära kasbölo
Bära kasserygg
Bära kassekunt
Bära kasselunk
Bära kasselunt
160
Bära kunkaryggen
Bära kunkepåse
Bära kunsjonbak
Bära kunsonbak
Bära kuntaryggen
Bära pumparyggen
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160
Bära påsrygga
Bära påstaka
Bära saltpåse
Bära takapåse
Bära mjölsäckarna
Hoppa bräde
Hoppa planka
Sprinta bräde
161
Baka kinko
Gunga (med) bräde
Kingsa
Kinka med bräde
Koppa bräde
Pocka bräde
Gunga på långflake
Gunga
Horbläkta
Skolva
162
Tjinso
Trätjinson
Bandkinka
Kingsa
Kinka
Repgunga
Repkingsa
Slängbrink
163
Klappa och stryka
Röra benet och armen
Spärra ut fingrarna
Skilsmässor och trohet
Vrida handen och dricka ur
164
flaska
Vrida vattenglas ett varv runt
Taga eld på tändsticka med
en hand
Balansera käpp eller räfsa
Rulla käpp eller räfsa
165
Ringa med 'svinklockor'
Mittomkast
Lägga ryggtag
Ta bälttag
Kragakast
166
Rida i kapp
Simma i kapp
Ro i kapp
Skrinnstege
Vattenlek
167
Skida
Iskoli
Ispulla
138
Iskula
Ispulk
>>
Firra
Firrbock
Firrmärr
(170) 169
Pinnslänga
Skvirrbock
Slingbocken
Slingerbana
Slingerkälke

Index
Slänganhäst
Slängarstång
Slängbana
Slängbock
Slänghästen
Slängkälke
Vingelkinka
Vingla
Virra
Virrmärr
Bakavirro
Slänga
Vingelslänga
Snölykto
Långräven
Snöbollas
Snömylas
Snöpoltas
Snökrig
Isbana
Åkarbrasa

169

170
(177) »
172

173

Kap. IV.
Lekar med idrottslig karaktär
174
Tämja bockar
Krånka skomakaren
Pista julbock 1. skomakaren
Påta ögat ur skomakaren
Rusa till skomakar
Sotarleken
Sticka skomakare
Sticka sutare
Sticka ut ögona på sotarn
Sticka ögat ur skomakaren
(923)
Sticka ögona ur julbisin
Stöta skomakaren
176
Spänna gylta
Barkhackning
Gno salt
177
Sko häst
Klappa hand
Rädda hand
Slänga
(170)
Lyfta vattenfatet över huvudet
Duka efter pengar
Ta pengar ur fatet
Fiska upp pengar
Kasta ut ögonen på den andra 178
Kasta abborre
Simma på land
Bära ost
Gullstol
Kaffebricka
Kattbordet
Kattstolarna
Ost
Grytan

Index
178
Bära storgrytan
(146) »
Kinka
179
Vända björn
Snöpa björn
Stjälpa bj örn
Taga en slant med munnen 180
Passleken
Baknapp
Kappätning
Gå hjul
Gå kråkgång
Kärrhjulskast
181
Gå kräfta
Sno katt
Dra finnårder
182
Skjuta skottkärra
Klappa hand 1. händerna
Klappa kläder
Klappa sköt
Klappa varmhandske
Krass, krass kråkorna
Lappa vantar i månskenet
Sko häst
Slå flathand
Smida
Smida händren
Smida spikarna
Smätta hand
Spika pärtorna
183
Borra
Far till Kyrö
Kasta
Mala kaffe, 1. malt, 1. salt 1.
(185)
snus
Sikta (snus)
(185)
Stretas
Vrida kläder
Väderkvarnen
Dra stretabock
184
Hollands polska
Jigga
Mala muttuskvärnen
185
Segla
Skutan
Spärra
Stampa peppar
Stretabock
Streta saltet
Stärra å bässen
Stöta peppar
Trilla omanokring
Kvarnvingarna
186
Punda varandra
Väga, väga salt(et)
Haraskutt 1. -skott
187
Hoppa kråka
Kasta kråka
Kasta över huvudet
Kronoskjuts
Rysskast
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Skaka halm
Skjuta kråka
Skjuta kråkbyxor
Skjuta skata
Skutta
Sparka kråka
Spjärna kråka
Spänna kråka
Åka kronoskjuts
Backrullning
Dra vält, 1. vältra
Kattleken
Koppla tjärtunna
Kullra tjärtunna
Nysta
Rulla
Svarva rull
Pimsa och grassera
Springa natthugg
(190, 191, 198)
Nata
Tippa
Springa påse
Jossi
(191)
Hörntippa
Tagare
Springa tagare
Ta på trappa
Sopa trappan
Byta bon
Stadstagare
Springa litta
Tjäjson
Hippa
Springa pissan
Hugget
Göso
Sista
Springa neppi
Korsneppi
Tippa, -n
Snöpiku
Taga 'näppi' med skidor
Koka
In och ut
Ut och in
Ta fast
Engelsman
Neppi då man skrickar
Natu inomhus
Sittnata
Sitthippa
Kyckyneppi
Väggnatu
Smältor
Stennatu, 1. -tippa, 1. -setto
Ta på sten
Spring på sten
(198)
Litta
Stenskvättan
Stejnpisson

187

188

189
190
191
»

192

193

194
195
196

197
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197
Ta fast
Stensugga
198
Tränata
Träsugga
Träpisson
Bj örknata
Järnpisson
Sista
Slå sista
(199) »
Pissan
Spring pisson
199
Sist
Kus
Ta natt
Kasta rutten stoppa
Surin
Göra flissetrasa
Kasta slarvsugga
»200
Vargdansen
Älgrep
Taga fångar
Ta i kurron
Draga långraden
Kedj eneppi
Långradoneppi
201
Ropa sista
Ränn änka
Sista par, (-et) ut, fram,
spring
Springa änka
Änkelek
Femte hjulet under vagnen
202
(203, 205, 206)
Knutleken
203
Tre och tre 1. springa tre
Springa på hög
Två kråkor i tri troppar
Tre kråkor i en tropp
Ränn trifot
204
Slå på ryggen
Tri ben
Slå var tredje
(207)
Ålands lek
Slå plätt
(207)
Slå den tredje
Tredje hjulet under vagnen 205
Klappleken
Haren i busken
Kärlekskapp springning
Stickleken
Kappas om rummet
206
Trimannahög
Tri krokor o ejn hop
En slår den tredje
Bulta håls
Ränna plätt
(923) 207
Slå till håls: Slå hål
Ett hugg och spring
Pantlek
Springa rep

Index
207
Repleken
(210) 208
Tjärgrytan, -pytsen
209
Tjärtunnan
210
Falla i tjärtunnan
211
Låna såll
Timos Annas sömno polska
Jocka korriber o skoffar mi i
roge
Bred, bred bältanbak
213
Bältonbak
Bära bära pylton bak
214
Katt och råtta
215
Springa kiss
Ta gysa
Björnleken (216, 241, 272, 286,
535)
Isbjörn: jossi
216
Spring björn
Spring 1. lek varg
(219) »
Varg och folk
217
Kom, mina lamm
Vargen och lammen
Räv och höna
218
Räven och fåren
Räven ligger i Solbacka o
sover
(533)
Gås och räv
Räven och vargen
219
Dansa medan räven sover
Rundring
Springa vargloven
Varglovin
220
Koddase
Natursving
221
Varglo, springa varglo
Vargring
222
Björnring
Rävring
Ringhippa
224
Naturing
Roddare
Snöpiku
Varggrop
Haragömma
225
Pirgömma
Hider
226
Björn
Hök och duva
Myggan, svalan sparven, höken och jägaren
227
Hästhage
Göra harar, harar och hundar,
harar och jägare
228
Skytta 1. hare och hund
Hoppa hare, hopp häran
229
Jaga älgar
Skjuta fula
Jägaren som sköt katten
Jägarleken
Pärona koka
230

Index
230
Ta på skrinda
Skrindpåtare
Prästmors gröna gräs
Sj örövare
(565, 632, 921) »
Låna såll
(565) »
Köpa såll
231
Låna mors gamla grynsåll
Fågelleken
Fågelnamn
232
Svarteman
Vem är rädd för svartagubben 233
Kom an
Hattar och mössor
234
Frälsarbo 1. frälsa bo
Frälsa från väggen
Frälsa och dö
Frälseman
Frälsa kissa
Ängel bängel eller stoj
235
Vaktleken
Vätan
Päcken — näcken
Ränn näck
Näck jag sitter på renen din 236
Näck jag sitter på stranden
din
Draga slimpan, noten, långtöget
Rumplek en
237
Revarumpa
Dra not
Lägga ut not
Kasta ut en nät
Notutläggning
238
Fisket
Kasta ut nät
Dra vata
239
Fiskar i nätet
Springa Matt
Piskan Pavo
241
Björnleken (215, 216, 272, 286,
535)
Stå
Stå fri
242
Fräls
Ryttarlek en
Japanska kriget
Kinesiska kriget
Japan och 'rysse'
Herre på täppan
243
Konung på sin tron
Pina gris
(941) »
Brottslingen i cell
Kung i sitt rike
244
Spränga kalv
245
Käpp- 1. klabbleken
Petter
Vattenleken
246
Mössleken
247
Svarta och vita
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Kvitt o svatt (vitt och svart) 248
Indianer och vita
Rövare och fasttagare
249
Röva kottar
Stjäla fanor
250
Puhleken: poleken
Partikrig
Dynleken
251
Räkningar i kurragömma
Kurragömma
260
Duragöm
Döraj örno
Dåra gömma
Gurra
Gurra gömma
231
Gömleken
Gömmasleken
Gömmas och skåda bort
Gömma öga
Hålla
Hålla låven
Håll öga
Kaligömma
Kuligömma
Kura
Kur abo
Kurabotrippa
Kurrebo
Kura gömma
Kura kaka
Kori kori kaka
Kura kura strippa
Nåla, -bock, -gömma
Nålegömmas
Skåda bort
Spotta i knut
Spott kurragömma
Treppelek
Kurra (kora) tie
265
Spotta på stålet
Spottleken
Tuå min ut
Gömma
266
Göra minut
Vägg-gömma
Färdana bakett
Vagga, vagga döda
Put ut
267
Trippa
Släng in
Göm hus
268
Kuroslymmi
Kali, kali gömma
Hydra
269
Göken
Koan går
Koran
Slagen
(285, 297) 270
Björn
Björnhider
(286, 296) »
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270
Björnider
Björn ut
Gömma björn
Springa björn
Vakta hider
(288, 295) 273
Hallibä
Napotastickon
Kalik(k)a
Kulika gubben
Kalligaka
Kallika ha
Strömt ur bo
276
Eget namn i boken
Mitt namn i boken
278
Kartto
Skrymta till bo
Bannlysningsleken
Ge (en) vink (-ningar)
Gömma bur
Viftningar
Vink (-ningar)
Vinka, men akta
Vinkanleken
Vinkningar sändas
282
Fängelset
Påve
Påvevink
283
Klava klink
Klappa knut
Käppen är hemma
284
Burken är hemma
Gubben vänder
Käppen i knuten
285
Klubban är stulen
Stygga mamma
Pinnan är stulen
Björnhider bakom ein gambäl
husknut
286
Ta ide
287
Dorva björn
Korojöma
Vargleken (290, 294, 534, 536,
634)
289
Skrömt (skrymt) i bo
Skrömtar ur bo
Plocka röda bär
290
Plock famos bär
Plocka söta bär
Ingen varg i skogen är
293
Plocka, plocka gröna gräs
Vargrumpa
294
Kali kali mumma
Kisse-mjau
295
Runka råkabrö
Gris grymtande rövabrö
296
Springa troll
Stekpannan
Kurri kurri kaka
Gömma hus
(300) 297
Två trapp

Index
297
Fyrtrapp
Hagen
Lagen — tre tunnor om dagen
Ett slagen, tre tunnor om dagen
Ett uti slagen
Åtta, nie, tie tunnor uti slagen »
299
Puttiluns
Ropa slagen
Springa pudiluns
Antiloper
Hoj
Långgömmon
Poksata
Hararna, hundarna och bösskarlarna
301
Hoppa bisi
Hoppa ruta 1. barbi (302, 303,
305, 308, 309, 311, 312, 313, 316) »
Hoppa trana
Mammas ruta
302
Hoppa rundring
Hoppa gryta, mors gryta (312)
Hoppa kyrka
303
Hoppa hage
(304)
Hoppa rista
Hoppa trana
Veckans dagar
305
306
Trinto mora
Mommo
309
Flygbarbi
Rundbarbi
310
Hoppa snäcka
(312)
Hoppa mors gryta
Spindeln
312
Trintibuss
314
Hoppa koka
(315)
Hoppa skott
315
Hoppa trint
Flagghoppskott
316
Tinta mura
Momma
318
Flygplanet
320
Hoppa bete
321
Hoppa skånk
Kyrkfönstret
Hundkoja
322
Dögobbi
(324, 325)
Trinta
Trinta mora
(325)
Trinta i ring
Trintmommo
(325) 323
Trint i strompo
325
Bollhoppskott
326
Gumma
Åttamans leken
327
Förfärdiga bollar
Studsa
328
Kasta lyra

Index
329
Kasta 1. hurra boll
Motboll
Kattboll
330
Slå lyror
Väggboll
Slå längst
Huvudboll
Fiska 1. »bitja»
331
Boll i kätten
Bränd hage
Bränna hage
Bränna lind
Fisiring
Kasta i ring
Kodia
Pola ring
Ring
Ring boll
Ringpira
Trindringen
Bollek
333
Bollskola
(340) »
Bollspel
Hiss
Kasta boll mot vägg
Kasta väggboll
Lyrboll
Mästarboll
Ta mästarboll
334
Ta skomakarlyrorna
Ta skomakarstuntorna
Gryta
340
Ett hugg och pola
342
Ett hugg och surin
Ett hugg och spring
(391) »
Ett slag och ränna
Klockarboll
Slå boll (351, 358, 363, 391)
Tvåman ängel
345
Triman ängel
346
Hundboll
Två slag och ränna
Ett slag o spring strax ut o in 347
Jägarboll
Skviroboll: stitsoboll
Klockarboll
(350) 348
Slag och ränna
349
Tre slag och ränna
Klockare och dräng
Klockare
Tre hugg och lunta
350
Tre hugg o spring
Slå becksnören
351
Boll i parti
Byta karlar
Fyra slag
Kungsboll
(361, 374, 391)
Strida knung
357
Bollen i ringen
358
Brännboll
(374)
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358
Fyra mål
Slå i ring
362
Frälsarboll
Spännsurin
363
Spänna boll
Hälften ut och hälften in
364
Kasta knaki
Kasta över tak
365
Fällds
Hörnboll
Stå på hörn
367
Fyrhörn och trehörn
368
Fyra mans hvättjeboll
Fyra man ängel
Fyra mans vitiboll
Fyramans kvetiboll
Hvättja kvass: kvitikvass (374) »
Fira boll
Salt boll
Slå hvass: slå kvass
Tremans hvättjeboll
Vallboll
369
Vittja boll
(386) »
Väggboll
374
Brännboll
Brännpott(-o)
Grop(a)boll
Groppira
Jordboll
Kara boll
Kata boll
Kula
K(on)ungsgrop
Kungspira
Lironboll
Ox i bås
Pela boll
Pi(c)ka grop
Picka grobbo
375
Pickla grubb
Pika boll
Pika
Pir(a) bolld
Piranlejkin
Preka boll
Påta boll
Påta hora 1. hur
Spela kung
Vall(a) boll
Vältra hundkackan
Ryssägget
385
Bollnata
386
Boll stoj
Boll stopp
Boll stå
(389) »
Ringboll
Stojnata
Aba Biba
388
Abo Ibo
Kaka dunder

992
388
Stoj
390
Putte i potte
Kungsleken
391
Bollen i ringen
Peka boll
Slå å sta på fisjan
Bollspelstermer
392
Slå filp (-a) (-o)
Slå pimp
Benämningar på olika turer 34
—411
411
Bommfilpa
Pilppa
413
Sirka
Slå gräshoppa
414
Jordfilpa
415
Näsfilpa
Långfilpa
416
Slå käring
417
Stolpfilpa
(419)
Slå pimp
Slå fimp
419
Slå filp
420
Slå pilp
421
Slå kånk
422
Slå pira
Slå kilp
Handpilt
(423, 424) »
Slå pilk
423
Alnpilk
424
Pilta
(459) »
Slå pilt
428
Slå kena
Kasta tjyck
(460) »
429
Jäga varandra
Bränna hjul
Bränn korr
Fri korro
Kast koldro, kuldra
Kast korr (-o)
Kasta ruta
Kast skommpäl
Kast tress 1. triss (-0)
Koppla kopel triss
Köra trissa
Purr tress
430
Ruta hjul
Slå gång
Slå korr (-a) (-o)
Slå skomplon
Slå skommpäl
Slå tjöck
Slå tress
Slå trätjyjil
Slå trissa
Trissgång
Trissleken
Byta hemman
432
Hacka rovland
Kasta hynda

Index
432
Kasta jordsticka
Kasta käpp
Kasta pilk
Kasta pryl
Prylkäpp
Slå jordsticka
Tukäpp
436
Kast märipock
437
Kasta kägel (-lor)
Kasta köckel
Kasta sipp
Kägel
Pricka kägel
Slå kägel (-lor)
Slå körgubbar
Brökägel
442
Leka krig
Slå (kasta) palikkor (445, 447.
449, 450, 451, 452, 453, 455,
460)
443
Huspaliko
Slottpaliko
Fem-palikon
Sju-palikon
444
Tolv-palikor
Kasta rajkko
Kasta havra
445
Tjugufyra-palikor
Fästningsspelet
Tie palikor
446
Knåka och bära
447
Rysskägel
Kasta käglor (448, 449)
Kasta pulka
Kägelkast
Pipi
448
Trilla med bollar
Kägelpaliko
449
Rummel
Rumla boll
Slå raj(k)o
Slå präst
Gumma
450
Slå tippo
Slå pipp
Sticka kägla
Slå koj ra
Slå kockorara
Hundpalikko
(453) 451
Basanleken
452
(454) 453
Passarpaliko
(455) 454
Slå 1. kasta präst
Hihti
Slå hundkägel
(455) »
Kasta pappi
455
Kasta kägla
(456, 461) »
Nopo
456
Tjyckkäring
460
Slå hund
Kasta pimpel
461
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462
Pippel
Slå engelsman
(486) 463
Kasta stenar
464
Kasta kludd
Kasta dont
Kasta långstång
Slå tont
465
Kasta hästsko (-r)
467
Kasta ryssjeband
Kasta ring
Slinga ring
468
Knivspel
469
Se om kniven var stulen
Spela, kasta fällkniv
470
Domarspelet
Slå opp kniven
471
Kasta pil
Hutta knapp
Kasta grop
(477)
Kasta knapp (-ar)
Spela knapp (i grop) (474,
484)
Kasta i en grop
475
Spela markor
476
Kasta peng
Putta knapp
Putta på allvar
Kasta domare
477
Kasta i sköret
Matt ur spelet
Kasta på mösslös
Putta på mösslös
478
Kasta i en så
Kasta i hatt eller mössa
479
Kasta mot en vägg
480
Kasta in i en ring
Kasta i rutor
(483) 481
Spela peng
Kasta i hage
482
Pligga
Pligga pengar
483
Pligga i ruta
Slå slant
Knäppa knappar
485
Sprätta knappar
Mina små grisar
486
Pilka
Spela pilk
Kulla ägg
487
Plitsa ägg
Spela stenar
(515) »
Benämningar på turer i stenspel
487-526
Noppa
488
Munk, spela monk
494
Värpona
495
Pjärv
498
En om en
500
Kasta femsten
509
Kasta kiss
510
63 — V. E. V. Wessman.

Hurr kiss
Hurr fem stäjn
Kast åp finsk
Kolukiss
Lyra sten
Pys
Fälla sten
Mycket stenar

510
523
524
525

Kap. V.
Sällskapslekar.
527
Rävariset
Kveti klona (528, 529, 530) »
Rävarumpa
(530, 535) 528
(530) 529
Rävleken
Herden och räven
530
Rävasvansar
Räven ligger i solbacka och
(218) 533
sover
(539) 536
Staka humlegård
Stöjt, stöjt stavorgård (542) »
Stjäla får
(559) 539
Fru Sola
541
Vargen tar fåren
544
Björnen och modern
Räven och vargmoran
Plocka gröna gräs
545
Plocka gräs på vargen
Fåren och vargen
Vargen ligger i solen och
546
sover
547
Plocka, plocka bären
Varg och får
Plocka björnebär
548
Dacka rävaskall
(552)
Rävleken
Mamma och barnen
549
Gås och räv
Min gåsa
552
Kök eli-kantonbo
Vargen sover
553
Sätta rovor
554
Stjäla rovor
Stjäla gamla gubbens rovor 555
Halta Kalunta
Lantleken
Kålrotsleken
556
Mammas pepparkakor
Stjäla mössor
Tattarna och barnen.
Flaskleken
557
Tullare och jobbare
Pansade rovor
Sätta roovona
558
Koka kålrötter
Koka fisk
Solasleken
560
Rolt rolt keli
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560
Gubben grå
Gumman grå
561
Sittan gå
Gubben från Enebacka
Gumman Enebacka
Bolt, bolt, skoparolt
562
Tiggarleken
Slaskus-Sara
563
Dövleken
Friarleken
Byta gås
564
Köpa höns
565
Sålleken
Mors grynsåll
Bäjs i sikt
Bära krukor
566
Syltburkar
Sälja ägg
Färgleken
Ropa färger
567
Apotekarleken
Handelsmansleken
568
Kopo, kopo, koja
569
Yrke
Gissa arbete
Goda dagar
Var har du varit så länge?
Varifrån är herrskapet?
570
Hantverkarleken
Domarkungens land
Dumma kungen
Dumma kungens land
571
Skvallermommo
Blind(an)bock
Blindgobb
Blindsticka
Ränn(a) blindbock
Spring(a) blindbock
Spring(a) socko
Ta blindstick
578
Fikonleken
Slejvlejk
Blinda Kalle
Jakob, var är du?
(581) »
Bröllopsblindbock
Blomdansen
Nos g.
Jakob och Stina
581
Jakob och Lisa
582
Jakob, min vän
Adam och Eva
(960) »
Anders, var är du
Markus och Lukas
583
Den blinda jakten
Snåtanlejtjin
584
Blindkälke
585
Dra(ga) blindbock
Draga dödgubben
Dra långkälk
Dra nock

Index
585
Gå veckovill
587
Klappa konungen
Nappa stek (-en)
Pampleken
Plocka stek
(891) »
Skära fläsk
(891) »
Skära skinka
Smaka (på) stek
Äta stek
588
Sätta svansen på grisen
Skuggleken
589
Gömma ring
(627) 597
Opp jänkis
Giftermålsleken
598
Hur ligger stången?
Att fria på Ålands mod
Bocka(n)leken
Farmorsklubban
Frierileken
Hälften in och hälften ut
Ut och in
Kammarleken
Nig- och bockarleken
Nig- och bugleken
Vi ska fri
599
Brevbärarn
600
Bulläri bulläri
Huldäri buldäri
601
Bomben bock
Bur(r) i bur(r) i bock
602
Buli buli benna
Tri trå trenna
604
Pip, krap
Handstek
Namnlek
Simsonslek
Sk arparsålet
Slå bak
Slå pärspajst
Spänna kyrka
Äta havre
605
Bedas eld
606
Slå på stjärten
Vem är det?
Föra kladd
Föra skosock
Gömma klodd
Gömma läst
Gömma skosock
Gömma vante
Koppla nystanet
Lästleken
Låta kudden gå
Påta klodd
Skjuta sko
Smussla läst
Smussla eko
Toffelleken
Spel med nålar eller pennor 607
Bobbel och halvannan

Index
607
Att knoppas
608
Himmelstege
»
Pojkar klättra
609
Lek med lutfiskben
»
Benspel
610
Min sugga ha grisat
»
Par eller opar
»
Dagsverke
(928) »
Låna eld
612
Begära nattkvarter
»
Nattelbärg
»
Natthärtbär
613
Ysjanlejtjin
»
Posten
»
Byta hemman
Byta städer
»
(620) 614
Byta grannar
»
Jerusalems skomakare
»
Resan till Jerusalem
»
Vandrande juden
Tåget går
»
Ångpannan sprack
»
Bära brev
»
615
Blinkleken
»
Pastorsleken
616
Klockarleken
617
Biskopsleken
Stora båten
»
619
Spårvagnsleken
(623, 638) »
Byta maka
Byta gubbar och käringar
(638, 929) 620
»
Springa på grann
621
Skepp
Nata, natu
»
»
Natin på sten
»
Springa näck
»
Träneppi
Byta bo
»
622
Byta stugor
Byta trän
»
Springa varg
»
Byta bro
»
Bro om bro
»
Stenskvätt
»
Byta rutor
»
Setto
623
Byta numror
»
Nummerleken
»
»
Ropa nummer
Byta namn
624
Namnleken
»
Försvara namnet
»
Försvarsleken
»
Bärleken
625
»
Fiskaren
Fiskarleken
»
»
Fiskar och fångar
Håll och släpp
»
Jag fiskar och jag fångar
»
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626
Jag delar min oxe mitt itu
G27
Bockhorn
Bässhorn
Horn, horn
»
Ruldäri
628
Hand opp, hand ner
Påvalin plett
Handduksleken
Jaga runt med karbasen
Näsduksleken
Näsdukstippa
Pampen går
Pampen ut
»
Panten är ute
Tredje hjulet under vagnen
630
Alla fåglar flyga
»
Fågelleken
»
Grytlocksleken
»
Kastrullocksleken
631
Engelskasjukan
»
Tyst(a) leken
Tyst vinkarlek
632
Hm-hm-leken
»
Hjärtleken
Slå på fingrarna
Slå på händerna
633
Bedja vrå
Byta rå
»
Rågobb
»
Miss i rå
»
Först i rå
Spring i hörnen
»
634
Land
Spegeln
Bunderstol
635
„
Föra undror
Packa kappsäcken
»
Sitta i saltet
»
Sitta på skvallerstolen
»
Sitta på understol (-en)
Sitta uppå svartbänken
»
Sitta uppå svartstolen
Skvallerleken
Skvallerstan
Skvallerstol
»
»
Svarta bänken
»
Svarta stolen
Svarthugg
»
Understol (-en)
Remmak aren
639
»
Älskar du paret ditt?
Är du nöjd med din granne?
Är du nöjd med din vän?
»
Gömma ringen med förbehåll 640
»
Amor kommer
Ett skepp kommer lastat
»
Jag lastar mitt skepp
Frågeleken
641
Vad är omöjligt och vad är
möjligt?
642
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Vad Biskopen, Kinas kejsare,
kungen, min syster, pastorn,
642
prästen dricker
Eld, luft och vatten
Kalvskinnspälsen
Frågor på skämt
643
Tavlan med underskrift
Före och bakett
Pantleken
Skänka
Skänka och använda
Skänkleken
Under, under
644
Hitta och fällt
Tappa, hitta och används
645
Hitta och skänka
Sjukdom och botemedel
Sjukdom och medicin
646
Sjukant
Skriva brev
Skvallertidningen
Vem, var, vad
647
Namn och egenskaper
Vad den sade då den såg den
och den
Vad man tänkte första gången man såg en person
Föra hem och tacka för lånet
648
Göra arbete
Ryktet går
Veta och meddela
649
Namn och boktitel
Vartill är jag nyttig?
Nyckelleken
Gissa på vännen sin
Hur ser min vän ut?
Min vän?
650
Ska vi sätta på en friare
Quodlibet
Rimma och utföra
651
Härmarlek en
Hermelinsleken
Aplek en
Klosternycklarna
(864) »
Gå genom tullen
Slippa genom tullen
Att slippa in i himmelriket 652
Gå genom stadsporten
Skräddaren räcker saxen
Skriv rätt
Att gissa vad en annan skriver
Månen är rund
Geografileken
653
Skriva namn
Gissa sig till en dikt
654
De förborgade orden
Gissa sig till ett ordspråk
Parolln
Binda kransarna
655

Index
655
Koka korv
Köra i banksläden
Gissa på ett föremål
656
Deputeradekammaren
Frågleken
Tänka på ett tal
Frågor och svar
Se solen genom en pälsärm
(992) 659
Se stjärnor i pälsärmen (902)
(902)
Skåda stjärnor
Sömma fast koppen i taket
Att få spisjärnet att blöda
Att få spiselståndaren att
gråta
Sängstolpen blöder
660
Ta bort solen
Torka av spottet
Torka bort vattnet med kni(905)
ven
Torka upp vatten
Torka ut spott
Sitta i soffan
Påta ögonen ur skomakaren
661
Ruska fempenni i tratten
Laga barkskor
Måtta sko
Ta mått av kängor
Vara tankeläsare
662
Spiseln med dörren
Smida branstaken till koppar
Smida kol
Sticka händerna in bland
kolen
Taga bort rosket
663
Leta efter nål i mössan
Hypnotisera
Härma apan
Man säger till en annan
Dricka »bakför» dörren ur ett
vattenglas, som står på bordet
Att tömma ur en tom flaska
ett kvarter vatten
Duka bord och mjöla bän664
karna
Sticka med halm genom dörren
Att hoppa över skon
665
Springa i kapp
Draga den andra med ett hårstrå tvärs över golvet
Leda med halmstrå
Draga ben
Engelska dockan
666
Skåda busen i spegeln
Ett levande nenageri
Märka munnar
Gå på böckerna
667
Räkna kungens böcker

Index
667
Stiga över flaskorna
Få någon att tala
Kalla fram en död
Läsa bibeln på fem minuter »
668
Dra ut en hästsko
Klippa av ett tjockt stycke
järn med saxen
Läsa vad det står på ett papper
Läsa vad det står på sockerbiten
Saltkaret eller mjölkaret talar
Visk
Kasta eld i vante
669
Jag med
Adam och Knip
670
Slå mej
Vill du köpa fåglar?
Mäta gädda
Smeden
Väder eller vatten?
Drömmen
671
Söka maka
Omfamna kakelugnen
Exercera
Flyga i flygskepp
Stå på bräde
672
Köpa salt
Hackas o. pickas
Kimpas
Har du varit till skogs?
673
Halstra strömming
Se till kungs
Skamskådas
Skåda kims
Skåda stint
Steka abborrar
Steka fisk
Steka flundror
Steka mört (-är)
Steka nors
Steka strömming (-ar)
Stinnskådas
Stirra varandra i ögonen
Vem vill du ha till friare
Vara tyst
674
Benhammaren
Frun skickar dig en liten peng »
Frun skickar mig hit med en
liten peng
Frun skänker (dig) en penning
675
Köpa lärft
Sälja lärft
Sälja tyg
Sälja oxe
680
Farfarsbyxorna
Biskopen är död
Syltbyttorna
681
Skrattskola

997
681
De stumme
682
Vringeli vrangeli vrång
Timbermanslejkin
Bocka vill du hemma sidu? 683
Pippla pippla höns
Vipplon vapplon
Konungen som hade tre söner 685
Auktionskungörelse
689
Efterlysning
Man läser bakvänt för barn 691
Matt for till byn
692
Min man och Snellman
Minnesramsa för söndagsbok695
stäverna
696
Pelle möter Pelle
Huset som John byggde
Nyckeln till kungens träd697
gård
699
Skytten
Den givmilda
701
Berget
702
Pryckel vill inte gå hem
704
Bisin börja gånga
Gården Vion, Standion, Stan709
darion
711
Mala gullet
716
Mala malt
717
Vingeldans
Pojken till skogen
718
Talramsor
732
Klockslagen
852
Alnen stå
Käpp(-en) går
Käpp stå
Staken står
Lukta på nålen
853
Lukta på eldstickorna
Snusa på käppen
Lukta på gardinen
Mäta var teskeden finns
854
Gissa rätt
Gissa rätt på tre föremål
Fyra ben
Var vill du bo?
Gissa rätt på kniven
855
Trolla med dammborsten
Läsa i ögonen
Hoppa blomma
Penningleken
856
Slå in pengar i bordet
Få en slant att bli stående
Blåsa en papperslapp ut ur
ringen
Klämma vatten ur (ett) kniv857
skaft
Slå papperslappar genom bordet
Slå sot genom bordet
Slå pliggarna genom bordet »
Slå kritfläcken genom bordet 858

998
Förvandla ett kritstreck till
858
ett kors inuti handen
Slå en kaffeböna eller en sten
i en flaska
Få ett ägg in i en flaska
Lek med korkar
Få en knapp att hänga på en
859
bränd björntråd
Ha järn att flyta
Tugga sönder en ärt och spy
opp henne alldeles hel
Få ett beckkärl att frysa fast
på hällen
Att ha ett kärl att frysa fast
860
på bordet
Dricka ur sitt glas bakvänt
Äta potatis bakom ryggen
Slå bort händerna med två
fingrar
Gnida med aska på handen,
så att bokstäver framträda 861
Bockanbord
Söka
Peka ring
863
Fåglarna
Gömma (sy-) ring
Fingerborgslek en
Klosternyckeln
864
Nyckelleken
Piplek en
Klä biskop
Gömma nyckel
Gömma hus
865
Söka ett föremål
866
Gömma ett föremål
Lukta under mössan
Söka efter handklappning,
efter sång eller efter musik
Klapplek
Visa att man har pengar
867
Tröska
Smedjeleken
Damen från Paris
868
Min faster kom från Amerika
Storhammaren och lillhammaren
869
Bröllopsbjudning
Köp nippor
Köpa vippor
870
Åka
Ro i min faders stora båt
Huru panterna lösas ut
Ropa make min i muren
877
Far och mor i skorstenen
Svärfar och svärmor
Ropa i skorstenen
Se efter bälte, strumpeband 878
Plocka smultron
879
Plocka smultron på nyfallen
snö

Index
Plocka smultron på vit snö 879
Plocka smultron under vit
snö
Plocka smultron under snön
Plocka rosor under snön
880
Stå under tapet
(888, 899) »
Mata höns
Falla i brunn
881
Stå i brunn
Med vem »lämnade» du på
sängbalken?
882
Helbro
Bygga bastu
883
Bygga bro
Bygga ked
Bygga Kockola bro
Bygg räto broe
Stadig bro
Först själv
884
Dra långkedja
886
Löda ked (-ja)
Mata duvor
(899) »
Trådlös telegraf
888
Hänga
Göra veckans arbete
Räkna dagarna i veckan
Räkna veckans dagar
Spanskt kors
Stå på blankt svärd
890
Stå som ett blankt svärd
Skära fläsk
(587) 891
Skära skinka
(587)
Kyssa, pussa klockan
892
Bära brev
Bära post
Föra posten
Ryska posten
Vara postiljon
Gå ut och gifta sig
894
Sälja fikon
895
Bära kärlek
Bygga kärlekens altare
896
Sätta päronen
897
Famna muren
Hålla av kakelugnen
Klappa om muren
Officersleken
Romersk excercis
Ligga i lag
Ligga på jackan
Ligga på lusbädden
Ligga på pälsen, ligga på
mattan
Ligga på rocken
Preka björn
898
Preka jylt
899
Fara åstad för att köpa
Mata sparv
Mata duvor
Byga rackelbron
900

999

Index
900
Skjuta hare (-n)
Skjuta kråka
901
Dricka konungens skål
Dricka kungens gravöl
Gå till klipparen
Lära sig franska
Maria brudstol
Kungsstol
Sitta i brudstolarna
Sittsoffa
902
Se smågubbar i fönstret
Ro
Köra järn
Läsa för dumma prästen
Drottningen av Saba
Göra ny almanacka
När knivarna dansa
Se genom pälsärmen
Se kattungarna i en pälsärm
Se silverpengar i pälsärmen
(659)
Se stjärnor
Skåda i pälsärmen
Skåda stjärnor i pälsärmen
Smågrisarna i pälsärmen
Svart frans i pälsärmen
Visa sju stjärnor i pälsärmen »
904
Visa på Finlands karta
Se kejsarinnans lik
905
Påvens lik
Svälja gaffel
Ta opp spiken
Blåsa ihop stjärnor
Blåsa sju stjärnor
Blåsa stjärnorna att dansa
Se på stjärnorna
Se stjärnorna i en burk
Torka vatten med gaffel
Se huru spisståndaren blöder 906
Visa hur stackjärnet blöder »
907
Ha sängstolpen att gråta
Smida
Smida gullet
Vara i smedjan
Vara smedlärling
Tröska sig svettig
Känna efter om man blir
908
svettig
Känna på smågrisarna
Se fem ljus brinna
Komma in baklänges
Se solen i skinnmössan
Byta mössa
Krypa genom pottan
909
Ömsa muren
Apa efter
Ro på Svarta havet
Ro till Hogland
Se täljknivarna dansa
Ha en gammal sko att skratta »
910
Ha rättegång

Picka i busken
Picka i gubbens Eva
Skjuta till måls
Sticka fingret i jägarens öga
Se sjustjärnorna
Picka
Fara i luftskepp
Flyga
Flyga till månen
Spela piano
Skratta åt lillfingret
Gå ut i förstugan
Klok och vis
Stå bildstod
Föreställa en spegel
Se bakom tapeten
Va härmar ni mej
Bjuda till fadders
Gå till doktorn
Operation
Sårade soldaten
Dra i benen
Göra sitt testamente
Testamentera
Profetera
Jeta (äta) havren
Säga ett ådömt antal
Sanningar och osanningar
Stå på huvudet
Draga timmerdraget
Draga timmerstockar
Köra trodor
Baka åt mössen
stagarn åt fan
Nysta
Äta eld
Kyssa en okristnad navle
Ga ut ett obrände asko
Klappa det kalla
Kyssa det varma
Plocka fikon ur famosräven
Krafs fikon ur farmors räv
Kyssa grannas mor i aktern
Dricka ett glas vin ur en korkad butelj utan att öppna
eller skada buteljen
Bära ett glas vatten omvänt
Giva en person något i handen, så att alla närvarande
men han själv icke ser det
Anmärka
Borra gris
Löpa såll
Låna kyckelunge
Stå i brunn
Hoppa gris, häst, loppa
Påta ur ögat ur skomakaren
Försöka träffa spiseljärnet
Sitta på en butelj och tända
ljus
Tända eld på slottet

910

911

912

913

914
915
916
917

918

919

920

921
922
923

924

1000
Taga vattenappan bak huvu924
det
»Laga» barkskor
Kräftgången
Stå mot en vägg
Bryta opp törvisstobbar
925
Elda bastun
Gatlopp
Krypa genom mossåten
926
Spring preka julton
Gå i päronkvärnen
Draga ked
Draga långrumpan
Dra långrooten
Loda ked
På pinbänk
927
Kullra
Kolder tjärotonn
Svarv roll
Rulla korv
Dryftas
928
Muserall
Koka rovor
929
Koka rötter
930
Koka gröt
Mala
Väva tyg
931
Nappa ljus eller peng
Taga en ljusbit från fatet
Släcka ljuset
Liten lever än
Jag väcker
Jag är kär
Döva gubben
Ge bässknuff
Knäkrok
Skjuta i spjället
Se om någon har god skrivan933
hand
Doktor Aj
934
Passa ränkren?
Sej dy postnacka?
Hålla med ryssen
Trånga porten
Skjuta hare
Bygga bastu
935
Vackra tavlor
Kommandoleken
Sticka med kniv
Hittegods
936
Giftas
Skänka vänner
Krusa kam
937
Krus kras
940
Flaskleken
Önskeflaskan
Trissa
Purvel
941
Få sin vän
Näsduksleken

Index
Framtiden
941
942
Spå i handen
Spåmanslejkin
Stickleken
943
Draga lott
Draga långsticka
Räkna på knapparna
Vad man skall bli
Hur man kommer att vara
klädd
946
Hur man bekommit knapparna
Spå på prästkragen ang. framtiden
948
Spå med tillhjälp av en höna 949
Skriva vem man skall vara
gift med
Vem man får till friare
Få varandra
Skriva i hörnen
950
Vilka känslor man hyser till
varandra
Rävspel
951
Vargspelet
Ryssdam
952
Tripp, trapp, trull
Spela skåpråttor
(966) 953
Klitspel d. v. s. kritspel
954
Gömma griffel
Jakobs stege
Vem kommer först till himmeln
955
Slicka råttan
Smågobbe
956
Gå genom rummen
Äta varandra
Skriva i rutorna
957
Plevna
Taga en fästning
Moppe
958
Skjuta ryssen
Nu ska du köra
959
Skjuta haren
960
Äta opp haren
Härifrån och dit
Griffelristandet
961
Gissa
Bita en kropp
Gubben och gumman
Skåpråtta
964
Skräptunna
Käringarnas källvägar
966
Svinet
967
Rita en tupp
969
Göra fem »skräddarrosor» utan
att lyfta pennan
Bygga en jungfrudans
970
Då folk går i kyrkan
Tända eld i munnen
971
Sprätta tändstickor

Index
971
Eldsticksspelet
Fälla tändstickor
Fäll stick
Picka stick
Skrabbspel
Skrapnosspelet
Spela med firrstickor
Spela med tändstickor
Stickspelet
973
Dra stug (-a)
Påvelspel
Bygga hus
974
Lek med tändstickor
Göra fyra, lika stora trekanter
av sex fyrstickor
975
Av nio rum få fem
Av nio rum få två, genom att
taga bort åtta stickor

1001
Av sex rum få tre
975
976
Tugga ihop bandet
Fånga saxen
Binda ihop varandra
Häkta händerna
Skära av fingrarna med band »
977
Vara kvick på fingrarna
Skära av ståndaren
Göra kaffekopp
978
Göra matta
Såga
Såga veden
Lek med band
979
Kortspel
Nämnda men ej beskrivna
980
lekar

ORDREGISTER
Ord som upprepade gånger förekomma i texten och vilkas betydelse meddelas
i noter på här angivna sidor.
Assit adv. 64, asto s. 183. - Bakett adv. 266, basare s. 449, bejsa (bäjsa) vb.
26, bindona s. 80, bita s .320, bjon s. 527, blendo (blända) s. 11, bocka vb. 201,
bolla vb. 175, bro s. 667, bult s. 143, buss(a) vb. 52, bäkle s. 324. - Dont s. 212,
daolian adj 849, dorva vb. 287, drista adj. 356, dryfta vb. 927. - Emun konj. 293.
- Fampas vb. 882, fips s. 415, frappa vb. 58, frasse s. 922, ful. adv. 892, fula a 229,
färdana s. 266, föusflora s. 921 - Gollsipp s. 123, gompot adv. 38, grabbo s. 236,
grosjinn (gråskinn) s. 31, gylta s. 176, gysa s. 95, göut(ar) s. 898. - Halki adv.
475, hallibä s. 288, hamma vb. 46, handkäl(et) s. (Uppgiften oriktig. Ordet betyder i VA handens övre yta. Anm. Sven Andersson) 502, hantenn pion. 942,
hider s. 225, hippa s. 192, hägg s. 347, holstret s. 17, hompot adv. 38, homsa vb. 39,
hosto s. 266, hulivili s. 879, hurra vb. 476, 510, hutta vb. 471, hydre s. 295, härda s.
155, höjkopa s. 515. - !klava adj. 13, iskoli s. 167. - Jet(a) vb. 52, jigga vb. 184,
jylt a 899, jäl(a) vb. 258.
Kalikka s. 273, kapol s. 275, kara vb. 383, karto,
kartto s. 277, 278, kasirygg s. 446, kata vb. 378, kelakejno s. 226, kena s. 428,
kilja vb. 432, kilisa vb. 480, kinka 146, kinko s. 161, klapot s. 340, kleppe s. 389,
klinka vb. 146, klint(ana) s. 925, kladdig adj. 379, kludda s. 40, klomsot adv. 39,
klunka vb. 403, knappla vb. 891, knaska vb. 154, knava vb. 7, 'knipsa vb. 472,
knia vb. 898, knakona s. 7, knåka vb. 446, knölabock s. 106, ktn•älabässe s. 107,
kokjämn s. 515, kola vb. 908, koldro s. 429, kols° s. 474, 477, konk(or) s. 421,
kontorin s. 944, korr s. 429, koti interj. 94, kotal (in) s. 944, kotore s. 238, krasa
vb. 492, kreka vb. ;140, krånka vb. 174, koppla vb. 188, kusa vb. 289, kvetja
vb. 434, kvirs-kvars adv. 492, kviti-kvass interj. 373, 381, kvärt adv. 793,
kvättja vb. 371, kycky s. 186. - Lamma vb. 213, langmäre s. 474, lemma vb. 60,
lera s. 357, lepa vb. 11, lilu s. 304, limb(an) s. 78, 539, lironboll s. 377, Etta s.
lonta(ndes) vb. 79, lunta vb. 350, lämna vb. 669, 882, läpa vb. 12. - Mela
s. 392, Mettjande s. 343, molka vb. 27, moko s. 42, mulIona s. 48, mär(e) s. 96, 345,
märg s. 395, mära ut vb. 942, mäta vb. 350. - Napa s. 382, natta s. 199, neppi s.
nitisvärk s. 911, nopo s. 456, noppa s. 488, nöts s. 514. - Oge s. 236, Ovilig
adj. 895. - Pa vb. 570, palikka s. 449, peka vb. 76, pesk(a) vb. 77, picka vb. 971,
pika vb. 93, 325, pill s. 112, pilonga(r) s. 295, pilppo s. 420, pimp s. 417, pimsa
vb. 189, pir s. 288, piga vb. 375, pista vb. 174, pjesk(a) vb. 75, pjäsk(a) vb. 76,
pojk(a) vb. 42, poka vb. 98, pola vb. 345, polkor s. 438, palta vb. 355, porvil, s.
941, potta s. 909, preka vb. 898, pula vb. 343, pulka s. 416, punda vb. 186, pusts(a)
vb. 5,3, pulla vb. 476, pylto s. 213, påla vb. 347, pöuk s. 4111. - Raj(k)o, s, 449,
rajska(n) s. 886, rajskar(in) s. 872, ranskar s. 872, reven s. 213, rista s. 303, 304,
ritona s. 475, rå(ge) s. 24, 211, raka vb. 363, roko adj. 364, rosk s. 662, råkabrö s.
295, råspisin s. 662, 908, ränn(a) vb. 235, r" ren s. 934. - Sal(en) s. 34, san adv.
968, sanna med vb. 876, sipp s. 78, s'irkka s. 413, sjan adv. 110, s. själakrafsona s.
199, skata s. 465, skricka vb. s. 195, skrillskor s. 2115, skrömt(a) vb. 289, skutor s.
229, .skviro s. 3 skviroboll s. 347, skytta vb. 228, skåni s. 85, skånk s. 3211, sköret
s.477, slarvsuggo s. 199, slimpa s. 238, smätto s. 196, smögo s. 162, snetta vb. 373, sno
vb. 181, smidda vb. 343, snören s. 357, spölo s. 421, stakabisi s. 98, stappla vb. 334,
steckomäre s. 457, stimpo s. 11, stinta s. 253, stretta vb. 166, stula vb. 159, stunta
vb. 340, stuntsa vb. 377, stuva vb. 377, stylta vb. 128, städi vb. 389, stärra vb. 185,
summa vb. 294, sur s. 193, sutare s. 174, svejplador s. 298, sältra vb. 330, säkra s.
363, säntra vb. 410, (slå) särrbe 288, söltro s. 421. - Tan adv. 6133, tappa vb. 111,
tegas vb. 355, teka vb. 281, tepane s. 898, tjitas vb. 942, tjälgar s. 38, tjöck s. 430,
tossa vb. 395, totoltuor s. 434, trinta vb. 146, 425, tripotase s. 326, tränor s. 745,
tröst(a) vb. 217, 547, tsicka s. 21, tsilo s. 12, tut s. 965, tvara vb. 111, tög s. 236,
tömma vb. 130. - Vaksa s. 472, vann adv. 93, vata s. 239, vatikon s. 788, vattenappa s. 924, vinka vb. 441, vipsa vb. 472, välkast adj. adv. 132. - Älvra vb. 355.
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Kap. I. Lekar med små barn.
När man låter barnet »dansa», hoppa i famnen eller framför
sig
1
När barnet rider på ens knä
5
När barnet rider på ens knä, eller står på foten och gungas 18
Vid lek med barns händer
40
Lek med barnets fingrar
56
Fingerramsor
60
Lek med barns fötter och ben
71
Kroppsdelarna
81
Knipa ett barn i näsan
84
Då man »pipar», pickar, ett barn
90
Räta ut skägget
98
Hissa barnet
98
Barnet mellan knäna, benen
98
Björnen går i mossan
99
0. Väktarn vänder tavlan
99
Solen går upp och ned
99
Rim när man svänger benet över barnet
99
Då man leker med barnet och har det att gömma ansiktet 99
Kap. II. Småbarnslekar.
Härmning av fullvuxnas sysslor och arbeten
Lekar med enkla leksaker
Lekar med växter
Lekar med djur

100
104
106
119

Kap. III. Idrottslekar.
Lyftning
Andra styrkeprov
Dragkamp

125
128
130
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Kast
Springlekar
Hopplekar
Vighetsprm
Balanseringskonster
Färdighetsprov
Fördraga smärta
Brottning
Sommarlekar
Vinterlekar
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146
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Kap. IV. Lekar med idrottslig karaktär.
Påpasslighetslekar
Upptågslekar
Parlekar
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Blindbockslekar
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Påpasslighetslekar
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Ståndaktighetslekar
Minneslekar
Minnesövande ramsor
Rytmiska ramsor
Bokstavsrim
Svåra ljudgrupper
Komiska ljudgrupper
0. Att läsa bakfram
»Borgåtyska»
Lekräkningar
Knep, konststycken
Gömlekar
Härmlekar
Pantlekar
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V. Pantlösningar 1. pantstraff
Huru panterna lösas ut
Pantlösningar
Kärlek, erotik
Upptåg, skämt
Tvetydiga uppgifter
Giva prov på talanger m. m.
Lekar med idrottslig karaktär; idrottslekar
Sällskapslekar
Låtsa utföra ett arbete
Upptåg och påhitt
Spådomslekai
Spel på bräde, griffeltavla, papper
Å. Ritlekar
Ä. Tändstickslekar
Ö. Bandlekar
Aa. Pappers- och näsdukslekar
Ab. Kortspel
Ac. Lekar nämnda, men icke beskrivna
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H Sägner
Utg. av V. E. V. WESSMAN.
Kulturhistoriska sägner. T.201. 1928. Pris 550 mk.
Historiska sägner. T.174. 1924. Pris 420, mk.
Mytiska sägner.
Förteckning över sägentyperna. T.226. 1931. Pris
120 mk.
Sägner till typförteckningen. T.227. 1931. Pris
680 mk.
III Ordstäv
Utg. av VÄINö SOLSTRAND. T.172. 1923. Utsåld.
Tilläggsband, ev. ny omarbetad upplaga planerad.
IV Gåtor
Utg. av V.E.V. WESSMAN T.327. 1949. Pris 1.000 mk.
Utg. av OTTO ANDERSSON.
V Folkvisor
Den äldre folkvisan. T.246. 1934. Pris 660 mk.
Den yngre folkvisan. (Sjömansvisor, kärleksvisor).
Under förberedning.
Sånglekar. Under redigering.
Vaggvisor och vallvisor.
VI Folkdans
A Instrumentalmusik. Utg. av OTTO ANDERSSON.
Äldre dansmelodier. (Menuetter, polskor, polonäser).
Under utgivning.
Yngre dansmelodiers. (Valser, tvåstigare, polkor).
Under förberedning.
Bröllopsmusik. Under utgivning.
B Dansbeskrivningar. Utg. av YNGVAR HEIKEL. T.268.
1938. Utsåld.
VII Folktro och trolldom
Övernaturliga väsen. Utg. av GUNNAR LANDTMAN. T.147. 1919. Pris 920, mk.
Växtlighetsriter. Utg. av GUNNAR LANDTMAN.
T.184. 1925. Pris 300 mk.
Människan och djuren. Utg. av V.E.V. WESSMAN.
T.337. 1952. Pris 2.500 mk.
Folktro om naturen. Utg. av V.E.V. WESSMAN.
T.349. 1955. Pris 1.500 mk.
Magisk folkmedicin. Utg. av V.W. FORSBLOM.
T.195. 1927. Pris 770 mk.
Register. Uppgjort av V.W. FORSBLOM och
K. ROB.V. WIKMAN. 1930. Pris 80 mk.
VIII Lekar och spel Utg. av V.E.V. WESSMAN. T.390. 1962. Pris 4.000 mk.
Pris 4000:.

