H. 87 fr. början.
AROMS DES TRADITIONS POPULAIRES SUfiDOISES
1905 Om 87)

SVENSKA

LANDSMÅL
OCK

SVENSKT FOLKLIF
TIDSKRIFT UTGIF VEN PÅ UPPDRAG AF

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND
GENOM

J. A. LUNDELL

H.

1905
INNEHÅLL:
H. F. FEILBERG, Bro-brille- legen.

STOCKHOLM
AKTIEBOLAGET LJUS
Bokkidspris för årgången kr. 5,25.

Tidskriftens utgifvare:

Professor J. A.

LUNDELL i

Uppsala

med biträde af

Prof. L. F. LÄFFLER ock Prof. A. G. NOREEN för Uppsala
Prof. A. 0. FREUDENTHAL ock Doc. H. A. VENDELL för Helsingfors
Prof. A. KOCK ock Bibl.-amanuensen A. MALM för Lund.

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

H SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XII, 4

BRO-BRILLE-LE GEN
EN SAMMENLIGNENDE STUDIE

AF

H. F. FEILBERG

•

STOCKHOLM
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

1905

D

et efterfolgende lille arbejde har ligget rigelig leenge, men
da udgiveren af det Sv. landsmålstidskrift mente, at det kunde
have sin betydning, som det er, har jeg ikke ment at burde
göre indvenclinger mod offentliggörelsen. Der er vel sagtens i
de• sidste år kommet nye tekster frem med nogle flere lxsemåder,
men det her meddelte stof er dog forhåbentlig så stort, at det
kan afgive et brugeligt grundlag, om nogen skulde ville optage
studiet af Bro-brille-legen.
Askov i Januar 1905.
F. Feilberg.
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Bro-brille-legen.
Så la3nge der har vret börn tu l i verden, har der vret
leget, og så Iwnge der vedbliver at vfflre hörn tu, vii der blive
leget, det kan man dristig sige, og börn behover kim lidet for
at få en leg istand: et broget skår, en ejendommelig formet
sten er nok for barnets fantasi. Jeg ser hvert år herude i
vesten på steder, hvor småbörn samles tu I leg, at der er lavet
indhegninger, der forestiller huse og marker. Större eller mindre
sten er her kor og får. Ovre på Fano trxder större og mindre
sneglehuse istedetfor stenene her på fastlandet. Så flyttes,
vandes, passes fantasikoerne som de virkelige, og böruene er
så optagne af deres leg, at de glemmer alt andet over den.
I det hele taget tör man vel sige, at börnenes efterlignelsesdrift er stxrkt kendelig i deres lege: hvad de voksne foretager
sig, gör börnene på deres vis efter.
Lad mig tage et eksempel. En meget bekendt leg hedder:
»at bxre dod mand tu l grav». Fire hörn bxrer en femte, som
nian brer en dod; et sted er udset tu grav, der barer de
ham hen, mens de synger:
Bwr dodemand tu l grav,
med kfep og med stav,
med penge i posen,
med nöglen i låsen;
Iffig ham her,
lmg ham der,
Iteg ham ingen for nxr!
Så bliver han da lagt i graven, mens bele flokken er samlet
om den, og nu bliver de profane betragtninger anstillede, at
det var godt, at det skarn &de, såmeget ondt som han har
gjort, blot han nu ikke skulde gå igen! Midt under betragtSv. landsm. XII. 4.
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ningerne farer så den dode op som genfxrd, börnene spredes
tul alle kanter og soger fristedet. Den, han fanger, er nxste
gang »dodemand». Her er alt tydeligt: begravelsen, ligsalmen,
folget, forestillingen, at misdxdere går igen efter dalen, hvorom
sagnene atter og atter fortxller.
Til sammenligning hemetter jeg den samme leg fra Sicilien. Et barn lader som han er dod og lwgger sig udstrakt på
jorden. Hans kamnierater binder lommetörklxder om sig og
slår sig på skuldrene med tegn på sorg og går rundt om den
&de, i det de synger tu l en bedrovelig og langtrukken tone
folgende vekselsang:
Morsi Sanzuni!
Jåmulu å vurvicå!
La Cumpagnia di Gioppu
fara la caritå!1
Så lofter de en arm på den &ide i vejret, så et ben, idet de
atter lader det falde, som for at forvisse sig om, at Sansone
virkelig er dod. Såsnart de ser, at det er således, giver de
sig tu l at begrave ham. Finder legen sted om aftenen, brer
de barn til graven med lys, og tilsidst tager de afsked fra hann
med en vx1dig mxngde kys, de kysser ham på fodderne, på
knwerne, på hlenderne, på brystet, på munden, indtil den dode
trxt af de mangfoldige kys, farer op og griber den langsomste
i ligfölget.
En anden form af legen er folgende. Et barn vaalges ved
lodkastning tul at forestille den dode; de ovrige går rundt oni
ham og synger:
E mortu Sanzuni
cu tutta lu cumpagnuni.
Ciauråmuci lu pedi,
videmu chi fetu fal 2
Formanden i legen rorer så ved hans fodder, mens de ovrige
blot lader som de ror« ved barn. Nxste gang de går syngende
rundt om ham, tager formanden hans hånd, derefter rorer han
ved den &des bryst og tilsidst ved hans hoved, idet bestandig
Sansone er dud. Vi må gå at begrave ham. Josefs(?) selskab
vii give almisse.
Sansone er &id med alle kammerater. Lad os lugte tu l hans fodder
og lad os se, om de stinker.
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ordene i sangen omskiftes, eftersom der rores ved de forskellige legemsdele. Men såsnart der rores yed hans hoved,
rejser den date sig og forfolger bornene, der flygter tu l en af
de to kroge, bestemte tul »hellesteder» (lochi sagri)'.
Således leger hörn både bryllup, skole, jagt, jmrnbanetog
og meget andet.
Nu skulde man jo tro, at börnenes lege var som deres
meste fffird, frugter af öjeblikkets indskydelser, indfald som
fodtes med hver ny slxgt og som glemtes, når de, der legede,
voksede fra börnenes interesser eller tankegang. Men det er ingenlunde tilfx1det, tvxrtiniod: jeg ser mine böra voesentlig lege
de samme lege, jeg har leget som barn, uden at jeg har bert
dem at lege, og det viser sig, at der er lege, der kan fores
meget langt tilbage i tiden. Og ikke blot dette: der er lege,
som bruges over store strxkninger af Europa og som trods
forskelle vxsentlig er ens og let genkendelige; en af disse er
bro-brille-legen.
Pitre, Giuochi fanciulleschi (= Bibi. delle trad. pop. Sicil., t. XIII),
s. 265: A rnorsi Sanzuni.
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Island.
1. »Britarleikur» eller »bandaleikur»,
skal også undertiden kaldes drottningaleikur.

Kongens mxnd kommer tul en bro, d. e. en snor, som to
af de legende holder i vejret. Den forreste af kongens mond
tiltaler brovagten således:
K. m.: Flytta mig yfir brt, brå brei5a!
Vagten: Jeg pori ekki a5 fiytja pig mille lands og eya.
K. m.: Hva5 er ab brinni breibu?
Brotinn stöpull i mi5ju.
V.:
K. m.: Hver kann a5 bceta brå
betur en sjålfur
Hvers menu eru5 pjer?
V.:
K. m.: Köngsmenn erum vjer,
komnir af löndum, ströndum.
Lyptu upp seglum,
leyf oss a5 fara!
Fari5 pi5, fari5 pi5,
V.:
flyti5 ykkur a5 gånga.
En seinasta manninn
xtla eg mjer a5 fånga,
og hann skall i snörunni hånga!
(el. undir fjallinu stranga!)
Idet samme forsoger kongens mxnd at slå sig igennem;
den sidste prover vagten at fange med sin snor.

I en variant fra rnidten af forrige århundrede begynder
ramsen:
brei5a!
Gakktu yfir
der sluttes:
pjer megi5 pjett saunan gånga;
pann seinasta ffitla eg mjer a5 fånga.
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I en opskrift i Jön Sigur5sons manuskriptsamling i Reykjavik (282. 8°) står bro vagtens svar:
Enginn betur en sjålfur
istedetfor anforerens spörsmål. Der inskydes folgende linjer
efter »löndum, ströndum»:
Vjer erum jarlar
sextiu kallar,
og kunnum a5 bceta bfi
betur en sjölfur
Se A.-Magnuss. mskr.-saml. 433, vol. VII fol.
Således bruges legen den dag i dag på Nordlandet og
mulig på hele Island. Den afsluttes med, at brovagten enten
fanger den sidste af kongens mond ved at slå båndet ned foran
ham, eller han slipper igennem ved at smutte under båndet
eller springe over det.
Til »brdarleikur» knytter sig endnu det saga, at den skal
stamme fra 12:te århundrede. JÖN LOPTSSON fra Oddi, en af
Islands mxgtigste m2end den tid, skal nernlig en gang have
ligget i baghold for at fange sin fjende, biskop DORLÄKUR HELGI.
Han lod de stxrkeste af sine msend stille sig på begge sider
af en bro, hvor han vidste, at biskoppen måtte over i morke.
Et reb havde de imellem sig. Han befalede dem da at lade
de andre slippe, men at fange biskoppen, som red bagerst,
med rebet. Hvorledes udfaldet blev, derom n:leider historien
intet; men man mente, at den måde at fange sin fjende på var
så mfflrkelig, att börnene fik lyst tu l at bruge den i deres lege,
og de har fra slxgt tu l slwgt leget den om igen indtil denne dag.
Ved velvillig meddelelse fra hr ÖLAFUR DAvidssoN, Kobenhavn.

10

FEILBERG, BRO -BRILLE-LEGEN.

XII. 4

Norge.

Bru, bra breia,
brunå ligge bratt unna heja,
mm stolpar å naglar å adle goe grejer,
ifjol gjore me likaså;
leier upp på den högaste topp,
den siste fuglen, så ettepå kom,
han ska me griba
upp i ej lidå kjiba,
å han ska hejda viba.
De to, som holder broen op, er »sol» og »måne»; »fuglen»,
der fanges, må vxlge en af dem og stiller sig så efter sit valg
bag ved den han vxlger. Tilsidst proves krxfter.
Stavanger-egnen, ved hr höjskoleforstander ODDMUND VIK.

Byggje, byggje bro å breie,
brue ligger bratt unner heie,
stolpe å nagla,
alle goe granna,
faller ut, faller inn,
faller kjejserens datter;
e ho rik?
e ho slik?
krissmann e ho lik.
Ifjol dro ho åt lande,
å reven ska dökk fange.
Lwt upp! lxt upp borgale!
Slep igjenom gangen!
Den siste fuglen, som ette flyg,
ska tåkåst inn i fange.
Nordre Gudbrandsdal, efter meddelelse fra hr höjskoleforstander
Can. BRUN.
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4.

Byggje, byggje brua den breie,
brua ligger bratt unne heie.
Faller ut, faller hin,
faller kjejserens datter;
ho va rik, ho va kvit,
aille vilde dit.
Ifjol va eg kongens krigsmann,
iår vil eg fritt fram;
fritt vil eg njote,
fritt vil eg skjote.
Siste fugeln i flokka flyg
ska i mi gryte sjoe.
Sondre Gudbrandsdalen, efter meddelelse fra hr höjskoleforstander
CHR. BRUN.

5. Bro bro brille.
Bro bro brille,
klokken ringer elleve,
kejseren står på sit höjeste slot,
så hvid som en and,
så sort som en ravn;
fare, fare krigsmand,
doden skal du lide,
den, der kommer allersidst,
skal i den sorte gryde.
Så v2elges: niellera sol el. måne, guld el. solv, 2edelsten el.
diamanter, rose el. nellike 0. s. v.
Kristiania, ved froken HELGA JENSEN, lwrerinde i folkeskolen.

1 lp
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Sverrig.
6.
To af de legende står overfor hinanden og danner en indgang med deres oploftede hxnder. De kaldes dörvogtere (»dörvakter») og er komne overens om, at den ene skal vxre sol,
den anden måne, den ene guld, den anden solv el. Ugn. De
ovrige danner en rad, idet de holder hinanden i kkederne, og
går igennem dören, mens der synges:
Bro bro brälla!
Klockan ringer älva,
kalla ut, kalla in,
kalla käjsarens dotter ifrån England!
Vad är vitt som ett lin ?
vad är svept uti skinn?
Fattig fattig krigsman,
livet skall du mista.
Den som kommer allra sist
hugg 'en ä ock stoppa 'n i den svarta grytan!
De sidste ord synges meget hurtigt, dörvogterne sfflnker deres
arme og fanger den sidste, der så spörges ligesom i Danmark:
»Vil du have sol eller måne?» Legen fortsxttes, til alle er
fangne, og tilsidst rykkes der om sejren. Dörvogterne griber
hinandens hxnder, de ovrige holder i to reekker hinanden om
livet; det parti, der tnekker det andet til sig, er sejrherre.
Der tilföjes, at mens legen er almindelig kendt, buskes
ordene kun i få bygder.
N. Luggude h., Skåne, ved dr A. KOCK, Lund; nxsten ordlydende
ens Eva Wigström, Folkdiktn. 1880, s. 307 med den forskel, at dörvogterne »höllo en duk upplyftad så, att alla i böjd ställning måste gå
under den».

7. Sol ock måne.

Bygga på bron med bräder ock stolpar
alle gode »näjlor o fåjlor».

XII. 4
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Den som kommer allra sist,
han skall stoppas i den svarta grytan.
Torna h., Skåne; ved dr A. Koox, Lund.

Vi ska bygga över sund,
vi ska draga genom lund;
friden vill vi hålla,
ock friden vill vi tigga,
så när som den, som efter är,
han skall i brona ligga.
Arwidsson, Sv. fornsånger III, 254; fra Östergötland.

Vi ska bygga brona den breda;
ty hänne fattas stockar ock stenar.
Så väl kan vi broden bygga,
som vi äro tillsamman.
Vi äro kungens krigsfolk,
i fjol drog vi härifrån,
i år gör vi likaså.
Arwids. III, 253; fra Östergötland.

Bro, bro bree,
ligger unner ree,
vad fattas det brona den bree?
Pinnar å navrar,
säxtio kavlar,
kavel in, kavel ut
käjsarens dotter den fromma.
Man man äro vi,
krigsfolk äro vi,
friden vill vi hålla,
friden vill vi tigga.

13

14

FEILBERG, BRO-BRILLE-LEGEN.

XII. 4

Den som efter kommer,
han skall under broen ligga.
Syster, syster söderdal,
släpp mig in i lunden!
Nej, nej, min syster,
inte förn jag lyster,
inte släpper jag dig fram,
förn du sär din fästmans namn;
vad heter han?
Småland; Nordlander, Sv. barnvisor nr 193. B; jfr Arwids. III, s.
252: II. A.

11. Bro bro brygga.

En af de legende står op på en stol og tager en tf de
andre i hånden; de ovrige danner en rxkke og går gennem
porten syngende:
Bro bro brygga,
bron ligger snett över rygga,
stockar ock stenar,
alla goda renar.
Ingen slipper här fram, här fram,
förr än han säger sin kärastes namn,
vad heter han (hon)?
Den, som fanges, må så nxvne et karle- eller kvindenavn
blandt de forsamlede, og så fortsxttes f. eks. således, idet
armen e atter loftes:
Stina tog sig en knäppedyna,
satte sig uti fönstret,
mera säg hon på Pälle lilla,
än hon såg uppå mönstret.
Ha, ha, du Palle lilla,
ha, ha, du Stina lilla,
du är min,
ock jag är din,
så länge kärleken varar.
Alunda sogn i Uppland, ved docent J. A. LUNDELL, Uppsala; jfr
Arwids. III, s. 252: 4.
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12. Bro bro bredja.
Bro bro bredja,
bro ligger snett puder ryggja,
stockar ock stenar,
alla goda renar.
Ingen slipper här fram, här fram,
förrän han säger sitt käresta namn.
Vad heter han?
Ifrån Uppland, Harbo socken; ved kand. V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD.

13.

Bögga, bögga brona dänn breda,
fattas både stolpar å stenar,
öksar å navrar,
säks stuver stavrar,
kammeri kammero,
Kajsa Kani ba gå in,
namm namm äro vi,
riddare äro vi,
tiggare äro vi,
fred vell vi hålla,
fred vell vi ställa.
Iggen mann slepper fram,
förr än 'hann ha sakt sinn tjärastes namn!
Derefter, når navnet er nxvnet, f. eks. Grete, mens drengen
hedder Ola, fortssattes:
011e hade Greta tjär,
tolv riggar å ena jyllene mär.
Han ska na' ha,
han ska na' ta,
han ska na falver föa.
Tog sig en duk,
satte sig ned
straks invid vita fönstret.

•
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Ropade senn : kom Greta lella du,
minn minn,
ja dinn,
så lägge dänne leken varar.
Västergötland; Nordlander, ,§v. barnvisor nr 193. A. — Nordl. nr
193. C—F fra Östergötland, Norra Tjust (Kahn. len), Västmanland og
Dalarna.

Bro bro brea,
stolta runa,
säks styver kavlen,
kavla in, kavla ut,
tjäjsarens dotter i lunden.
Frid vill jag hålla,
frid vill jag tigga;
dän som äfter kommer,
han skall under broen ligga.
Säj, säj min sista
ikke vad du mista,
ikke släpper jag dig fram,
förn du säger din tjärastes namn.
Allgutsrutns sogn, Öland, ved docent J. A. LUNDELL, Uppsala.

Hos osvenskerne ved den russiske kyst hedder legen
»djwvlespil», fånspöen. To af de storste bland de legende, »gufår»
eller »Gesfår» (Jesus fader) og »djxvelen», holder en snor, som de
svinger rundt og under hvilken de ovrige •må lobe igennem.
Imens råber de to, der svinger med snoren :
Brean ska bigs,
vil du te gfifår (Gesfår)
helder te Mn?
Når hver er tre gange loben igennem, må han stille sig
hos en af de to, men ved ikke, om han er kommen tul gud
eller fanden. Når alle har fået plads, tager »fån» snoren og
prygler sine dermed.
Russwurrn, Eibofolke II: 112, 302-3.
0>

•
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Danmark.
A.
16.
To af börnene stiller sig ligeoverfor hinanden og tager
binandens hwnder. De aftaler indbyrdes, hvem af dem der skal
vxre »sol» og hvem der skal va3re »måne». De andre hörn
stiller sig i en rzekke og går en for en bukkende sig under
armene på »sol» og »måne». Disse synger imens:
Sol og måne går verden omkring,
kejserens datter, den lange kvind,
går på gaden og svanser.
Bror, bror brille!
klokken ringer elleve,
kejseren står på sit höje slot,
så hvidt som et kridt,
så sort som et kul.
Fare, fare krigsmand,
doden skal du lide,
den, som kommer allersidst,
skal i den sorte gryde.
Når det sidste synges, må sol og måne passe på at snappe
en af rzekken og holde ham tilbage i »den sorte gryde», som
.er åbningen mellem deres arme. Den fangne adspörges, om
han vii vare »sol» eller »måne»; han svarer hviskende og stilles
dernwst bagved »solen» eller »månen», hvilken af dem han nu bar
valgt. Legen fortszettes med samme vers, indtil alle i rzekken
er komne i den sorte gryde og har taget parti for »sol» eller
»måne». Så siger »solen»: »Kom, alle mine sole!» og månen:
»Kom, alle mine måner!» Og nu står slaget mellem »sol» og
»måne» på den måde, at enhver af dem med alle sine drabanter
tager ved en stok og rykkes om den, sålzenge til en af parterne
må give slip.
Grundtvig, Gl. d. Minder II, 143: 4, fra Fyen.
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Brue, brue brfflnde, klokken ringer efter,
(el. bryllupsklokken ringer).
Kejseren bor på det höje hvide slot,
så hvidt som et kridt, så sort som et kul o. s. v.
Grundtvigs saml., Kbhvn.

Brom brom brxlle,
klok ken ringer elve.
Kejserens datter er en langbenet mxr,
han sidder på slottet
så hvid som et kridt,
og så sort som et kul.
Fare, fare krigsmand,
dalen skal du lide,
og hvem der kommer allersidst,
skal i den sorte gryde.
Moen ; Skattegrav. IV, 8 9 : 38.

Ringe, ringe bjx1ler,
klokken ringer elleve.
Kejseren står på det höje slot,
liså hvidt som kridt,
liså sort som kul.
Fare, fare krigsmand,
(loden skal du lide.
Den, der kommer allersidst,
skal i den sorte gryde.
Således synges af hele flokken, som går rundt om to, sol
og måne, der holder hinanden i begge hxnder. Den forreste i
kredsen stanser så og siger: »Luk op for kongens folk!» — »For
hvis folk?» — »Kongens folk i England!» — »Hvor höjt?»

DANMARK.
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»I tippere tappere tusend gallop,
tu l låwted luk op!»
Den sidste fanges som sxdvanlig og må voelge.
Sonder herred ved Grenå; Skattegrav. IV, 110: 3 8 .

Bro bro brille,
klokken ringer elleve,
kongen med sin langbened' tas,
(el. kongens datter den hajbened' tas)
så hvidt som et kridt o. s. v.
Formanden stanser og siger:
»Luk op for kongen og hans mfflnd!»
— »Hvad for en konge?» — »Kongen af Engelland!» — »Hvor
höjt? — »Tibelitop i tusind galop!»
Grundtvigs saml., Grenå egn.

Brow brow brölle,
klokken den er ölle,
kejserens datter, den långbjoenned mr,
så swot som kul,
så hvidt som kridt;
xre vame krigsmand,
floden skal du lide,
den som kommer allersidst
skal i den sorte gryde;
luk op for kongens folk i Engelland
höjt op i Tippeland.
Linde ved Randers.

Bro bro brille
klokken ringer elleve,
kejserens datter, den langbenede Mette,

20
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så hvidt som et kridt,
så sort som et kul;
fere fare krigsmand,
(loden skal du lide,
hvem der kommer allersidst
skal puttes i den sorte gryde.
Så siges: »Luk op for kongens karler!» — »Ilvadfor kongens
karler?» — »Kongens karler af Engelland, höjt op i toppen!»
Sejero (n. f. Sjtelland).

23. Hå) ae brow åp!
Der synges: Bro bro brille,
kejseren står på det höje slot o. s. v.
Så går foreren hen till de to, der holder broen op og siger:
»I& m brow stark?1»
»Ja!»
»Må vi kom ower e brow?»
»Ja, men hwa ter I få kål?»
»Vi te koggens bxst kål, mxn (key sist xr xn rakker,
hem må I txj!»
Den sidste tages og der vielges trailern sol eller måne,
mble eller pre eller lign.
Damm (Jylland).

24.
Bro bro brede
hvor skal man lede?
Kajserens datter den lange grå mo,
så hvidt som ett kridt,
så sort som et kul;
og hvem der kommer allersidst
ska i chey svorta grydan.
Der spörges om »sort» el. »hvidt», og så rykkes tilsidst
over en streg.
Bornholm.
I) Er broen staerk.
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Broa broa brella,
x klåk dam reuer 9311e;
å lokar äp x dör ä hej,
så vel vi dwar xgamel draaj,
it ven dae korner °Basist
skal i den sorte grye.
Åbenrå (Sonderjylland).

»Luk op for kongens folk af England!»
»Er det en polak?»
»Der kommer en gråhovedet en (el. sort-, hvid- o. s. v.)
bag efter. Vii I ha ham, kan I ta ham; og vii I ikke, kan I
lade vxre.»
Så fanges den sidste, må vxlge mellem sol og måne. Når
de alle er fangne, skal sol og måne »trxkkes om x &ask».
På jorden lxgges en kjwp eller der skrabes en rende: det er
da flxsket, og så rykkes de derover. Såsnart en er kommen
over, må han hore til det parti, der har trukket ham over.
Således vedblives, til alle er trukket over tu l et af partierne.
Horsens (Jylland); Skattegrav. V, 173: 38.

Holde op for kongens krigsfolk.

Samtalen films:
»Hold op for kongens krigsfolk!»
»Hvis folk?»
»Kongens egne folk af Danmark!»
»Fare, fare krigsmand!
(loden skal du lide,
den, som bliver den sidste mand,
skal i den sorte gryde.»
Adslev, Skanderborg egn (Jylland); Skattegrav. IV, 141: 38.
Sv. landsm. Xli. 4.

2
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B.
28.
Sol og måne danner port, börneflokken går rundt om porten
og synger:
Ifywr far ywl, da vi rxj hxrom,
da wa der fre i kogens lay;
fre vil vi ha o fre vel vi gi,
luk porten op den höje!
Torsted (Vestjylland).
1 Nes (Vestjylland) istedetfor sidste linie:

luk porten op og tag den bagest af vor flok!
I Ulvborg herred (Vestjylland):
om vi så ska ri Eg iy i konans swåt påt!
(eller: om vi så ska ri hg iy i kons kålgry0!)
Så spörger de to, som danner porten, den forreste: »Hvem
er du?» — Svarer han f. eks.: »en tyv», kommer han ikke
gennem porten. Rxkken går atter rundt, indtil der svares:
»kongens tjener» el. »kongen». Så går de igeunem, den sidste
af rwkken fanges, og tilsidst rykkes de med »sol» og »måne»,
hver i spidseu for sit parti, over en agerfure, en streg på vejen.
Grundtvigs saml., vestjysk.

C.
29.
Bro bro brede,
hvad skal man lede?
Stolper og nagler og alle gode rede.
Kalder ind, kalder ud,
kalder kejserens datter!
Ifjor kom hun her forbi,
iår kommer hun igen.
Lxgge bro over sunden,
far igennem lunden!
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Faren, faren frismand,
hvad skal han lide?
Den, der efter kommer,
skal på ho'det i den sorte gryde.
Åkirkeby (Bornholm); Skattegrav. V, 174: 38.

Ltegge, loegge bro bro brede,
stolper og nagler og al ting tilrede;
kalder ud, kalder ind,
kalder kejserens datter!
Huu er favr, hun er fin,
hun er hvid under lin.
Ifjor rejste vi bort,
iår kommer vi igen;
fred vii vi ha og fred vii vi nyde;
hvem der kommer sidst,
skal i den sorte gryde syde.
Falster; Skattegrav. IV, 84: 38.

»Brow brow brella,
klakan dmy Der ölla;
kwjserens datter,
dan läggbjenat mr,
så hwi som et kri,
så swot som et kwol.
Itjöwe drow vi hijar om,
i oa gö vi lisadan;
lok åp få koggans krisfälk!»
»Hwes krisfälk?»
»Koggens ow Engelland!»
»ring!»
»Di lega i wo jten trwskahxl!»
»Må vi ta dwy bagast, om vi ka ?»
»Ja, vxsgu!»
Grundtvigs saml., Lisbjferg Terp, Århus (Ostjylland).
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32. Go igannel koggena poet.
Broj broj brojgoni,
stålpen mr i stotan,
hwes sön fer 1?
Vi mr komans fålk ow /Eggallay,
ifjöwa drow vi hoerom,
i oa gör vi ligaså.
Haloydan åp, haloydan åp,
dmy sywanda siste ma y skal i den sorta gryde.
Silkeborg (Midtjylland); fra CHR. SÖRENSEN THOMASKJER.

Bror bror brede,
storken ligger i rede,
hvems fiskemmnd er vi? —
Vi er kongens fiskemaend;
ifjor drog vi herfra,
iår gör vi ligeså;
luk op, luk op, luk gange,
den sidste vii vi fange.
S. Bja3rt sogn ved Kolding (Ostjylland).

Brow brow brille,
storken allerede,
vi, vi krigsmmnd
af Engelland;
i år drog vi herigennem,
i fjor gjorde vi ligeså,
kejserens datter den langbenede mmr,
så sort som et kul,
så hvid som et kridt,
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fa'r fa'r krigsmand,
&Iden skal du lide,
hyena der kommer allersidst
skal i den sorte gryde.
Grundtvigs saml.; Bjerre herred (Ostjylland).

Bro bro brille,
klokken ringer elleve,
kejserens datter står höjt på brxt,
så hvidt som kridt, så sort som kul;
fare, fare krigsmand,
i &den skal du ligge,
og hvem der kommer allersidst
skal i den sorte gryde.
Nyde, syde, tu l Engelland,
til Bengelland;
ifjor drog vi herom,
iår gör vi ligesådan,
luk op for kongens krigsfolk!
Grundtvigs saml.; Skanderborg (Midtjylland).

Lxgge lxgge lege, bro brille,
hvad koster ro, ro ville?
stenbaggestavle
aldrig (el. alle) gå tu l navle,
faldering, faldera (el. -rej)
(kom el.) falder kejserens by,
ifjor gik den frem,
iår gör den ny (el. igen),
hvem der kommer sidst
skal i den sorte gryde.
Grundtvigs saml.; Marstal Landsogn, /Em.
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D.
Vi korer igennem kongens port,
for marken er så grön,
ifjor kom vi derfra,
iår gör vi ligeså,
og lad nu kongens port op,
og lad os kjol.' igennem!
Lidt grönt, hvormed börnene pynter sig, er en forhöjet skönhed ved legen; de lober (korer) igennem porten under overstående vers.
Grundtvigs saml.; Mors (Nordvestjylland).

Häjg håje höjt åp,
kyr igmmel konans puwat
mm sämane smofålk!
Så spörges: »Hur mr I frx?» Svarer rffikken så f. eks. »frm
Tysklay» el. ugn., kommer de ikke igennem og må ride om
igen, indtil der svares f. eks. »frm Tiste»: så får de lov at gå
igennem, og legen går som smdvanlig.
Thy (Nordvestjylland).

Vensyssel er spörsmålet:
Ska wi ev» te å go ijzemal Hambåra poet?
E.
40.
Legen kaldes i Rönslunde ved Nörre Snede (Vrads herred
nordvest for Vejle): »at trmkke igennem Rodeskoven». Rmkken
spörger: »Må a ett be om o kom igmmal 28 ro skåw!»
»Af hvis folk er du?»
Svares: »Kongen af Danmarks!» kommer de igennem. Gives
andet svar, må de udenom påny. Ellers alt som smdvanlig.
Skattegrav. IV, 47: 38.
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Kongens kål gor igmml m skåw,
liså hwid som sne,
liså swot som kål,
eere veere krigsniand,
&iden mo do lide,
den, som kommer allersidst,
skal pottes i den suet gry0.
Grundtvigs saml.; Fredericia (Ostjylland).

F.
Bråyan, bråven broa,
stawn mr i st000,
lok no åp få bårgalxj,
&er vel vi igwmal drxj,
dffly bagast må I txj!
Grundtvigs saml.; Darum, Ribe herred (Jylland).

Brå å brå å brode,
stower å m stode,
lukker op for v2esten,
lukker op for josten,
lukker op for borgelej,
dxr vel vi xgommel drxj,
den si'st må do txj.
Grundtvigs saml.; Åbenrå amt (Sonderjylland).

Bro, bro bryde,
stawer å m styde,
måen kommer Råle
mm tolv Under kåle,
lukker op for vesten
å osten
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x bårgelxj;
dxr må vi igommel drxj,
dxn sist må I txj.
Riis sogn, Sonderjy11.; ved pastor F. L. GRUNDTVIG (nu i Amerika).

Brå å brå å bryde
stawer öwer styde,
morgen kommer årle
ram 12 tynder kårle,
lukker op for borgens lej,
der vii vi xgomal drxj.
Grundtvigs saml.; Åbenrå amt (Sonderjylland).

Brow brow breda,
stow stow steda,
i morgen kommer olan
med ti 'Wilder korn;
den forste skal igxmal gå,
den sidste skal vi passe på.
Der vxlges mellem sol og måne. Tilsidst udvxlger de to
»konger», der holder broen op, hver en mand, som rykkes over
en skure i sandet. Den konge, hvis mand vinder, sender atter
en af sine folk ud at rykkes med en af modpartens. De, der
taber, kommer altid på sejrherrernes parti. Når den ene konge
har tabt alle sine folk, skal tilsidst han og den sejrende konge
rykkes. Taber han også der, horer han sejrherren til; vinder
han, beholder han sit land, men har mistet sit folk.
Lindknud sogn, Malt herred (Jylland).
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47.
Brom brom breda,
får aja sina reda;
öwafjor rmj a hwrom,
ior riar a dwrom.
Godaw man, mr brow fast?
Plougstrup, JEernved sogn, Gjording herred (Jylland).

G.
48.
Fep, fep, forhål,
gassi, goshål,
ifjöwa drow vi her igjemmel,
i or gör vi ligedan.
Grundtvigs aml.; Bjerre herred (Jylland).

H.
49. Gå igennem skimmellåge.
Porten, som dannedes, kaldes »skimmellåge». En lob hen
tu l lågen og spurgte, om vi kunde komme igennem. — »Flvad
vi var for folk?» — Den forreste svarede så: svenskere, russere,
franskmmnd el. hvad han kunde finde på, indtil vi fik lov tul
at gå igennem. Hver, der gik under broen, fik et slag i takt
efter renisen:
Ekkede pikkede harrevold knold told!
Den sidste af rmkken blev fanget og spurgt, hvem han helst
vilde Imre til: kejseren af Rusland el. kongen af Sverrig, el.
hvad han helst vilde have: kransekage el. mblekage f. eks.
Tilsidst rykkedes begge parter.
Det sidste ord af remsen: told, der blev råbt höjt, når den
sidste blev fanget, kunde jo mulig forstås således, at han betaltes i told for at de andre måtte komme over broen.
Syd-Bamse.
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Sol å mån,
lys å stjxnn,
trerre gang frit xgommel.
Oksbol på Als, ved pastor

GrRUNDTVIG.

Sol å mån
skin å x krån,
byg et hus a höwlspån!
Derefter spörges:
Hvad vii du se, sol eller måne?
Åstrup v. Fladerslev (Sonderjylland); Skattegrav. IV, 83: a s .

A rxner royanom
få lija-Nes i Narom (også: Darom)
nue mi hur, mm mi kat!
Godaw man! lEr m brow stxrk i daw?
Darum, Ribe herred (Jylland).

Jeg drog mig over den salte so,
og gennem de morke skove,
det gjorde jeg for allerkxresten min,
mens de andre ligger og sove.
Tag dig en ven og hold barn tro;
en ven, som er over dem alle,
han monne mit hjxrte gefalde;
han stiger jo aldrig så höjt op i trx,
han monne tu l jorden falde,
han klapper, han klapper en stxnte;
han lever, han lever, han er ikke dod,
i aftes åd han syv fad gra].
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Börnene danser i kreds om en i midten. Ved ordene: »tag dig
en ven», giver denne }Anden fil en i kredsen, disse to holder
nu hoenderne i vejret og danner en port, som hele kredsen må
gå igennem. Sangen fortsmttes, og ved det sidste ord: gnid, fald er
haenderne ned: den som skulde vmret igennem, men blev fangen,
skal nmste gang stå i midten.
Grundtvigs saml.

54.
»Må jeg låne fruens såld?»
»Hvad vii du smide?»
»Guld og solv».
»Hvad vii du ba'e?» (bage)
»Strama ka'e ! (a: &rytms kage)
Lmgge legge leje bro brejle
dikke dikke dejle
stik i rend, hvem der er bagest!»
Grundtvigs saml.; Marstal Lands., iEro.
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England og Amerika.
55.
London bridge is broken down
dance o'er my lady lee;
London bridge is broken down,
with a gay lady.
How shall we build it up again?
Silver and gold will be stole away.
Build it up again with iron and steel.
Tron and steel will bend and bow.
Build it up with wood and day.
Wood and day will wash away.
Build it up with stone so strong,
dance o'er my lady lee;
huzza! 'twill last for ages long
with a gay lady.
Nursery rhymes of England, London 1843, nr CCOLVII
s. 194.

56.
London bridge is broken down
dance o'er my lady lee;
London bridge is broken down
with the gay lady.
How shall we mend it up again
for the gay lady?
We will mend it up with gravel and sand
for the gay lady.
But gravel and sand will wash away
from the gay lady.
We will mend it up with iron and steel
for the gay lady.
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But iron and steel will bend and break
with the gay lady.
We will mend it up with silver and gold
for the gay lady.
Silver and gold will be stolen away
from the gay lady.
We will put a man to watch all night
for the gay lady.
Suppose the man should fall asleep,
my gay lady.
We will put a pipe into his mouth
for the gay lady.
Isle of Wight, England: W. W. Newell, Games and Songs of
American Children, New York 1884, s. 207. B.

57.
London bridge is falling down etc.
my fair lady.
How shall we build it up again?
Build it up with lime & stone.
Stone and lime would wash away.
Build it up with iron bars.
Iron bars would bend & break.
Build it up with gold & silver.
Gold & silver would be stole away.
Get a watch to watch all night.
Suppose the watch should fall asleep?
Get him a pipe to smoke all night.
Suppose the pipe should fall & break?
Get a dog to bark all night.
Suppose the dog should get a bone?

34

FEILBERG, BRO-BRILL E-LEGEN.

XII. 4

Get a cock to crow all night.
Suppose the cock should fly away.
What has this poor prisoner done?
He's broke my box and stole my keys.
A hundred pounds will set him f'ree.
A hundred pounds lie has not got.
Off to prison he must go.
Irland; Newell a. 209 E.

58.
En anden irsk variant fra Waterford lyder:
London bridge is broken down,
fair lady,
how shall we build it up again?
grand, says the little dear.
Folgende beskrivelse af legen har et irsk tjenestetyende
givet:
En virkelig bro blev bygget af tömmer og brxdder; de, som
legede, samlede sig om broen i en kreds og var udkhedte. Udenfor stod djavelen, små piger i brogede kjoler forestillede engle.
Alt hvad sangen fortalte, at broen blev bygget med kalk
og sten, med jxrn og stål o. s. v., blev eftergjort i legen. Den,
som blev fanget, om bara blev en lwnke snoet som en slange,
og han blev fort tu l en hytte i nogen afstand. Imens råbte
kammeraterne til deres forer om hjx1p, men han svarede:
»Djaevelen har fem fodder og tretten öjne og er stadrkere end
jeg!» Hele legen varede fem timer, og broen kaltes »dj2evlebroen». I legen blev så gjort prover med den fangne, om han
skulde hore djxvelen tu l eller ikke. En af dem var, om han
kunde nden at vakle gå hen ad en lige linie trukken på jorden.
Der tilföjes i beskrivelsen af denne leg, at man på vinduerne af franske middelalderlige kirker kan se billeder, der
fremstille djwvle, der med en stor 12enke indeslutter de fordömte, for således at holde dem fast, og lettere at kunne slå
en klo i dem.
Newell, s. 210 anm.

XII. 4

ENGLAND OG AMERIKA.

35

59.
1. London bridge is falling down,
falling down, falling down,
London bridge is falling down,
my fair lady.
You 've stole my watch and kept my keys.
Off to prison she must go.
Take the key, and lock her up.
Det barn, der går under armene, når v. 4 synges, fanges af
dem, som danner broen, og föres hele tiden onisluttet af deres
arme tu l et hushjörne, som forestiller fxngslet. Derefter må det
vxlge som swdvanlig, og tilsidst rykkes begge parter om sej ren.
Istedetfor v. 2, 3 synges også:
What did the robber do to you?
He broke my watch an stole my keys.
Boston, Mass. (Amerika); Newell s. 208 C, D.

60.
Open the gates as high as the sky,
and let the king af Spain pass by.
Choose one, choose two,
choose a pretty little girl as you!
eller også:
Open the gates as high as the sky
and let king George and his troops (el. his wife.) pass by!
Amerika; Newell, nr 151.

61.
Open the gates as wide as high,
and let king George and I go by;
it is so dark, I cannot see
to thread my grandmother's needle.
Surrey ; Folklore Record V (London 1882), 88, xvill.
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I Amerika ender legen med spörsmålet: »Will you have a
diamond neeklace or a gold pin?» el. »a rose or a cabbage?»
Når alle har valgt, sluttes med et krigs-ryk, »a tug of war»,
idet begge partier rykkes af alle krafter.
Newell, s. 204.

En forskellig legemåde bruges i Dorsetshire. De legende
står i to rxkker overfor hverandre. Hvert barn i den ene rsekke
tager med sin höjre hånd sin modparts höjre. De to, der er
»konge» og »dronning», synger eller siger:
How many miles to Gandigo?
Eighty-eight almost or quite.
Kor:
K. Dr.: Can we get there by eandle light?
Yes, if your legs are long and light.
Kor:
K. Dr.: Open the gate as high as the sky,
and let the king and his queen go by!
Hvert par lofter så deres hfflnder i vejret; »kongen» og
»dronningen» lober igennem den således dannede buegang og
tilbage igen, derpå fortssetter det nseste par, o. s. fr.
Her er dog de traill borte, som i denne sammenstilling
interesserer: at den bagerste i en lang rwkke gribes, og »the
war tug».
Dorsetshire; Folklore Journ. VII. 230, my.

How many miles to Babylon?
Three score and ten.
Shall I be there by candle light?
Yes, there and back again.
Open te gates as wide as high,
and het king George and his family pass by.
Wales; Folklore Record V 88, xix.
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To drenge danner en port med deres loftede arme; de
andre nadrmer sig.
Drengene: How many miles to Babylon?
Portvagten: Threescore and ten.
Dr.:
Will we be there by candlelight?
P.:
Yes, and back again.
Dr.:
Open your gates and let us go through!
P.:
Not without a beck and a boo.
Dr.:
There's a beck and there's a boo,
open your gates and let us go througb!
Chambers, Pop. rhymes of Scotl. 3:e og (London and Edinburgh,
uden åratal), s. 123.

I den engelske variant, Halliwell Pop. rhymes and nursery
tales, London 1849, s. 118, siges: Barley Bridge, og rimet lyder:
How many miles to Barley Bridge?
Threescore and ten.
Can I get there by candlelight?
Yes, if your legs be long.
A courtsey to you and a courtsey to you,
if you please, will you let the king's horses through?
Through and through shall they go,
for the kings sake;
but the one, that is hindmost,
will meet with a great mistake!

English and Scots.

Anforerne lofter armene i vejret og danner således en port
og råber:
Brother Jack, if ye 'Il be mine,
gie you claret wine;
claret wine is good and fine,
through the needle ee, boys!
Sv. landsm. XII. 4.

3
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Den dreng, som fanges, bliver spurgt, om han vii vxre englsender el. skotte. Såsnart alle har valgt, drages der en linje
på jorden, hvorved der swttes et skel mellem de stridende
parter. Bagved grsensen Inger de deres overkjoler, hatte el_
hvad de har. Det gselder nu at göre indbrud over grxnsen
fore modstandernes ejendom med sig uden selv at blive tagen.
Når det ene parti har mistet alt sit gods el. alle sine mwnd, er
legen hl ende. I Hawick plejer drengene at udwske hverandre
med folgende råb:
King Covenanter, come out, if ye daur venture!
Set your feet on Scots grund, English, if ye daur!
R. Chambers, Pop. rbymes of Scotland, s. 127.
En legemåde, hvor der ikke dennes port, beskrives hos Brand,
Popular antiquities of Great Britain by W. C. llazlitt, London 1870,
II. 330: so.

»Oranges and lemons», say the bells af St. elements.
»You owe me five farthings!» say the bells of St. Martins.
»When will you pay me?» say the bells of Old Bailey.
»When I grow rich!» say the bells of Shoreditch.
»When will that be?» say the bells of Stepney.
»I do not know!» says the great bell of Bow.
»I come with a candle to light you to bed,
and I come with a chopper to chop off your head!»
Den sidste bliver fangen og må voelge, om hun vii vxre orange
or lemon.
Således leges legen i 'London, ligeså i Wales; meddelt af frk. M.
FEILBERG.

Det udforligere rim lyder:
Gay go up and gay go down,
to ring the bells of London town.
Bull's eyes and torgets,
say the bells af St. Marg'ret's.
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Brickbats and tiles,
say the bells of St. Giles.
Halfpence and farthings,
say the bells of St. Martin's.
Oranges and lemons,
say the bells of St. Olement's.
Pancakes and fritters,
say the bells of, St. Peter's.
Two sticks and an apple,
say the bells of Whitechapel.
Old father Baldpate,
say the slow bells of Aldgate.
You owe me ten shillings,
say the bells of St. Helen's.
Pokers and tongs,
say the bells at St. John's.
Kettles and paus,
say the bells of St. Ann's.
When will you pay me?
say the bells of Old Bayley.
When I grow rich,
say the bells of Shoreditch.
Pray, when will that be?
say the bells of Stepney.
I'm sure I don't know,
say the great bell at Bow.
Here comes a candle to light you to bed,
and here comes a chopper to chop of your head.
Halliwell, Nursery rhymes of England, 4:e udg., London 1844,
s. 100. cxcv (2:e udg. London 1843, s. 135. ccxxxii uden v. 16).
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70.
To af de störste börn valges tul »Orange» og »Lemon».
De stiller sig med oploftede arme. De ovrige legende danner
en lang ralike, idet de går bagefter hverandre, mens hver
holder i sin formands kjole. Forst vandrer de rundt om de
to, der står med oploftede arme, og dernast går de under porten,
idet de synger:
Oranges and lemons,
say the bells of St. Clement's.
I owe you fire farthin's,
say the bells of St. Martin's.
When shall I pay you?
Monday, tuesday, wednesday,
thursday, friday, saturday,
or sunday?
Den sidste fanges, mens rakken går syngende videre. Han
bliver hviskende spurgt, hvem han valger, Orange eller Lemon.
Således fortsattes, og tilsidst rykkes de.
Symondsbury, Dorsetshire.

En variant lyder:
I owe you fire farthings.
When will you pay me,
to day or to morrow?
Here comes a candle to light you to bed,
here comes a chopper to chop off your head.
Folklore Journal VII, London 1889, s. 216.

En lignende:
Oranges and lemons, say the bells of St. Clement's.
You owe me fire farthings, and when will you pay me?
say the bells of Old Bailey.
When I grow rich, say the bells of Shoreditch,
and the last one that comes shall be chop, dop!
Surrey, Folklore Record V, London 1882, 86. ix. En variant
fra Derbyshire, Folkl. Journal I, London 1883, 386. iv.
Endnu kan henvises tul Gentlemans Magazine Sept. 1823; The
Critic Jan. 15. 1857, Febr. 2. 1857; Notes & Queries, I series 338, som
Newell anforer, men tul hvilke jeg ingen adgang har haft.
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71. sol og måne.
Thread the tailors needle.
Thread the tailors needle,
the tailor's blind, so he can't see;
so open the gates as wide, as wide,
and let king George and his lady pass by.
Essex; Miss E. Carrington, Folklore Record III, London 1887,
170. n.
En mfflngde engelske varianter findes hos Alice B. Gomme, Traditional games I (1894), s. 333: »London Bridge is broken down»;
II, s. 25, »Oranges & Lemons».
Endnu kan henvises tul Suffolk, County folklore, Printed Extracts
no. 2. (1893), s. 63.
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(Tyskland, Österrig, Sehweitz og Belgien).
Frisisk.

Me ik döör de borrig rid?
(må jeg ride igennem borgen?) el.

Kjien ik döör di borrig gung?
(kan jeg gå igennem borgen?)

Die borrig es forbööden!
svares:
Huarme?
Me stok en stang,
boller bang,
me trii vorgtilte knoopen.
Hokken heed dit seid?
Dear leest kumt skelt to weeten fa.
Sild.

Mag ik anmaal troeh hölkan gaan?
(må jeg en gang gå igennem hullet?)

Hölkan es verbroehen!
Womit?
Mit an steen, mit an been.
De, som holder broeu op, hedder »san» (sol) og »muun» (måne).
Når den sidste bliver fangen, spörger han: »Huar healst dii me?
me a san of me a muun?» Så trwder solfolkene (sanlidj) på den
ene side, månefolkene (muunlidj) på den anden; der rejses en
grwnsesten (dulstian), og det gx1der, hvilket parti der kan
tnekke det andet forbi den.
Amrum. På faen Wangeroog hedder broens vogtere den sorte og den
hvide gås. Handelmann s. 60, 61.
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Plattysk og flamsk.
Sol og måne.

Där'n Hirschen.
To danner bro, som kaldes »Hirsch'n»; de andre går i en
lang rxkke tu l broen.
Foreren siger: Kann'k ni där'n Hirsch'n kåm?
Dej Hirsch'n is ferslåd'n!
Broen:
•
Wat
fehlt daran?
Forer:
Golle halsband.
Broen:
Agh min leiw'r agd'rsmann
Forer:
schass ok ein fun min kinn'r hebb'n.
Den sidste fanges, idet de to, som lofter deres arme op, for at
mkken kan drage igennem, atter sxnker dem. Han må så
welge for eks. mellem »goldenes schloss» el. »goldenes hans».
Når alle er fangne, rykkes de, en streg på jorden danner mrket. Det parti, som rykker modparten over stregen, har sejret
g tilråber de andre: »Wi hebbt spekk un jiim hebbt 'n drekk!»
Lunden, Ditmarsken; Jahrbuch d. vereins f. niederd. sprachf. VIII
(Kinderspiele sus Schleswig-Holstein), nr 8.
Sol og måne.
I Wöhrden (Ditmarsken) kaldes legen »Na 'n stilken gahn»;
i Feddringen også »Steensliis».
De to, som bevogter broen, hedder »Stinn» og »Månd»:
Dahrenwurth.
I Stapelholm, Sydslesvig, hedder legen: »Där de brugh»;
i Hennstedt, kreis Segeberg: »Trepp op de möl, trepp dål de
möl, de letzte willlt wi fang'n, de blift darin behang'n».
I Angel, Mellemslesvig, kaldes den: »Sia op de briigh,
Suldatenbriigh, de letzte wulln wi fang'n, de blift darin bebang'n.»
Dahrenwurth spörger den sidste, der bliver tilovers, port-vogterne: »Bräken oder stäken?» o: brechen oder stechen?
Sxdvanlig svares: »bräken!» Han prover så at bryde igennem
med magt. »Stäken» synes börnene ej Iwnger at forstä.
Efter velvillig meddelelse af hr lrer H. Carstens, Dahrenwurth,
Ditmarsken.
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76.
Legen kaldes i Delve: »Där dej Hildjer»; i Bergenhusen:
»Där de Steinsliis». Den sidste, der bliver tilbage, soger at
bryde igennem slusen med magt.
I Kellinghusen hedder den: »Där de briigh», og börnene,
som danner broen, synger:
»Klapp up de briigh,
klapp dal de briigh,
den lets'n wiill wi fang,
de bliff dar in behang!»
I Bordesholm »Stinn nn månd»; i Feddringen »Där 'n
Siilken», og der siges:
»Sehall 'k ni mal där 'n siilken gån?»
»Del sillk'n is ferslåd'n!»
»Wat feilt daran?»
»Färspann!»
»Agh min leiw'r akk'rsmann (agd'rsmann?)».
Ditmarsken, Holsten ; Jahrbuch d. vereins f. niederd. sprachf. VIII, nr 8.

77. sol og måne.
»Is de steenenbrug gemaakt?»
En raakke piger, »fader», »moder», »börn», holder hverandre
fast i skorterne og lober rundt under råhet:
»Tia, tiek, tiek, tiek, tiek!»
To piger vender sig mod hinanden og holder hinanden i
luenderne, det er broens hjörnepiller. »Faderen», den pige
som forer rvekken, kommer og spörger:
»Is de steenenbrug gemaakt?»
»Neen, wij zullen ze laten maken met twee gloeiende staven;
wien moeten wij slaan: den vater, de moeder of de kinderen?»
Bliver der svaret: »Den vater», får denne et puf i ryggen
under råbet: »Stoute vader!» »Moder» og »börn» bliver derimod
klappede og kaldes: »Wijze meeder!» »Wijze kinderen!» Det
sidste barn i rxkken bliver fanget mellem luenderne af de to
hjörnepiller med ordene: »Knip in den zak!»
De to piger har så enedes om et navn, »det rådne xble
og den rådne Nere» eller »guldkrus» og »solvkrus», »engel» og
»djmvel». Det fangne barn spörger så:
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»Wat hebt gij liever: den rotten appel of de rotte peer?»
og som det vffllger, får det sin plads bag en af »de knippers».
Således fan ges et efter et alle »börnene», »fader» og »moder»
og puttes i sEekken, og så er »de steenenbrug gemaakt».
Legen ender med at de to »knippers» i forening med deres
folge rykkes. i somme Cgne nEevnes de altid »djxvel» og »engel».
Den som sejrer, vinder den »are, at alle börnene stiller sig i
rad bag hende tul tegn på deres underkastelse.
Antverpen; Volkskunde, Tijdschrift voor Nederlandsche folklore, ved
Pol de Mont & Aug. GittU II, Gent 1889, 75: 8.

Hål up de britgg,
hal dal de britgg!
Den letzten wöllt wi fangen
in de gtildenen stangen;
lie blift darin behangen!
Der siges også: »holl up» el. »treck» el. »slaa up».
Den sidste i rxkken må vwlge som sedvanlig mellem
»himmel» og »hölle». Tilsidst rykkes de over en streg.
Handelmann 60: 83 (uden stedsangivelse).

Boll op de brtigg,
holl dål de brtigg!
De letzten willt wi fangen,
de blift daran wat hangen,
kiek di nich um, de knlippel geit um.
Hanerau i Holstein; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 304: 7.

»Blir måk't hech open, blir måk't heeh open,
iltigelmann, filigelmann hög!
Dat osterdör dat is tobraken.»
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»Morgen will wi 't wedder maken,
met 'n speigel, met 'n dreier.»
»Kröp unner dör, is wol!»
Den sidste fanges og spörges: »Wo wult du hen, nä 'n himmel,
oder nä 'r hölle?» eller: »Wat wult du sin, swarte oder witte gös?»
To partier opstiller sig, hver holdende fast i sin formand.
De forreste raakker hinanden kenderne og seger at tr2ekke
hinanden over. De overvundne må tilsidst lobe spidsrod »unter
den tageln der sieger».
Bremenser Kinder- u. ammenreime s. 68; Mannhardt, Z. f. myth. IV.
304: 8.

81.
To börn aftaler, hvem der skal vxre siinneken (sol) og
hvem möäneken (måne). De ovrige går under sangen: »Daut
de giillne poarte nåpen!» i det de holder hinanden i klxderne,
nogle gange rundt om sol og måne, som imidlertid griber
hinanden i haenderne og danner en port, som bele nekken går
igennem. Den. sidste bliver greben og spurgt: »Bå wostu in?
— int sönneken åder int rnöäneken?» Hver vwlger, og tilsidst
trwkkes de. Det g2elder at frarive modstanderen efterhånden
alle hans folk. De overvundne må tilsidst lobe spidsrod (»gasse
laufen»), hvor der bliver slået med klumpsfflkke (klumpsäcke).
Hemer u. Lildenscheidt, Westfalen.

I Hörde: Gold åder silber.
I grevskapet Limburg: »de boluntiele trecken».
Mannhardt, Z. f. myth. IV. 301: 1.

82. »sol og måne» el. »rose og nellike.»
Omke tömke låt mi döreh!
Wo dadörch?
Dörch de gröne bröek!
Wo es die bröck?
Bröck es gebräke.
Låt em mäke!
Wat gewst dåför?
Dat hinnerste Ord met 'nen gollnen föt!
Omke = onkel; tömke, rimord uden betydn.
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Danzig: »Die gräne briicke» er over Mottlau, »das grUne
thor» i Danzig.
Mannhardt, Z. f. myth. IV. 303: 4.

Omke tömke låt mi dörch,
låt mi dörch,
dörch de goldne bröa!
Wat gewst då för?
fin goldnet pördke,
ön goldnet tömke
on e goldnet sådelke.
Wat'wellst ör hem,
ön nåtelke oder ön stecknåtelke?
e spornke oder ön schåpke?
Wat hest gedrunke?
Mehl med win.
Wat hest gegäte?
Köl med speck.
Wat kröpt an ördke?
E wormke.
Kick nåm himmel on lach nich!
Omegnen af Danzig; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 303: 6.

Högen dörsche bröck,
högen dörsche bröck es gebråke!
Låt se måke!
Wat gewst du dato?
E goldnet pörd on e goldne töm.
St. Albrecht ved Danzig; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 303 anm. 3.

Höge dör

hohe thor, Danzigs' hovedport.

Dat osterdoor, dat is tobraken.
morgen wollen wi't wedder maken,
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mit 'n speigel, mit 'n dreier:
kruup unner dör, is wol!
Simrocks Binderbuch, 3 udg., s. 227.

86. De »Steenen Brug».
De to, som lofter armene, vralger navne efter blomster,
frugter eller andet. Rrakken råber:
»Is de steenen brug gemaakt?»
De to svarer:
»Neen, wij zullen ze maken
met steenen en met staken;
al die er laatst aankomt,
zal zijn leven laten.»
Den sidste gribes. Et mrarke drages på jorden, de to partier
rykkes over det, de overvundne må tilsidst lobe spidsrod mellem
sej rherrernes to rrakker.
Mecheln; Ons Volksleven van Cornelissen & Vervliet, VII (1895),
s. 210.

En variant har:
Steene, steene van staken.
Is de brug nog niet gemaakt,
we zullen ze t' avend maken.
Steeue', steene van staken.
Dendermonde; Ons Volksleven XI, s. 40.

87.
Som en variant af »Brolegen» må vdl også folgende rim
ansees:
Poort, poort, stuurt den koning door de poort!
Daar komt eene wagen, maar die heeft vier paar
kousen an.
Eller:
Daar komt eene wagen aan,
die heeft vier paar kousen an.
Voort, voort, rijdt de koolen door de poort!
Ras, ras, ras,
rijdt de koolen door den plas!
Belgien; Ons Volksleven X, s. 97. 2 6-2 7.
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Nordtysk og Nellemtysk.
88. Die goldene briicke.
Rimet lyder:
Krichla dorch, krichla dorch,
dorch d' goldne brecke!
S' iis azwee, s'iis azwee.
W'r wann s' looss'n fliek'n.
Mit wåås ? — Mit gråås,
mit bain'rlai, mit schtain'rlai.
D'r ersehte kemmt, d'r zwaite kem mt, cd'r
drette muns g'fang'n sam.
Jauernig, Osterrigsk Schlesien; Peter, Volksthrunliches aus Österreichisch-Schlesien I. 151: 5 1.

Eller:

Kriech durch, kriech dureh
durch die goldne bräcke ;
wir wollen sie schmticken,
Mit was? Mit gras,
mit steinelein, mit beinelein
der letzte muss gefangen sein.

Odrau.

Eller:

Wir bauen eine goldene briicke
von bäumelein, von steinelein,
das letste kind soll unser sein !

Troppau a. st.

89.
Ein Isidor, ein Isidor,
ein spanisch rohr.
Was gebt Ihr, was gebt Ihr,
wenn wir Euch durchlassen ?
Ein'n schenker, ein'n sehenker,
der letzte der bleibt hängen.
Jägendorf; se Peter, Volksthihnliches aus österreichisch-Schlesien
I. 151.
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To hörn, »Sol» og »Måne», danner port; de andre hörn moder
op i en lang rBekke, holdende hinanden i klwderne. Det forreste
barn siger:
A.:
Kanu ich wol ner die goldene briicke?
Sol og måne: Nein, sie ist entzwei gebrochen.
A.:
Wer hat sie denn entzwei gebrochen?
S. & ni.:
Der könig, der könig, mit seiner jiingsten tochter.
A.:
Ich werde sie wieder machen lassen.
S. & m.:
Womit?
A.:
Mit perlenring und goldenem stein.
S. & m.:
Was giebst du mir zum pfande?
A.:
Den hintersten, den du kriegen kannst.
Hele rwkken lober igennem porten, den sidste fanges og
vwlger sol el. måne. Tilsidst straffes fangerne: månens folgesyende bliver loftede på hfflnder og kastede op i luften; solens
bliver gyngede (geschaukelt).
Neudamm bei Kfistrin ; Mannhardt, Z.. f. myth. IV. 302: 3.

»Ade brade britsche bratsche,
wer hat sich denn verbroehen?»
Der goldschmied, der goldschmied
mit seiner jtingsten toehter.
Wir wollen ihn lassen wieder machen
mit steinen und mit beinen,
dem lieben gott alleine.
Querle querle hup hup hup
den letzten wollen wir haschen.
De to, som danner broen, hedder: Zucker u. Syrop.
Trebbin; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 305: ii.

Marschieret durch, marsehieret durch,
durch die goldne brilcke.
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Sie ist entzwei, sie ist entzwei,
wir wollen sie wieder flicken!
Mit garscho.
Mit einerlei, mit einerlei,
mit zweierlei,
der letzte muss gefangen sein.
Danzig; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 303: 5.

Wir ziehen durch, wir ziehen durch,
durch eine goldne briicke,
sie ist entzwei, sie ist entzwei,
wir wollen sie wieder machen.
Mit was, mit was?
Mit einerlei, mit zweierlei,
der erste kommt, der zweite kommt,
der dritte wird gefangen.
Osterburg; Zimmer nr 50. d.

Meiersehe brticke, Meiersche bräcke,
die briicke ist zerbrochen.
Wer hat sie denn zerbrochen?
Der könig mit seiner tochter.
Den goldnen ring,
des königs kind,
den letzten woll'n wir tången,
erlangen.
Göttingen; sign. Köln, Firmenich I. 460:

Su kruff derdurch, au kruff derdurch,
der lätzte muss bezahle;
wär hät gedonn? wär hät dat gedonn?
dem ktinnink sing schön döchter.
Mannhardt, Z. f. myth. IV. 305: i o anm. 2.
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To börn, »sol» og »måne», danner med oprakte hwnder
en port; de andre börn kommer i en rmkke to og to tul dem.
Det ene barn trfflder ind under porten, gitteret falder; og når
han er fangen, bliver han spurgt: »Flvorhen vii du, bag solen
eller bag månen?» Vwlger han solen, barer det andet barn
månen tu. Der fortsxttes, tu l de legende er delt i to partier,
som så rykkes over en streg.
Hemslar i Westfalen ; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 302: 2.

For hver enkelt omgang kan nye navne antages, f. eks.
peber og salt, stövle og hx1 osv.
Die Meiersche brticke, die ist zerbrochen.
Wer hat sie dann zerbrochen?
Der goldsehmidt mit seiner jtingsten toehter.
Wir wollen sie wieder bauen lassen
mit edelstein,
mit pedelstein,
den hintersten wollen wir fangen.
Kassel; Zimmer nr 50. c.

Meddelelse om en fordum, endnu i midten af forrige århundrede,
hrugelig leg i Frankenhausen, ved prof. Hasse i Rudolfstadt.

Die Meyerische brticke.
Börnene opstiller sig i to raekker ligeoverfor hverandre, de
tager hverandre i hxnderne, som de bestandig svinger hem
og tilbage. Forste kor begynder:
Wir wollen fiber :11: die Meyersche brileke!
Sie ist zerbrochen :11: die Meyersche briteke!
Wer hat sie zerbrochen :11: die Meyersche brticke?
Der goldsehmidt :11: mit seiner jfingsten tochter.
Wir wollen sie machen :11: die Meyersche brticke.
Womit denn :11: die Meyersche briicke?
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Mit gestein, mit gebein mit rothem goldelein.
Was ftir leute seid Ihr? :11: aus welchem lande komna Ihr?
Wir sind die herren von Sehwarzburg, wir ziehen dureh
die Rotbenburg.
Lasst die herren walten, den letzten wollen wir behalten!
Såsnart sangen er tu l ende, går den ene rmkke i slangegang
under den anden rffikkes heender, og den sidste bliver grebet.
Soca yderligere oplysning vedföjes: Legen bruges sammen
med flere andre af börnene i Miihlhausen. På kirkevielsesfesten
bliver i ethvert sogn plantet rundt om på gaderne trxer, ismr
birketrmer. Foran hvert stilles et dmkket bord, der er besat
med kager og 01. Trmet er pyntet med alleslags små billeder,
bånd og udblteste mg. Dffir foregår legen, som ovenfor beskrevet.
Se Allgemeine Thilringsche vaterlandskunde, hrsg. von Ii. A. Erhard,
I, Erfurt 1822, 27:e stykke s. 212. Jfr 29 stykke s. 286 og Reimann,
Deutsche volksfeste im 19:ten jahrhundert, Weimar 1839, s. 346. Beskrivelsen taget af: Thilringsche vaterlandskunde 1823, s. 385.
Ved dr R. Kölders velvillie.

Zieht alle dureh, zieht alle duell,
dureh die goldne brtieke!
Sie ist entzwei, sie ist entzwei,
wir wollen sie lassen flieken!
der erste kommt, der zweite kommt,
der dritte wird gefangen.
Omegnen af Jena, ved prof. Fr. Kluge, Jena.

Wir wollen de boltsche brileke bann,
wer hat se dann zerbroehen?
Der goldsehmidt, der goldsehmidt,
mit seiner jtingsten toehter.
Mit was denn, mit was denn?
Mit steinerlei, mit steinerlei,
mit gold tiberzogen.
Sv. tandem. XII. 4.

4
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Was giebt er uns zum lohne?
Eine guldne krone!
Der erste kommt, der zweite kommt,
der dritte wird gefangen.
Omegnen af Jena, ved prof. Fr. Kluge.

Wir wollen die polnische briicke bauen.
Weissenfels.

Wir wollen iiber die Merseburger briicke gehen.
Weissenfels.

Die briicke ist zerbrochen.
Wer hat sie denn verbrochen?
Der könig el. goldschmied mit seiner jiingsten tochter.
Ssts.
Was gebt Ihr uns zum lohne?
Das letzte pferd, das unten steht,
das hinten _in dem stalle steht.
Ssts.

Was gebt Ihr nun zum lohne?
Eine goldene krone.
Wovon sollen wir sie wieder machen?
Mit silber und mit golde,
von lauter gold und silber;
Ssts.
mit steinchen, mit beinchen, mit goldenem ring,
Adamsdorff bei Solding.

Sonne u. mond, el. himmel u. hölle.
Weissenfels.
Mannhardt, Z. f. myth. IV. 306:

13

anm.

Ich wollte gern -Liber die Magdeburger briick.
Die ist zerbrochen.
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Wer hat sie denn zerbrochen?
Der goldschmied, der goldschmied
mit seiner pingsten tochter,
Lasst sie doch wieder bann!
Womit denn?
'Mit steinen, mit beinen,
mit gold und silberleinen.
Was gebt ihr mir zum lohne?
Das hinterste pferd mit sattel und pistolen.
Reppichau; Fiedler, Volksreime aus Anhalt Dessau s. 74, nr 107,
derfra Simrock KB.2 202. 835 u. Mannhardt, Z. f. myth. IV. 306: 13.
Var.:

Mit was denn, mit was denn?
Mit ketten und mit stangen.
Den letzten wollen wir fangen.

Reppichau; Mannh. sats.

102. Das briickenspiel.
Leges isxr af dreuge på sxdvanlig måde. To er konger
og vxlger navne som: engel—teufel; feuer—wasser; zucker—
syrup; sonne—mond. De danner en port, mens de ovrige börn
i en lang r2ekke holder hverandre fast om hofter el. skuldre.
Dernxst begynder samtalen:
Woiiber?
Ueber die honigbrtick.
Honigbrlick ist zerbrochen.
Lass machen!
Von was?
Von steinchen, von beinchen, von rothem scharlach.
Was giebst pfand?
Das hinterste pferd mit sattel und zaum und allem
geheil.
Kutscher fahr zu!
Broen åbnes, idet kongerne lufter armene i vejret, den sidste
fanges og spörges:
Bei wem willst, bei'm engelchen oder beim teufelchen?
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Han må vxlge, og således fortsfflttes da, tu l alle er fangne og
delte i to flokke. Hvert parti opstiller sig så, det ene i nogen
afstand fra det andet, kongen i spidsen, og börnene holder
hverandre rigtig fast i hxnderne. Den sidste i det svageste
parti lober så af al kraft los på modstandernes linje og prover
på at gennembryde den. Lykkes det, så går den afskårne del
over på hans parti; mislykkes det, bliver han fangen og horer
modparten tu'. Denne del af legen, »das königschneiden», fortsalttes sålxnge, indtil en af kongerne bliver alene tillbage. Han
må så prove sin lykke ved at lobe tre gange mod fjendernes
linje for om mulig at afskwre et stykke. Lykkes det ikke, så
stormer de alle los på ham, to af de stserkeste lofter ham op
på deres skuldre, de andre omringer ham jublende og prygler
for spin los på ham.
Således bruges legen i Königsberg. I forskellige egne forandres broens navn: ved Labiau »Holländsch Brtigg», i Wehlauer
egnen Wehlausche l3rtigg; i Danzig og dens omegn »Elogen Dorsche
Briigg»; i N. Preus. Provincialbl. XI. 435 »Ffeemskebröck» (myrebro). I Rapnit har broen intet navn, og legen begynder:
Schibbie, schabbie,
lass mich iiber die bräck!
Ligeledes skifter pantet navn: das hinterste pferd, das goldene
band, e goldnet peerd on e goldene torn (Danzig).
Frischbier, Preussische volksreime u. volksspiele, Berlin 1867,s. 179 if.
693;
findes også hos Jakob, Deutschlands spielende jugend, Leipzig
nr
1880; Guthsmuths Spiele, neu hrsg. von 0. Schetten, Hof. 1878, s. 256,
hvor legen også na3vnes: Die eiserne brficke, Der könig und sein gefolge,
Deutsch u. fransösich, Ritter durch gitter od. Der faulen bracken (Fischart).

103.
»Ist die brticke ganz?
Nein sie ist entzwei.
Ich möchte gern hinttber.
Was geben Sie zum pfande?
Hunderttausend thaler
und meinen letzten schimmel.
Potsdam; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 305: 12.
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Legen som gedvanlig. De to, som danner broen, bestemmer
i hemmelighed, hyena der skal vmre »sol» og hvem »måne».
Goldne, goldne brilcke,
wer hat sie denn zerbrochen?
Der goldschmidt, der goldschmidt
mit .seiner jungfer tochter.
Kriecht alle durch, kriecht alle durch!
Den letzten wollen wir fangen
mit spiessen und mit stangen.
I Weida er det en vekselsang:
Wir wollen durch die Magdeburger brucke ziehn!
Sie ist zerbrochen.
Wer hat sie dann zerbrochen?
Der goldschmied.
Wir wollen sie wieden bauen lassen.
Was gebt Ihr davor?
Die goldne kron'!
Zieht alle durch, zieht alle durch!
Der letzte wird gefangen
mit spiessen und mit stangen.
I Thierbach:
Wir wollen 'Liber die brticke fahren.
Sie ist abgebrochen.
Wir wollen sie wieder bauen lassen.
Mit was denn?
Mit silber, gold und edelstein,
das letzte pferla (pferdchen) fang mir ein !
Når alle på saedvanlig. måde er fangne og har valgt, »dann
beginnt ein ringen oder stiirmen zwischen den beiden parteien».
13. Dunger, Kinderlieder u. kinderspiele aus dem Vogtlande, Planen
i. V. 1874, s. 173 nr 299.

Sedvanlig pigeleg. Broen holdes op, nekken går igennem,
erd synges:

58

FEILBERG, BRO-BRILLE-LEGEN.

ni. 4

Wir wollen dureh die bracke ziehn;
die steinerne briieke ist zerbroehen.
Wer hat sie denn zerbrochen?
Der goldsehmid, der goldsehmid
mit seiner jungfer toehter.
Wir wollen sie wieder maehen lassen.
Womit denn?
Mit edelstein.
Die erste soll die letzte sein.
Såsnart rakken er kommen igennem porten, gör det forreste
barn sig los og trader bag tul i rwkken, og således fortsattes,
indtil det sidste barn er blevet det förreste.
Wasungen; Spiess, Volksthilmliches aus dem Fränkisch-Hennebergischen, Wien 1869, s. 79 nr 97.

Goldne, goldne bracke,
wer hat sie denn zerbroehen?
Der goldsehmied, der goldsehmied
mit seiner jungfer toehter.
Kriecht alle durch, krieeht alle dureh!
Den letzten wollen wir fangen.
Så spörges: Wohin willst du, in die some oder in den mond?
Tilsidst rykkes begge partier på kraft.
Köhler, Volksbrauch, aberghtuben, sagen u. andere alte fiberlieferungen im Voigtlande, Leipzig 1867, s. 195.

To börn danner port, den ene kalder sig: goldener apfel,
den anden goldene birne. Börnene går igennem i en rakke, hver
tredie el. hver gang bliver det sidste fanget. Når alle er fangne,
trakker de to partier. I Kassel og Berlin ender legen med at
2,2eble» og »Imre» vejer börnene over deres samlede hander og
dernast angiver deres vard: 10 TE guld, kattkind(?) o. s. v.
Ziehe dort (dureh), ziehe dort dureh die goldne braeke!
Sie ist entzwei, sie ist entzwei, wir wollen sie wieder flieken.
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Mit was denn? Mit steinerlein. Der erste kommt,
der zweite kommt, der dritte muss gefangen sein (el.
Berlin.

die erste, die zweite, die dritte muss gefangen sein).
Thiiringen, Kassel, Iserlohn, Fiirstenberg a. d. Oder; Volksthilmliche
spiellieder u. liederspiele, Quedlinburg 1879, Dr Fr. Zimmer, nr 50 a.

108. Sol og måne.
Goldne, goldne britcke, wer hat sie dann zerbrochen?
Der goldschmidt, der goldschmidt mit seiner jiingsten tochter.
Zieht alle durch, zieht alle durch!
Den letzten wollen wir fangen
mit spiessen und mit stangen.
Herrengossersted in Thiiringen; Zimmer nr 60 b.

Wer hat denn die Meissner brticke gebaut?
Der goldschmied, der goldschmied
mit seiner sehönen toehter.
Kriecht alle durch, kriecht alle durch!
Den letzten wollen wir fangen
mit spiessen und mit stangen.
Wir
wollen die polnisehe brlicke bauen.
Var.:
Leipzig; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 304: 9.

41.

Wir reiten zu pferde
mit blankem gewehre,
mit stiefel und sporen,
geht alles verloren.
Der erste kam,
der zweite kam,
der dritte ward gefangen.
Auf welche seite willst du?

Simrock K13.2 202, 835; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 307:

14.
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Legen begynder som sedvanlig.
Rwkken: Wir wollen dureh die goldene brticke fahren.
Broen: Sie ist zerbroehen.
Wir wollen sie wieder machen lassen.
R.:
B.:
Wovon?
Von gold, silber und edelstein.
R.:
Fahren sie, fahren,
B.:
das letzte muss bezahlen.
Nu vaalges mellem »äpfelehen» og »birnchen» el. »messerehen» og
»gäbelehen». Når alle börnene er fangne og har valgt, bliver
de börn, der står på den ene side kaldet »engelehen», de på den
anden side »teufelchen». Englene bliver så tu l slut gynget blidelig
på »broens» udstrakte arme og djxvlene dygtig rystede, mens de
synger:
Engelche, bengelche, ztickerstengelehe!
Deibelchie, beiwelehe, zfickersteiwelche!
Endnu anfores en variant:
Die blume wird gebrochen!
Wer hat sie dann?
Die tochter ans dem hause.
Durch den schlupf!
Die letzte muss bezahlen!
Kehrein, Volkssitte im Herzogthum Nassau, Weilburg 1862, s. 194
nr 37 og s. 132 nr 28.

Sydtysk.
Konge og kejser danner den gyldne bro.
Anforeren siger: »Wir wollen tiber die goldene briicke fahren !»
Konge og kejser: »Sie ist zerbrochen!»
»Wir wollen sie machen lassen mit stein und
Anf.:
bein!»
Så lader man dem gå igennem, men bestandig siges: »So fahren
sie, so fahren sie!» Når den sidste kommer, sxnkes broen, og
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konge og kejser siger: »Der letzte muss bezahlen!» Den sidste
gribes mellem armene og spörges: »Zu wem willst?» Han vMger
enten konge el. kejser. Til sidst rykkes begge partier.
Pfullingen; Meier, Kinderreime 102.

113.
To danner broen, »engel» og »djxvel». Börnene, mest piger,
kommer i en lang rwkke for at gå igennem. Anföreren begynder:
A.
Wir wollen ftber die goldene briicke fahren.
E. D. Sie ist zerbrochen.
A.
Wir wollen sie machen lassen.
E. D. Mit was?
A.
Mit steinerlei,
mit beinerlei,
mit silber und gold beschlagen.
Der letzte muss bezahlen.
Mens de går igennem porten, siger E. og D. bestandig:
So fahren sie, so fahren sie!
Den sidste fanges og spörges, for eks. »Vil du tul rose el. forglemmigej?» og må voelge. Forst når alle er fangne, får de at
vide, hvem der var »engel» og hvem »djxvel». »Engelen» har
vundet med sine folgesvende, men så fanger »djoevlene» englene,
der da også bliver tu l djwvle.
Tilbingen; Meier, Kinderreime s. 101:

373.

114. König und kaiser.
Den forreste i nekken spörger:
Darf i it fibers goldne briicke fahren?
Kejser og konge:
Nej, es ist verbrocha!
Ich will sie wieder macha lan.
Mit was?
Mit steenle und beenle und gold und silber
iiberzoga.
So fahren, so fahren sie,
aber das letzte [kind] wird entlassen!
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Det sidste barn fanges og spörges:
Wilt lieber zum kaiser oder könig?
Således fortsattes, tul alle er fangne. Har »kongen» så flest folgesyende, hugger han hovedet af »kejseren». Det samme gör kejseren ved kongen, om han har de lieste. Alle börnenc lober
rundt om den halshuggede og råber: »Blutig's mannle, blutig's
mannle!»
MarkdorfE; Birlinger, Nimm mich mit, Kinderbilchlein, Freiburg
i. Br. 1862, s. 162.

115.
Mir reits ner durch,
mir reits ner durch,
durch unsre goldne brucken.
Mir werns' scho bann,
mir werns' scho baun,
mit gold und silber bschlagen,
beweinen, bezeinen,
den letzten muesma habn.
Så valges »im himmel» el. »in der hölle», og alle fanges. Tilsidst vejes alle. De to, som dannede den gyldne bro, rwkker
hinanden begge hander, så at engle og dj2evle kan 12egge sig
derover. En soger at få held til at bagge sig således, at han
hverken forlangs eller baglangs mister ligevagten. Lykkes det
ham, så er han en »engel»; slår det fejl, er han en »djavel».
Ved denne prove kan »englene» holde deres plads eller falde ud
af den, »djavlene» kan udloses. Under vejningen siges:
Bist ein engel, sag mir schnell!
Bist ein teufel, komst i d' hell!
Presburg; Wolf, Z. f. myth. II. 193.

116. Das kreisspiel.

Der dannes en halvkreds; de to sidste later handerne i
vejret og danner en bue, som de andre går under. Den sidste
fanges og må give pant. Imens synges der:
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Wir wolle, wir wolle gehn iiber a bruck.
Sie ist zerbroeha!
Wir wollen sie wieder moeha,
mit steiner,
mit weiner,
mit heiner,
mit gold und silbe besehlocha.
Der letzte muss bezohla.
Zeyneck, Ein beittrag zur sammlung des volksthilmlichen in
Temescher Banat (Neues Lausitzisches Magazin Bd. XLII) s. 333.

117.
»Wir ziehen tiber die goldene bruek.»
Die goldene bruek ist ganz zerbrochen.
»Wir wollen sie wieder aufbauen!»
Mit was?
»Mit gold, silber und edelgestein!»
So fahren sie, so fahren sie,
so bleiben sie!
Når alle börn er fangne, vejes de på armene.
Tirol; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 308 nr 17.

118. Misehmasehelbrikke.
Den ene af dem, som danner bro, siger:
. Lass die räuber marschieren durch die mischmaschlbrtick!
Wo ist die briick, wo ist die bräck?
Wir wollen sie erbauen mit steinelein, mit steinelein,
mit rosenfarbenen kerzelein.
Das liebe kind, das schöne kind
soll unser sein!
Nu swnkes armene, så at ingen kan gå igennem mere, og talen
fortsattes:
Wo seid Ihr her?
Von Frass am see!
Was habt Ihr dort gemaeht?
Schneeweiss gewaschen.
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Warum seid Ihr kohlraben schwarz?
Weil wir keine seife gehabt haben.
Hättet Ihr sie anch gekauft?
Wir haben kein geld gehabt.
Hättet Ihr sie gestohlen?
Stehlen ist verboten.
Nu opstår der strid mellem begge om »das liebe kind», og når
den er tilende, fortsattes.
Vernaleken u. Branky, Spiele u. reime der kinder in Oesterreich,
Wien 1873, s. 54 nr 11.
119. Die steinerne briieke.

To piger vxlge sig uavne, således at f. eks. »drue» betyder
djsevel, »figeu» engel. De danner så med loftede hsender en port (P),
hvorigennem de ovrige börn (R) skal drage. Såsnart foreren
for rxkken kommer tu l porten, spörger den ene:
P. Wo wollt I hin?
R. Zur steinernen briicke.
P. Sie ist zerbrochen.
R. Wir wollen sie machen.
P. Worans?
It. Ans gold und edelstein.
P. So fahret hinein, so fahret hinein!
Das letzte kind soll unser sein.
Den sidste bliver greben, må vxlge »dille» -el. »figen» og stiller
sig bagved den, som hun vxlger. Således fortswttes, tul alle er
fangne, og så siges det, hvem der er engel og hvem djwvel.
Dernxst skal de vejes. Det sker således, at de to hörn, som dannede broen, griber hinandens udstrakte hsender, og det ene barn
efter det andet lxgger sig så over deres arme: forst englene,
som ganske sagte bliver gyngede, mens de to piger siger:
Wir wägen ein engerl, ein engerl
mit zehn pfund!
Så kommer turen tu l djwvlene, de bliver rystet dygtig, mens de
to piger siger:
Wir wägen einen teufel, einen teufel
mit neunundneunzig pfund.
Vernaleken u. Branky s. 54 nr 12.
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120.
To börn danner bro og bestemmer, hvem der skal vmre den
gyldne el. den brostfffildige bro, kniv el. gaffel, himmel el. helvetle, kejser el. djmvel. De ovrige kommer i en lang reekke, og
samtalen begynder:
»1 möcht !iber d' holländische brugg».
»Sie ist vetheit und broehe
»Lönd sie wiedrutn mache mit isige stachle!»
»Um welche lohn?»
»Die hinterst geisbohn! —
I möcht tiber d' silberig sihlbrugg!»
»D' brugg ist bsehlosse,
mit silber tibergosse
und goldige schlbe.
Der letzte muess do blibe!»
Den sidste fanges (die hinterst geisbohn) og betales som lönnen
for overgangen og må voelge, og kommer så til at stå bagved
djmvelen som den bagerste bönne el. bagved kejseren som en
gylden plade (schile). Således fortsgettes, til alle er fangne.
Det kan ske, at en enkelt undslipper uden at blive fangen, han
skal mäles eller vejes. Dette sker derved, at han begger sig
over deres hsender, som danner broen, de holder godt fast i hinanden, og det kommer nu an på, om han, til trods for at de
gynger med ham, kan bevare ligewegten, så bliver han »engel»
og kan udlose en »djwvel» til at styrke sit eget parti. När han
cia kommer hen til »djwvlene», siges folgende rim, hvorefter han
kan afvises el. modtages:
Chatze chatze-mtisli:
es sitzt e frau im hiisli.
Chatze chatze-mtiggeli:
es sitzt e frau ufm brtiggeli.
Gisehl mer ntic12, bist e säu-bengel,
giseh mer öppis3, e goldige engel.
Rochholtz, Alemannisches kinderlied u. kinderspiel, Leipzig 1857,
s. 379.
2) intet
1) giver du
fra professor Kluge, Jena.

3) noget = etwas — velvillig meddelelse
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121.
Der synges, mens rbekken går igennem porten:
Mer fitehre der wage-n-uf haini!
ade, ade, ade!
Do kurd e wolf und frisst is,
o weh, o weh, o weh!
Det siste barn fanges og må vwlge f. eks. mellem »apfel» eller
»birne» og stiller sig bagved den, han har valgt. Således fanges
alle. Tilsidst rykkes de, og det parti, som kan rykke motstanderne tu l sig, har sejret.
(A. Brenner) Baslerische kinder- u. volksreime, Basel 1857, s. 19
nr 52.
122. Die steinerne bräck°.

To börn, en en gel (a) og en dj v el (b), danner broen.
Börnene går igennem, idet de holder hinanden i khederne, og
de to forste synger:
Steinerei, steinerei,
geht durch die steinerbrticke!
Sie ist entzwei, sie ist entzwei.
Wir wollen sie gerne flicken.
Mit was?
Mit gras,
mit steinerlein, mit beinerlein.
Der erste kommt,
der zweite kommt,
der dritte kommt o. s. v.
Der letzte muss gefangen sein.
A. og b. nekker armene og fanger den sidste og spörger, tu l hvem
han vil. Han stiller sig hos a. el. b. Således vedblives, til alle er
'fangne. Så går en af de störste drenge hen og drejer hvert barn
tre gange rundt ved hovedet og siger:
Båbrl, båbrl, dr6 dich drei mal ummedum!
Wennst lachst, bist a teiferl,
wennst nit lachst, bist a engel.
Kampen med engle og djxvle mangler
Mähren; Feifalik, Kinderreime u. kinderspiele aus Mähren (Mannhardt, Z. f. myth. IV) 361: 85.
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I Iglau, Mähren, står a. b. og danner port. De andre holder
hverandre om livet, foran tr2eder c.
a. b.: Wo wollts Ihr hin?
Zur schtåneren bruck.
c.:
a. b.: Sie ist zerbrochen.
Wir wolln sie bauen.
c.:
a. b.: Mit was?
Mit gold und edelstein.
c.:
a. b.: Gas durch, gts durch!
Der letzte muss gefangen sein.
Den sidste spörges, om han vii »zum bier oder zum wein». Således
fortswttes, tu l alle er fangne. C. har det fortrin at måtte lobe to
gange frit igennem, tredje gang bliver han grebet. Nu rykkes
begge partier og skal trwkke hverandre over en sten, som er
lagt tu l m2rke.
Feifalik, Kinderreime u. kindersp. aus Mähren (Mannhardt, Z. f.
myth. IV) 362 c.

Versene lyder i Obrowitz, Mähren:
Steinerei, steinerei,
durch die steinerbrticke!
Schlief man (nur) durcb,
schlief man dureh!
Letztes kind muss bleiben.
Feifalik, Kinderreime u. kindersp. aus Mähren (Mannhardt, Z. f.
myth. IV) 362 b.

Pigerne i Mähren leger så. To skarer, der står ligeoverfor
hinanden og danner kxde, synger, idet de svinger med armene
efter melodien. Så spörger den ene flok:
Was gebt Ihr uns, wenn wir euch durch unsere briicke
(el. thor) lassen? •
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Was werden wir euch geben als ein geschminktes mädchen?
Broen lukkes op, de lober igennem, og den sidste bliver afskåret.
Dette gentager sig.
Wseten, Hradischer Kreis ; Mannhardt, Z. f. myth. IV. 313:

25.

En mtengde tyske varianter af brospillet med tilhorende
melodier findes hos F. M. Böhme, Deutsches kinderlied und
kinderspiel (1897), s. 522 nr 289-322 jfr s. 718 nr 76, 77. Se
fremdeles Fr. S. Krauss, Am Ur-Quell VI. 210. 1.2 108,4, 116 g.;
0. Knoop & A. Hatts, Blätter fiir Pommersche volkskunde III
(1895), 154. IX. 91.
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Slavisk.

Sor: Nojadunda hoja,
die königin sandte uns aus,
nojaAunda hoja.
»Nojadunda hoja,
zu welchem zwecke sandte sie euch aus?»
Kor: Nojadunda hoja,
um drei fuhren steine,
nojadunda hoja.
»Was helfen euch die steine?»
Sie helfen 'ne goldene briicke bann.
Lasst Ihr auch uns dartiber gehn?
Was gebt Ihr ffir geschenke?
Nojadunda hoja,
ein mädchen mit schwarzen augen.
Hanuseh, Slavisehe myth. 351; se Mannhardt, Z. f. myth. IV. 314: 26.
Legen kaldes hos böhmer. »Krålka», hos polakker »Kr6lewna», hos serber
*Kralica», hos maser »Tsaritsa».
Var. hos Bartok Nek deti, Bränn 1888, s. 218.

To böra danner med laftede haander »den gyldne port». De
ovrige böra går igennem og synger (jeg giver den tyske overstettelse, texten er ellers böhmisk):
Das gtildne thor
ist eröffnet.
Wer her gehen wird,
verliert den kopf.
Kommt!
Det sidste barn fanges og stiller sig til höjre eller venstre. Tilsidst rykkes de to parter over en stok.
iivot a äkola 1857, Bilag. s. 66; se Mannhardt, Z. f. myth. IV. 385.
Sv. landsm. XII. 4.
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128.
To börn, af hvilke det ene kaldes »sol», det andet »måne»,.
danner broen, de ovrige drager igennem og synger (böhmisk text,.
her i oversaettelse):
Gänschen, gänschen,
alle in einer reihe,
alle in einer reihe;
damit euch die bösewiehter
nicht stehlen, nicht stehlen!
BaRcora, D'etskå hry a zåbavy, Prag 1855, s. 72; se IVIannhardt,
Z. f. myth. IV. 386.

129. Die wilde gans.
To börn danner den »gyldne port». De ovrige, som forestiller
de »vilde gEes», flyver igennem porten under folgende vekselsang
(oversxttelse):
Wohin fliegst du, böse gans?
Porten:
Sidste gås: Nach Ungerland.
Was wirst du dort tun?
P.:
Meine 0.änschen weiden.
G.:
Ich lass dich nicht durch.
P.:
Ich fliege dennoch durch.
G.:
Den sidste gås fanges. Meddeleren I. Feifalik tilföjer, at »Ungernland» (slav. Uhry) i Böhmen og Mähren betyder sjfelenes land,
ligesom i Tyskland Engelland, Pommerland har samme betydning.
BaCkora Detske hry a zåbavy, s. 69; se Mannhardt, Z. f. myth.
IV. 386.

130. Less. — Holzflechte.
Svi igrag uhvate se za ruke i vuku se na jednu stranu
pjevajug:
Lese! lese!
Mi se lese zapleUmo,
sami sebe otple&mo;
kano lanci, planci
pletemo se samci.
Bad su otpjevali prve tri vrste, stane onaj kraj, na koji su
se vukli, te prva dva igraöa s toga kraja odignu ruke i raz-
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maknu se mab, a onaj drugi kraj savija se k njima, dok pjevaju zadnje dvije vrste, i tako se provuku svi ispod njihovih
ruku. A kad na njih red dogje, i oni se okrenu na pryo, pa
odmah po6mu pjevati ovu pjesnrieu spo6etka i vuku lesu na
svoju stranu. Sad se drugi kraj provla6i. I tako ide naizmjence,
dok se ne naigraju do mile volje.
Alle spieler fassen einander an der hand an, ziehen sich
auf ,eine seite und singen dazu:
Fleehte! flechte!
Wir flechten uns zur flechte,
und flechten uns selber wieder auf,
gleichwie ketten planci (planken?).
Wir flechten uns als junggesellen.
Nach absingung der ersten drei zeilen, bleibt der teil welcher
angezogen, stehen, und die ersten zwei spieler vom ende erheben
ihre hände und machen einen kleinen zwisehenraum zwischen
sich, während die iibrigen unter absingung der zwei schlusszeilen sich ihnen nähern und unter ihren händen durchsehläpfen.
Wenn dann wieder an sie die reihe kommt, so wenden sie sich
nach vorne und fangen an das liedchen neuerdings abzusingen
und ziehen die flechte auf ihre seite hin. Darauf schliipft der
erste teil wieder durch, und so weehseln die beiden seiten ab,
bis man an dem spiel genug hat.
Serbisk, fra Sirmien; text og overstettelse meddelt af dr F. S. Krauss.

131. Erbereåke.
Igrag se podijele na dvoje. Obje pelovine uhvate se za
ruke (svaka za se), i na6inivål tako dva niza okrenu se jedna
drugoj a razmaknu se toliko, da se mogu igra6i zatröati, dok
dogju do prvoga niza. Krajnji s jedne strane zove:
Erbereae!
Erbetutor! odgovara mu koji isprijeka.
Koga ete?
Koga varna drago!
— Erventuda!
Ervenja6a!
Erven, koga 6ete?
Erven, bag tebe!
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Sad jedan od ove strane, obiöno najjaöi, iii po imence odabrani, zaleti se, ko jaöe moie, i svom snagom grune na ruke
dvaju protivnika. Ako su oni nejaöki ili se slabo drie, prodrijeöe izmegju nijh. A tada uzme za ruku jednoga ot te dvojiee
i vodi ga na svoju stranu. Bad se övrsto drie a ovaj se objesi
na njihove ruke, prije ke cio red popadati no gto 6e ruke rastaviti. I tada se taj navaljivalo vraka osramoken natrag, a protivna
strana zove sad njih opet onako. I tako ide naizmjence, dok
ih na jednoj strani ne bude mnogo vik negoli na drugoj. •
Die spieler teilen sich in zwei parteien. Beide hälften
nehmen sich bei der hand (jede fik sich), und nachdem sie so
zwei reihen gebildet, wendet sich die eine der anderen zu und
lassen so viel zwischenraum, dass die spieler einen anlauf
nehmen können, bis sie bis zur ersten reihe gelangen. Der
letzte von der einen seite ruft:
Erbereöke!
Erbetutor! erwidert einer von der gegenpartei.
Wen wollt Ihr haben?
Nehmt, wem euch beliebt!
oder: — Erventuda!
Ervenjaöa!
Erven, wen wollt Ihr haben?
Erven, gerade dich!
Nun nimmt einer von dieser partei, gewöhnlich der stärkste oder
der namentlich auserwählte, einen möglichst heftigen anlauf
und stösst mit aller kraft auf die hände der beiden gegner.
Sind diese schwach oder halten sie sich schwach, so dringt er
zwischen ihnen durch. Dann nimmt er einen von den beiden
bei der hand und fiihrt ihn zu seiner partei hinllber. Wenn
sich jene aber fest halten, der angreifer sich jedoch auf ihre
hände hängt, wird eher die ganze reihe niederfallen, öb sie die
hände löste. Dann muss der anstärmer beschämt zurlickkehren,
und die bisherige angegriffene partei wird die herausforderin.
So wechselt man ab, bis die eine partei bedeutend der anderen
vor ist.
Serbisk, fra Belgrads omgivning; text og oversEettelse meddelt af
dr Krauss.
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Lingarn.
132.
Heerschar: Kommt heräber, gute fergen?,
Wessen leute seid Ihr?
Fergen:
Des guten polenkönigs Ladislaus.
H.:
Auch der ist uns feind (od. der ist uns auch feind).
F.:
Warum ist er euch feind?
H.:
Unsrer brticke fuss doch) hat er zerbrechen lassen.
F.:
Morgen mittag kommen wir wieder,
H.:
zimmern sie euch nen aus tannenholz,
werden sie auch vergolden,
zimmerleute sind ,wir, wir zimmern.
Das thor hat auch maut (briickenzoll).
F.:
Welche mant?
IL:
ån fass wein, einen goldapfel, ein schönes mädchen.
F.:
Das fass wein blitht jetzt,
H.:
der goldapfel knospet jetzt,
das schöne mädchen können wir geben,
wenn Ihr 's erwischen könnt!
Alle spielende kinder zugleich:
Kriech, kriech, grämer zweig(?)
sammt den grtinen blättern!
Offen steht das goldne thor,
kriech nur drunter durch!
Schröer, Beitr. z. myth. u. sittenk. ans Ungarn s. 32 (se Mannhardt, Z. f. myth. IV. 314: 27).

133. Sol og måne.
De legende deler sig i to ligestxrke partier, »engle» og
»djxvle», eftersom enhver har trukket ved lodkastning i en hat
en »hvid» eller »sort» sten. To, en »engel» og en »djxvel», danner
med oploftede arme en port, hvorigennem börnene danser to og
to, altid »engel» og »djxvel». Men såsnart de er igennem porten,
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lober enhver af dem tul engle- el. djfflvlemålet, eftersom han
horer tul det ene eller det andet parti, forfulgt af de to portnere,
således at »djmvelen» forfolger »engelen» og omvendt. Således
fortsfflttes med par efter par, medens der synges:
Adyes å,men jiås,
Wollen heute wandern gehn,
åmen, jiås,
wandern gehn,
pro e bårå dures dikhas,
von dem berge weithin sehn,
dures dikhas.
weithin sehn.
Aven, åven te jias,
Komm und lasst uns wandern,
te jiås
wandern
kåthe-kothe the jiås!
von einem ort zum andern, andern !
Den tumenge e våstå, e våstå, Reichet euch die hände, hände!
Även månge, cåvorå.!
Folgt mir, wohin ich euch wende !
Anglål, ånglål, pålpåle, ,
Vorwärts, räckwärts und gradaus,
kelyen, kelyen, devorte,
tanzt und springt in sans und
braus,
cin yek perel, yek perel,
bis dass einer fällt, ja fällt,
te kelyiben may k erel!
und den tanz von neuem bestellt !
eller
Hin åmenge åndyålos
Einen teufel haben wir,
te yek beng may frunsitos.,
einen engel zu gröss'rer zier.
Båriudår upro bår,
Steht ein thor Mer auf dem feld,
beng te åndyålos shukar.
teufel, engel haben's bestellt.
Även, åven sigåtår
Wer durchs thor hindurch gehn
will,
tele e bårindår!
laufe schnell, steh' nimmer still'!
Når alle er fangne, slutter hver sig til sit parti, og der begynder en brydekamp, som jxvnlig udarter tul ett fuldstxndigt
slagsmål.
v. Wlislocki, Kinderspiele d. siebenbtirg. u. siidungar. zeltzigeunei
i Veckenstedts Zeitschrift f. volkskunde II. 152: 2.
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Frankrig.
134.
I Frankrig kendes legen som »Le ciel et l'enfer». Den ender
med at de hörn, der kommer i himmerig, forfolger djwvlene og
gör tegn med deres fingre som horn i panden. •

135. La porte du Gloria.
To piger forestille, den ene »solen», den anden »månen». De
danner med de oploftede hwnder en port, de andre holder i
hinandens klxder og går igennem porten i en lang rfflkke, mens
de synger:
Passez trois fois,
la derniöre, la derniöre, la derniöre,
passez trois fois,
la derniöre, la derniöre restera.
Tredje gang rxkken går under porten, fanges den sidste, og så
föregår folgende samtale:
Ah, rendez moi ma .filie,
les zig, les zag, les marionettes —
ah, rendez moi rna fille,
å moins de six cents francs!
»Vous n'aurez pas vot' fille,
les zig, les zag, les marionettes —
vous n'aurez pas vot' fille
å moins de six cents francs.»
J'aim'erais mieux ,la voir pendre,
les zig, les zag, les marionettes —
j'aimerais mieux la voir pendre
au long du chardonneret
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»La voyez vous pendue,
— les zig, les zag, les marionettes —
la voyez vous pendue,
au long dn chardonneret?»
»Sol» og »måne» forer deres hwnder ind under fangens arme
og lofter hende således op, og hun må så vwlge »sol» el. »måne»og stille sig bag ved den, hun vffllger. Når alle er fangne,
forklares det, at solen betyder paradis og månen helvede el.
omvendt, hvad der ligestraks var i stilhed aftalt af de to, som
dannede porten. De som kom i paradis, forfolger så djxvlene
med slag af deres lommetörklxder.
Le Charm° (Loiret); Rolland, Rimes et jeux de l'enfanee s. 141. 15.
Legen findes endvidere: Md. de Charbreul, Jeux et exereices des jeunea
filles p. 117; Md. Celnart, Manuel complet de jeux de soci: Le pontlevis p. 52; Harquevaux et Pelletier, 200 jeux d'enfants, s. 110.

136. Trois fois passant par
To piger danner med oploftede arme en port, hvorunder
nekken går, idet de forste synger:
Trois fois passant par lå,
la dernike, la derniere,
trois fois passant par lå,
la dernike y restera.
Dette gentages to gange. Tredje gang s2enkes armene, og den
sidste fanges. Så fortsffittes:
Ah, j'ai perdu mon pige,
mon petit pige, mon petit pige.
Ah, j'ai perdu mon pige,
mon petit pige si joli.
De forste, som holder den fangne fast, svarer:
Ott l'avez vous perdu
ce petit pige, ce petit pige?
Oft l'avez vous perdu
ce petit pige si joli?
Råkken:
Dans nu grand champ de ble,
ce petit pige, ce petit pige;
dans un grand champ de blå,
ce petit pige si joli.
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De to forste bragte derpå, deres fange et sted hen, hvor der var
tegnet tre kvadrater, og spurgte: vii du have det grönne, hvide
eller blå bånd, eller andre farver? Når hun havde valgt, blev
hun stulet i en af kvadraterne, hvorpå legen fortsattes, tul alle
var fangne.
Tilsidst sagde de to forste: det blå er paradis; det grönne
skarsilden; det hvide helvede. Beboerne af paradis og skarsilden opstillede sig så i to rakker, mellem hvilke de fra helvede
måtte passere. Der blev med lommetörklader af alle krafter
slået los på dem under råbet: »enfer, enfer!»
Nys Nantais; Revue des trad. popul. XIII, 13 (»ancien jeu»).

137. Le pont d'Avignon.

Pigerne dannede rakke på den ene side, idet de holdt
hinanden i kladerne, drengene på den anden. To iblandt drengene
med oploftede arme er bro.
Så sang man: Et lon lan la laissez-les passer
les olivettes, les olivettes
et lon lan la laissez-les passer
du premier jusqu'au dernier.
Koret svarede: Sons le pont
d'Avignon
tout le monde passe.
Sons le pont d'Avignon
tout le monde passeront.
Saintonge; Revue des trad. popul. (1891), VI. 216. Redegörelsen
er utydelig.

138. La porte St. Nicolas.
De legende giver hinanden hånden og danner en lang rackke,
vekselvis herrer og damer. De to forreste, som forer rakken,
lofter deres hwnder og danner en bue.
Rakken råber: »La porte Saint-Nicolas est-elle ouverte?»
Der svares ja, og rakken går gennem åbningen, idet der synges
en eller anden »air de ronde». Det bagerste par, som nu bliver
det forreste, danner atter bue, og legen fortsattes.
Lorraine.
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Varianter:
La porte Saint-Nieolas est-elle ouverte?
Non, elle est tomlAe dans les lieux.
Lon lon lå, laissez les passer,
les fraNais dans la Lorraine;
lon lon id, laissez les passer,
ear ils ont du mal assez.
Meurthe-et-Moselle.

Bon, bon, bon, laissez-les passer,
les frainais par la Lorraine!
Bon, bon, bon, laissez-les passer,
ear ils ont souffert assez.
Var.: Ils ont fait du mal assez.
Meurthe-et-Moselle.
Rolland, Rimes et jeux de renfance, s. 140. 1 4.
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Italien.
139. Portene til paradis.
To börn, A og B, står ligeoverfor hinanden, holder hinanden i
begge hander, så at de er overkors. De andre börn i en lang
rakke, holdende den ene den anden i kladerne, går rundt om
de to forste og gör forsog på at gå gennem porten, men kan
ikke, fordi den er lukket, derved at A. B. holder handerne
lavt. Imidlertid holdes folgende samtale:
Le porte del paradiso sono chiuse:
011, oh, olella!
Le porte del paradiso sono chiuse:
011, oh olå!
Che ce völe per falle aprire? etc.
Cc vö' le ehiave del paradiso, etc.
E no' le faremo aprire, etc.
Ilerpå slipper A. og B. deres korslagte hander, lofter deres
arme i vejret og danner således en åben port, idet de påny
holder hinanden i handerne:
Le porte del paradiso sono aperte,
per chi ce völe entra,1
Dette synges to gange, og mens börnene i rakken går under
porten, svarer de i kor:
Passa lo re di Francia
con tutti i sui
Börnene går ni gange igennem, den tiende gang griber A og B
i deres arme den sidste i rakken og holder hata fast. Pil slut
begynder så folgende samtale mellem den forste i rakken, der
antages at vare nået ind i paradis, og A. B.
Me s'ö persa 'ca pecorella:
oh, on, olella!
Me s' persa 'ca pecorella:
oh, oh, ola,!
De che colore era vestita? etc.
Vestita de bianco e roseio, etc.
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L'6mo trovata noi, etc.
'Ndove l'6te trovata? etc.
L'emo trovata in un loco, etc.
Herm ed endes legen.
Rivista di lett. popol. da Pitre e Sabatini, I. 140 (af Gianandrea,.
Saggio di giuochi e cante delle Marche).

140. Il giuoeo delle porte.
Apri, apri le poorte,
che ve darum na boursa d'oro.
La boursa d'oro troppo poco,
uli, uli, ulåa,
Mujer del cavaliåa.
Apri, apri le poorte,
che ve darum en galleleen che canta.
Fatecelo fln po' sentire!
Cu-tu-gu-guu, cu-tu-gu-guul
Le poorte sono aperte
uli, uli, ulåa,
Mnjer del cavalia.
Passa la regina
cun teotta la seo treoppa.
La gaa bagnaat la scoppa
col trood de soureghiin.
Her indesluttes en i porten, og så fortstettes :
Cousa gh6et magiaat ?
P6ss salaat.
Cousa gh6et buit?
Acqua amara.
Te piaas pouss6e
el pouarett all' eus
0'1 galeleen che caanta?
El pourett all 'ens.
Va in paradiis!
Svarer pigen : »el galleleen», skal hun tu l helvede.
Bologna; se Rivista delle tradizione popolari italiane, Roma 1893,
I. 687.
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141. C6 dal pundghen.
Kaldes mangesteder »Far coda romana», i Piemont »A la
longa longhera», i Venezia »Zogar a taca taca», i Parmigiano
4Zogar a la ciozza e i pulsein».
Leg for drenge og piger: To danner med oploftede arme
en port, så rxkken kan gå igennem med bijet hoved. Den
43idste opfordres tu at flygte for ej at fanges, når porten lukkes.
Den samme er bleven brugt i Firenze, spörgsmålet var der
»Guelfo» el. »Ghibellino». Den som svarede »Ghibellino», blev sat
i fxngsel.
Bologna; Archivio per lo studio delle tradizioni popolari XII, s. 305;
jfr I, s. 245. xx.

142. Le porte.
Legen begynder på sedvanlig måde. To börn danner med
.oploftede arme en port, den ene hedder >>il paradiso», den anden
»inferno» (helvede). De ovrige börn holder hinanden i kloederne
.og er opstillede i en lang rfflkke. De to forste siger:
Le porte xe serate,
col girum, girum, gela,
le porte xe serate,
col girum, girum, giå.
Eörnene i rfflkken svarer:
E noi le verzaremo,
col girum, girum, gela,
e noi le verzaremo,
cel girum, girum, giå.
Atter siger de to forste, idet de lofter armene i vejret og danner
port:
Le porte xe averte,
col girum, girum, gela,
le porte xe averte
col girum, girum, giå.
Itwkken går igennem, den sidste fanges. »Inferno» spörger: Vustu
vin? — »il paradiso»: vustu aqua? Dersom den fangne forlanger
vin, hörer han helvede tu l og må stille sig bagved »inferno».
Nöjes han med vand, får han plads bag »il paradiso».
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Såsnart alle börnene, den ene efter den anden, er bleven
fanget og har valgt, slipper de to börn, som dannede porten
hinandens hwnder, går hver til sin side, fulgt af deres syende,
mens der fra den ene part lyder hyl og skrig, som det passer
sig for beboerne af helvede. Fra dem, der er bestemte tul paradisets salighed, hores blide sange og de fjwrner sig med bevxgelser, der udtrykker deres
Bernoni, Giuochi populari, Veneziani (1874), s. 46 nr 47.

143.
Adskillige af de legende piger danner en lang rTkke (R.),
idet de holder hverandre i klxderne og går runt& om andre,
der to og to holder hinanden i hEenderne. Hvert sådant par skal
forestille en lukket port (P). Der begyndes nu folgende samtale:
R.: Apti, apri le porte,
lombri, lombri, lombrela ;1
apri, apri le porte,
Lombri del cavaliå!
P.: Le porte son serate,
lombri, lombri, lombrela;
Le porte son serate,
lombri del cavaliå.
R.: E noi le faremo aprire,
lombri etc.
P.: Ci vole un pagamento?
lombri etc.
R.: Vi daremo una borsa d'oro,
lombri etc.
P.: Una borso d'oro e trbpo poco,
lombri. etc.
R.: Vi daremo un pomo d'oro,
lombri etc.
P.: Un pomo d'oro e trbpo poco,
lombri etc.
1) Hos Rosa, Dialetti, costumi e tradizioni della provincia di Bergamc.
e di Brescia, 2:a ediz. aument. e corretta, Bergamo 1857, s. 189, findes
varianten: Longina Logiå.
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R.: Vi daremo una veste bianea' e morelina,
el. Vi daremo le ehiavi del paradis°,
lombri etc.
P.: Le porte sono aperte,
lombri etc.
Dermed later P. armene i vejret og fremstiller den åbne port.
R. går igennem, og samtalen fortsattes:
R.: E noi le passeremo,
lombri lombri lombrl lombrela,
e noi le passeremo,
lombr1 del eavaliå.
Nel passar le porte
o perso due peeorelle,
lombri etc.
P.: E noi che le abiåm trovate,
le farmo balå (el. saltå),
lombri del cavialå.
Dermed giver alle sig tu l at danse.
Bergamo; Corazzini s. 91.

I Pitr&s Giuoehi fanciullesehi Sieiliani findes legen ikke;
den kendes sagtens ikke på Sicilien.

144.
Börnene — piger — danner kreds, idet de holder hverandre i
handerne. En (A) går rundt uden omkring kredsen og siger:
Dove stan le monaeelle?
og de andre svarer:
Al eonvento di Santa Chiara.
Che ei stanno, Ninna, a fare?
E' ej stanno a lavorare.
Che lavorano di bello?
E' eucivano nu gonello.
E se lo sa lo veseovo?
Gli taglierå la tonaea.
Tu vien dietro monaca.
Idet hun siger de sidste ord, griber A en af pigerne i kredsen,
stiller hende bag ved sig, fortsatter med de andre og stiller

84

FEILBERG, BRO-BRILLE-LEGEN.

XII. 4

dem i en lang rmkke bag ved sig, idet hun tul hver siger: Tu
vien dietro monaca! To bliver tilbage, de griber hinandens
heender og tager plads foran.
Så kommer anförerinden for rwkken og synger med alle
sine ledsagerinder:
Apriteci le porte,
novin, novin, nov!
»Non ve le voglio aprire,
Novin, novin, nov !»
Ve le farerao aprire,
novin, novin, nov!
»Cosa ci då di hello?
Novin, novin, novM»
Na rosa bella e fresca
Novin, novin, nov!
Bella e fresca
nel mezzo vb passå.
»Alle due se fa il pane,
Alle tre ci si rernane.
Derpå lofter de to armene i vejret og danner en bue, som de
andre i en lang rwkke går igennem. Ud af rxkken griber de
en mellem deres arme og siger: Cosa vuole? tagnaglie o martello? Vffllger barnet »martello», slår de hende. Siger hun »tanaglie»,
klemmer de hende og lader, som de saver hende med armene.
Eller også: Che vuole, aqua o vento? Vselger hun »aqua»,
spytter de på hende; »vento», blxser de på hende.
Eller: Poi cosa vuole? cavolo o riso? Siges: »cavolo», svares
der: Passa la porta del diavolo! Svares der: »riso!» — le porte
del paradiso! Og dermed lader de hende gå igennem porten.
Toscana; Corazzini, I componimenti minori della letteratura populare italiana, Benevento 1877, s. 90.
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Grxkenland.

145.
For fuldstoendigheds skyld skal jeg endnu göre opmarksom
på at der i oldtiden fandtes börnelege, som minder om trak i
Bro-brille-legen.
Grakenland delte drengene sig i to partier
og trak en linje på jorden som skel. En af börnene kastede
så et potteskår, der på den ele side var bestroget med beg, på
linjen, idet han råbte: »Nat, dag!» Det parti, hvis side faldt
opad, forfulgte de andre, der straks flygtede. Den dreng, som
blev fanget, måtte satte sig hen for sig selv og blev kaldt
»asel». Ligeledes onutales en rykke-leg, hvor begge partier så
långe trak hinanden frem og tilbage, indtil det ene parti trak
det andet mand for mand over tu l sig og blev sejrherre.
F. Liebrecht, Zur volkskunde, s. 394.

Birma.
146. sol og måne.
The war tug, i legen »Nuts in May», Folkl. record III.
170: in.
I Burma rykkes to partier ved et reb for at skaffe regn.
Regn-partiet og solskins-partiet rykkes, således at det er en
stiltiende overenskomst, at regn-partiet sejrer. Efter folketroen
udebliver så regnen ikke.
Folklore journal I. 214 (London 1883).

Sv. landsm. XII. 4.
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Norske.
Lad spela, lad spela bruden den breide!
Bruden ligger i bröstet over beide,
nagler, stolper, tråd og alle gode greide.
Visman! ifjor for eg her fram,
med min höko, med min mund
går jeg gjennem rosenlund:
luk op, Ink op bergaled,
lad mig herigjennem slippe!
Juleleg i Vang, Valders i Norge; Samf. f. Nord, museets främjande
1890, s. 38.

Bru, bra breide
ligg bratt under heide
med stolpar og naglar
og all sin gode reide.
Far igjenom, far igjenom!
Fred skal du flyta.
Litle fuglen, som etter kjem,
han skal ned i ei gryta.
Sundmöre; Stoylen, Norske bamerim og leikar (1899), s. 110. 149.
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Bru, bra breie,
brui ligge bratt yver heii
med. stolpar og naglar og alle gode neior.
Ifjor for me herifraa,
i aar gjer me like so.
Lat upp, lat upp
den hogaste topp!
Lat oss gaa igjenom lund,
lat oss fara igjenom sund!
Far, far fredeleg,
freden skal du flyta.
Den litle fuglen, som etter kjem,
han skal upp i ej gryta.
Rogaland; se Stoylen anf. sted.

Byggja, byggja brui den breide
med stolpar og naglar og alle gode greiur.
Fritt vil eg mota,
og fritt vii eg bota,
fritt vil eg ganga,
og fritt vii eg standa.
Den siste fuglen, som i flokken gjeng,
han skal i kongens gryta.
Telemarken; se Stoylen anf. sted.

Bru, bra breie,
brui ligg bratt under heii
med stolpar og naglar og alle gode grejer.
Ifjor for me her ifraa,
i aar gjer me like so.
Vakne upp på hage lund!
Lat oss fara gjenom sund!
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Far gjenom, far igjenom,
fred skal du flyta.
Den litle fuglen, som etter kjem,
han skal me knipa
upp i ei liti kipa.
Han skal heita vipa.
Jwderen; Stelen anf. stod. Der vadges mellem sol og måne, og
tilsidst rykkes partierne.

152. Gryteleiken.
Manden i gryden spörger, en af de legende svarer:
Rya feilar brui den breie?
Brui ligge brostig yver heie,
her feilar naglar og stolpar og alle gode reide.
Kosdan mann er du?
Eg er kongens fiskemann,
ifjor for eg her fram,
med vaar hauk og med vaar hund
for eg gjenom rosenlund.
Ti tul tyta,
fred skal du nyta.
Den siste fuglen i flokken er
skal koma i mi gryte.
Lat upp, lat upp bergalel
Lat meg her igjenom sleppa I
Valders; Stoylen anf. sted.

Svenske.
153.
En gosse ock en flicka ställa sig på två stolar mittemot
varandra ock fatta varandra i händerna, så att det bildas liksom
en port. De andra sluta en ring ock dansa omkring genom
porten, under det man sjunger:
Pilten stod på borgarelunka,
alla skola vi därigenom krypa.
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För ord ock för ära
kom i dansen, min kära!
Ingen slipper den vägen fram,
förrän han säger sin kärastes namn.
Huru heter han (hon)?
Då fållas armarna ned om halsen på den, som för tillfället
är mitt under, ock så måste hemligheten fram.
Vörå i österbott. (Finnland); meddelt af höjskoleforstander J. Klockars.

154.
I Malaks (Österbotten) går leken till ungefär på samma
sätt. Dock brukas en vidja eller kvist, som man håller i händerna, så att den bildar en båge (lik en »lunka»1). Man sjunger:
Tuppen stod för de borgade lunka2,
alla skola vi därunder krypa,
för ord ock för ära
kom, dansa min kära!
Ingen slipper i dansen fram,
förrän han säger sin kärestas namn.
Vad heter han (hon)!
Så fälles kvisten, namnet säges, varefter sången fortsättes:
De voro väl fäste
med tolv guldringar
ock apelgrå hästar;
de redo till staden,
N. N. (t. ex. Hanna) tog sig en äppeldyna,
satte sig i fönstret,
ock mera lurade hon på N. (Hannes)
än på själva mönstret.
I Gamlakarleby säges: »tuppen stod för en borgares lucka»,
vilket kanske är ursprungligare.
Meddelelse af höjskoleforstander J. Klockare.

»Lunka» är ett bågformigt bogträ använt vid körsel om vintern.
Dess form (-)
Ingen mening!
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Beskrivning till nr 14 (s. 16).
Två barn taga varandra i handen, ock ramsan sjunges,
under det att de övriga springa genom den av de bådas armar
bildade porten ock hålla fast i farandras kläder. Vid »icke
släpper jag dig fram» sänka de två händerna ock avskilja den
sista i raden, som då måste säga ett namn.
Förekommer även i Åby m. fl. st. i Småland (Kalmar län)
med någon liknande ramsa.
Meddelelse af prof. Lundell.

Danske.
Ebrew Breddaw,
klokken ölle fredaw,
nawleri å tawleri å galten å redal.
Hvis folk er I?
Vi er kongens fri, friske moend fra Engelland.
Ifjor drog vi herom, iår gjör vi ligeså,
fred vil vi nyde, og fred vil vi have,
luk op for kongens folk!
Vol, Silkeborg egn.

Ow brow brede,
storken i vor rede;
ifjor drog vi herom,
iår gjör vi ligeså.
Holder op
i rette top!
Lad os fare igjennem den skov,
med vor hund og med vor hare,
her vil vi igennem fare;
fred vil vi gjöre, og fred vil vi have.
Meddeleren forsömte at opgive sit bosted.
, .
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157.
Sol og måne går verden omkring
og alle de lysende stjferner;
hvem der kommer allersidst,
skal i den sorte gryde.
Stige v. Odense.
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Om Bro-brille-legens oprindelse og historie.
Dette lille arbejde gör ikke fordring hverken på nyhed eller
originalitet. Dets vfesentligste fortjeneste turde blive, at et vidtspredt, delvis utrykt, stof er sarnlet rundt om fra og i en let
overskuelig form lagt i rette til fremtidige forskere. Allerede
för jeg heste dr MANNHARDTS afhandling om »das brilekenspiel»1,
var legen mig påfaldende, og jeg havde samlet en del varianter
sammen. Nedenfor findes udbyttet af mine fortsatte samlinger.
jeg må takke norske og svenske venner for trofast hjx1p. Til
dr REINE. KÖHLER i Weimar har jeg en nerlig tak at bringe
for udmxrket imodekommen; jeg skylder hans trofaste og uegennyttige hjx1p tre af de italienske varianter af legen og en del
af de tyske, hvor jeg har vedföjet hans navn. Endelig erholdt
jeg i det sidste öjeblik den islandske opskrift ved hr Ö. DAVIDSSONS velvillie, den var mig i höj grad kxrkommen som et led i
lxnken, der knytter Island til Italien.
Tyde legen i det enkelte eller fore de mangfoldige remser
tilbage til en enhed, evner jeg ikke. En indtr2engende kundskab til hele middelalderens religiose forestillingskreds måtte
der krxves for at udrede hele denne legs inhold, om det så
kunde göres, og mine afsluttende bemxrkninger er kun strogods.
Det har forekommet mig, at forst måtte der gives middelalderen
alt hvad dens var, juden man kan tanke på at tyde det mythiske
stof, der mulig gemmes bagved.

Bro-brille-legen eller, som dr MANNHARDT har kaldt den,
das briiekenspiel, kan aitså antages for at vaare europxisk. Om
den findes i Rusland, ved jeg ikke; den synes at have vxre
1)

Mannhardt, Zeitsehrift f. deutsche mythologie u. sittenkunde IV.
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brugt i Spanien; fra Portugal mangler jeg alle efterretninger.
Min bolig fjxrnt fra hovedstaden har gjort mig det umuligt at
soge omkring i krogene. En stor geografisk udbredelse synes
at måtte tyde på forholdsvis ffilde, selv om ingen bestemte skriftlige efterretninger bevidner det; i middelalderen twnkte vel få
af de få, der kunde fore pennen, på den slags optegnelser. Eukelte
hentydninger er dog levnede. Således kan legen antages nxvnet
af Villani i Istorie Fiorent. a. d. 1328 c. XCVI som bragt af
drengene i Florens under navnet: coda romana. Det fangne
barn blev spurgt: vii du yxne guelfer el. ghibelliner? Rabelais
nwvner »au pont cheuz» i Frankrig blandt börnelege; i Tyskland
kalder hans oversxtter den: »der faulen briicken», »auf der brtickern
suppern in glorie», »ritter durch gitter» (Gargantua c. 34, 25 efter
Rochholz). Ligeledes hentyder den bekendte prxdikant Gailer v.
Kaisersberg til den: »Woltestu ietz der faulen brucken springen,
als da du zwölf iar alt warest oder vierzehn alt, es wurd dir
vbel anston; den alten stot nit an als den iungen». — »Dann
die auf der höchsten spitzen stehen, stehen nit satt; es wird
jhnen nichts mehr, dann dass sie, wie im spiel der faulen
brucken, einmal die händ zusammen schlagen vad jauchzen vnd
alsdann wieder herabspringen, ritschen und burzeln (Sunden
des Mundes III. bl. 52 efter Rochholz). I Spanien neevnes den
1605 og begynder: »falden er broen» (se Marin. I. 166-68y. Ved
skriftlige mindesmxrker kan legen altså bevises muligvis at yxne
500 år gammel i Europa, hvad der jo for noget så lunefuldt som
börns leg er en ganske anseelig alder. Hvormeget den turde
v:kre xldre, skal jeg intet forsög göre på at oprede. Der må
uden tvivl samles og sammenlignes leenge endnu, inden der kommer
fuld klarhed over folketraditionernes skxbner, deres eelde, deres
hjemstavn og vandringen.
Blandt de danske tekster kan skelnes den almindelig bekendte
fy nsk e- koben h avi) ske (16), der atter har afixggere i Skåne (6),
i Kristiania (5) samt efter velvillig meddelelst fra provst Hammershaimb i Torshavn på Feeroerne; den vestjysk e (28), om
kongens folk, der rider gennem porten, gennem &ide Skoven (40).
Med dem kan sammenstilles den islandske (1), den norske
(3, 4), den svenske (13 fig). Af teksterne er adskillige (42 fig.)
stxrkt slidte og helt eller delvis uforståelige og må med de
sidste (48 fig.) betragtes som legens yderste udlobere i Danmark.
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Bland de svenske texter synes nr 10 fig. at vare påvirkede af
en anden leg, der også findes som danseleg herhjemme. Man
sammenligne blot: to danner med oploftede hgender en port, de
ovrige går ind under den i en lang rad og synger:
Syster, syster, Engla,
får du mig till fångla,
min kära syster,
allt som det lyster!
Du får inte släppa fram,
förrän du säger din kärastes namn,
hvem du har till fästeman (-mö)!
En af kredsen fånges, og nu fortsattes:
(Lina) tog sig en knippeldyna,
satte sig uti fönstret;
mera tänkte hon på (Peter) lille,
än hon såg på mönstret.
Aha, du (Lina) lilla,
aha, du (Peter) lilla,
du är min ock jag är din
i alla våra lifsdagar.
N. Luggede h. i Skåne, ved dr A. Bock Lund (jfr Arwids. III. 247).

Hovedteksterne i England — mener jeg — er de der taler
om brobygningen, mens nr 61 flg. er udlobere.
Når man så overser denne brogede mangfoldighed af varianter fra de Test forskellige lande, synes der at vare to temaer,
om jeg må udtrykke mig således, sammenblandede. Det ene
angår broen, dens fald, dens opforelse, samt tolden, som skal
erlagges: den sidste af dem, der drager over den. Om dette
tema kan jeg fortiden på grund af manglende adgang til tyske
eller andre fremmede sagnsamlinger intet oplyse. Her kunde
jo mulig vare et dunkelt minde om et offer tul den morke magt,
der har bygget broen (jfr sagnet om die Teufelsbrticke i Schweiz);
mulig blot dette, at der blev betalt told ved fardsel over broen.
Det andet tema synes vasentlig at vare af religios natur, dette
skal jeg dvale lidt langere ved. Falks for de fleste af de
mange tekster er talen om en bro, en port, en läge, der skal
åbnes. Broen eller broporten dannes af de to med oploftede
hander. Man kommer derved uvilkårlig tul at tanke på port
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og vindebro, eller de overbyggede broer i Sydtyskland. Jeg kan
knap forestille mig, at börn herhjemme vilde danne en bro således, om ikke en fremmed model lå bagved. Over broen drager
en skare, hinsides kommer en afgörelse, med valg, vejning, så
en kamp mellem »solunger» og »måneuuger», mellem »engle» og
»djxvle», og legen ender med at en af parterne sejrer.
Her synes kendelig at ware forestillinger hentede fra middelalderen, og at broen i legen står og minder i dunkle trfflk om
broen mellem de levendes og (ledes land — jeg henviser tul Hermods ridt over Gjallarbroen. I fortwilingen om Torkilds rejse
tul Geirrod kommer de tul en guldbro, der gör skel imellem
mandhjem og thusse-verdenenl. I Oluf Åstasons draumekv2e5i2
kommer han på sin fwrd tul gjallarbråi:
hon henge så högt i vinde,
hon er all me5 jönni slegin
og saum i kvorjum tinde.
Og der fortmettes:
26. Eg hev gengi5 gjallarbrui,
hon er ekki go5 at gange:
bikkja bit, og ormen sting,
og stuten stend og stangar. 0. s. v.
og sluttes:
33. Sxl er den i föäesheimen
fatike geve skö,
an bn
han tar inki berrfött b0.
på kvasse heklemö.
Professor Stephens har gjort mig opmäerksom på en Yorkshire gravsang fra det 17de århundrede, der taler om sjeelen på
rejsef2erd efter (loden over Whinny moor, hvor tjörnene skal
»prick thee to the bare beane». Det hedder så videre:
From Whinny Moor that thou mayst pass,
every night & awle,
to Brig o' Dread thou comst at last,
and Christ receive thy sawle!
Grundtvigs Overs.., 1855, s. 382.
Landstad, Norske -folkeviser, s. 74.
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From Brig of Dread na brader than a thread
every night and awle,
to purgatory fire thou cemest at last,
and Christ reeeive thy sawlel.
I Tundalus ed. Hahn s. 49 kommer sjxlen tu l en smal og
milelang bro, der foran og bagved er beslået med jxrnpigge 2.
En muhamedansk tradition anforer, at alle sjwle må midt
i helvede fwrdes over en bro, der er smallere end et hår, skarpere
end ggen på et svferd og på begge sider er besat med torne
og hvasse v2ekster. Lignende forestillinger findes i jodiske sagn.
Det er dog blot de vantro, der skal hos dem gå over broen 3.
Dernxst er der vejningen. Det er en af middelalderens almindelige forestillinger, at sj2elene vejes, og så er det erkeenglen
Mikael, der står med v2egtskålene i hånden. I den ene skål
sidder en luggen menneskesjxl, der straekker armene bedende i
vejret; på den anden skål ligger en v2egt, en eller flere djwvle
säger at trykke den ned, men forgxves. Jesus på Maries skod
rxkker efter menneskesjxlen, og Mikael setter foden på djxvelens pande4. I det hele synes Mikael med sjxlevxgten at vxre et
meget almindeligt kirkebillede. Efter meddelelse af höjskolekerer
Bågo findes han således også i Hedensted kirke; fremstillingen
deraf er ligeledes temmelig almindelig i svenske kirker. Han
findes på Notre-Dame-kirken i Paris; billedet af dommedag på
et alter i hospitalskirken i Beaune i Burgund af Rogier v. Weyden 5. Fremstillinger af vfflgten som afgorende kampens skxbne
findes endvidere på gr2eske vaser6. Spelevxgten findes endelig
på xgyptiske billeder 7. Fremstillingen om sjxlevxgten kan
altså antages at 'nere almindelig i middelalderen og stnekke
1)

Brandt, Pop. autiqu. II. 275.
Mannhardt, Zeitschrift far mythologie, IV. 421.
8) Grimm Myth.2 794 anm. Motivet findes i Zendavesta og er
almindelig udbredt.
4) Billedlige fremstillinger findes i Scheible, Das kloster VII. 563;
Kobke, Danske kirkebygninger s. 86 från Århus domkirke.
8) Se Schnaase, Geschichte d. bildende kilnste VIII, s. 255 (1876);
Crosnier, Iconographie Chretienne (1848), s. 120; Caumont, AlAddaire,
Architecture religieuse (1859), s. 197.
Magazin pittoresque 1856, p. 301.
Således Champollion Figeac, Gemälde v. Ågypten (1852) nr 20.
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sig langt tilbage i oldtiden, og når man vii see sidestykker
tu l vejningerne i bro-brille-legen (107, 119, 120) i andre lege,
er de ikke så vanskelige at finde. Således er der en amerikansk leg, som kaldes »vejning»1, hvor to hörn står ligeoverfor
hinanden, hver griber med sin höjre hånd den andens venstre
händled og danner således en slags kurv, hvori et tredje barn
loftes, idet han med begee sine arme omfatter dens hals, som
brer ham. De svinger ham frem og tilbage og slår ham tilsidst mod vxggen — giver han da slip, kaldes han: rotten egg,
et höjst foragteligt navn, som for ovrigt også den får, som slipper
taget under »the tug of war» i London-bro-legen (59, 62). I en
italiensk variant bliver alt tydeligere endnu. Barnet skal »vejes»;
når det er loftet op, skal det springe ned over den ene af
bxrernes sxnkede arme. Lykkes springet og barnet slipper ud
af deres tag, kommer han i paradis, ellers i helvede. I Frankrig
ligesä, der hedder det:
å l'4ayelle,
tont du long de ciel,
tout du long de paradis,
sant', sant', saut, sonds!
Den sidste udlober heraf er sagtens den nordslesvigske leg
»å vaj sålt». To börn tager hinanden ved hfenderne, et tredje
loegger sig over deres arme og loftes op og ned, mens de synger:
we.), va j sålt å brg,
vd- I int löw, så kan 1 dg,
a vx)ar jr sanial me ko/ar å kxp,
vel f int löw, så skal I få skrxp!
Herpå spörger de to den tredje: hva vel do stå å, xntan å x
hgi xlar å x hal? Barnet vwlger da; svarer det: å x hgi, bliver
det sat ned på benene, og omvendt. (Grundtv. Saml., Åbenrå.)
Endelig er der kampen mellem de to partier. I digtninge i
middelalderen er det et almindeligt trxk, at der kxmpes mellem
engle og djxvle om menneskesjxlen. Mikael "er da anforer for
englene, en forestilling der mulig kan stå i forbindelse med Juda
brev v. 9, hvor der nxvnes, at Mikael tvister med djxvelen om
Moses' legeme. Bro-brille-legen er heller ikke den eneste leg, hvor
1) Newell, Games & songs nr 152.
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en sådan strid udkgempes. I en amerikansk leg, »colors», valger
hvert barn en farve. Forst banker en engel på dören, og moderen
siger: Who is coming at the door? — The angel with the golden
star! — What do you want? — Engelen navner en farve. Er
der et barn, som har valgt den nEevnte farve, folger han engelen.
Så kommer djavelen, forlanger også en farve — og således fortsattes, tul alle börnene er komne i englens eller djavelens vold.
Tilsidst proves så styrke ved »the war tug». Samme leg kendes
i Frankrig (se Rolland, Les pots de fleurs s. 134 fig.); på Sicilien
(se Pitr, Giuochi fanciull. s. 261: a li culura). -I Schweiz barer
englen, som får et barn, det afsted i sine arme og forer det ind
i sit hus, det samme gör djavelen, og såsnart börnene er delte,
begynder kampen. Djavlene kradser med deres klor, englene slår
med deres vinger. I Osterrig lagges som gra3nse mellem himmerig
og helvede et stykke tra, som kaldes »feuer»: trakker englene
en af dj2evlene over »ilden», så horer han dem tul og omvendt.
Den strid kaldes: das feuerreisseni.
Med andre ord: broen, vejningen, kampen synes at bare
middelalderens marke.
1) "ernaleken u. Branky, Spiele u. reivae (1876), s. 92.
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