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Den samling av .västgötska folklekar, som här föreligger,
åstadkoms till sin huvudmassa för flere år sedan, då jag i samband med andra folkloristiska anteckningar började nedskriva
de lekar, som voro mig bekanta. För de allra flästa har jag.
haft att stödja mig på egen erfarenhet, i det jag antingen själv
deltagit i dem eller sett dem utföras. Nästan uteslutande (endast med några undantag i sista avdelningen) har jag hållit
mig till lekar, som hos allmogen äro gängse, sådana de framträtt under aftnarna i bondehemmet eller vid rastestunderna i
folkskolan. En hel del i sällskapslivet förekommande lekar
saknas .därför här. Vid uppteckningen har jag så mycket som
möjligt sökt få fram de stående uttryck, som användas vid
lekens utförande. Språkformerna äro sådana, som de hos de
yngre höras, vanligen rent västgötska, men ofta nog blandformer, påvärkade av riksspråket.
Mina uppteckningar förskriva sig huvudsakligen från tvänne,
socknar: Forshem (Kinne härad) ock Korsbärga (Vartofta b.).
Några av lekarna från Korsbärga ha meddelats mig av fil. kand.
A. STALIN. För åtskilliga orter dessutom har jag haft att påräkna bidrag av. andra personer. Så ha lekarna från Larvs
pastorat (Laske h.) beskrivits av min far, kyrkoherden A.
LAMPA, ock de från Alboga (Gäsene h.) av pastor H. HALLEN.
Ett par lekar från Sunnersbärg ock Gillstad (Kållands h.) äro
upptecknade av fil. kand. 5. LANDTMANSON. Ur Västgöta Landsmålsförenings samlingar • ha flere bidrag kunnat hämtas; så
lekarna från Gerdhem (Väne h.), upptecknade av kyrkoherden
A. RUDBERG, rimmen från Vedens härad, av E. HOLMERTZ, samt
slutligen en icke obetydlig del av den sista avdelningen.
, I fråga om dessa, danslekarna, har jag medtagit allt, som
- mött mig, även en ock annan lek som ej hos allmogen är vanSv. land". XIX. 1.
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hg. Ock här har jag i större utsträckning än eljest haft att
tillgå skriftliga uppteckningar av andra. Mina egna omfatta
danserna från Forshem, Korsbärga ock Varv (Vartofta h.).
Utom vad som meddelats mig från Längjum (Larvs pastorat)
av kyrkoherden A. LAMPA ock från Alboga av pastor H. HALLEN,
har folkskolläraren E. BJÖRKMAN Ställt till mitt förfogande en
samling från Ås, 'Åse ock Viste härader. Ett par uppteckningar från Gillstad ock Råda (Kållands h.) äro gjorda av fil.
kand. S. LANDTMANSON. Det SOM erhållits ur Västgöta Landsmålsförenings samlingar är följande: uppteckningarna från Norra
Vadsbo härad ock dit hörande socknarna Björkäng, Fredsbärg
ock Fägred, gjorda av B. FREDELIUS, från Vedens härad av E.
HOLMERTZ, från Tranemo (Kinds h.) av E. NYLANDER, från Bittema (Laske h.) av J. A. TERNELL, samt en del från Längjum
av E. SVANBÄCK. Ett par danser äro upptecknade från Skara,
Jung (Skånings h.), Uvered (Kållands h.), Kongslena (Vartofta
h.) samt Voile ock Kinne härader, varjämte för några orten nu
ej kan angivas.
I de sånger, som nedskrivits av nyss nämnda samlare, har
deras stavning, ehuru stundom inkonsekvent, blivit oförändrad
bibehållen. Däremot har jag i de av mig upptecknade sångerna
troget angivit språkformen, sådan den framträtt under avsjungandet. Ock det är naturligt, att härutinnan blir skillnad
allt efter de olika kretsar, som i varje fall lemnat bidraget.
Tyvärr har jag ej själv kunnat uppteckna melodier till
sångerna, varförutan de naturligen endast ha ett mindre värde.
Dock har jag genom vällvilligt biträde satts i tillfälle att låta
en icke så ringa del åtföljas av sin musik. Hr BJÖRKMAN har
själv upptecknat melodierna till sina bidrag. De övriga har
folkskolläraren C. A. NILSSON med omsorg nedskrivit efter en min
systers sång.
Lika litet i fråga om danslekarna som andra grupper kan
jag göra anspråk på att ge en närmelsevis fullständig samling
för Västergötland. Mycket är att tillägga, innan man kommit
till botten med det förråd av lekar, som endast detta landskap
i närvarande stund hyser. Huvudsakligen är det från ett par
socknar i Skaraborgs län som denna samling är hämtad, ock
även från dessa har nog ett ock annat undgått mig. Genom
undersökning på andra orter skulle materialet tvivelsutan kunna
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rikt ökas, även om det skulle visa sig, att här ock där folklekarna hålla på att dö ut. Av de meddelade lekarna torde en
ock annan ej längre förekomma, ock särskilt ha flere från Larv
upptecknade en ålderdomligare prägel.
Såsom inledning har ställts vad en allmogeman från Varv
meddelat om äldre lekar, i ordagrann uppteckning; ock till sist
har inrymts en skildring av G. A. ALSTRÖM på Gäsene härads
mål, beskrivande danser från en något tidigare period än den
närvarande.
Som förut nämnts, är det flere år sedan denna samling av
lekar kom till stånd. En omredigering i ett eller annat avseende kunde nu ha varit av nöden, men tillfele därtill har saknats. För godhetsfullt biträde vid ordnandet m. in. bringar jag
prof. J. A. LUNDELL mitt tack.
Av västgötska lekar har förut publicerats en del danslekar.
Många sådana — delvis för mig okända — finnas hos A. I.
ÅRWIDSSON, Svenska Fornsånger, del 3, 1842; åtskilliga hos
A. BONDESON, Från julgille och lekstuga, 1884-86, i Lekstugan,
Stockholm 1852, ock i Ringlekar på Skansen, Stockholm 1898.
Vidare finnas ett par nummer i Westerg-ötlands Fornminnesförenings Tidskrift, h. 3, 1877, hos V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD,
Visor ock melodier, 1892 (Sv. landsm. VII. 7) samt hos K. 0.
TELLANDER, Allmoge/if i Vesterg-ötland, 1891.

Gamla lekar.
Dä va samme leka forr.
Jömma riggen.
Å så te ta ett kläe: Fes4, i min faders rike — såväl för
dän fattie sum för dän 'rike. Dä va ett sånt dara jökkel.
Di sate upp figgra: kohorn — bokkahorn. Annars så fekk
di je pant.
Dä va ett Sa harrans bråtane.
Tämja stuta.
Å ett sam hade ett sånt namm: Draa tasketuj. Dä va te å
ta ett rep över nakken å så unner säk å säta änna ihop. Ja
mins en gågg, ja dro en drägg jonum stuvedorra å ut i forsta.
Ja dro, så ja kunna draet ijäl mäk.
En kunne änna slo sonner säk mågga gågger.
Di la upp ena stågg — la tvars över lobulka jole vi. Så
sulle en seta skreffle mä äen på å bena i kors. Dä va te kasta
stågg. Jestane då va en struk i mark! Di sate ut ena kanna
brännevin: kan du dä?
Ta julabokken: di tok å vre ihop utå halm — tre ben å
så sam ett litet huve över. Så va dä te nupa te se dän å kasta
dän över havet.
Dä va i julahalmen. Dä ble igga jul, inna halmen kåmm in.
Fredrik Johansson från Varvs s:n.

Lekar med småbarn.
1. Rida ranka.
Barnet rider på knät, under det man sjunger:
Ria ria ragka,
hästen heter Blagka.
Vart sa vi ria?
Ria bort å fria
te ena lita piga.
Va sa ho heta?
Joggfru Margreta,
dän tjokka å feta.
När vi kåmm dit,
så va där iggen hemma
mer än ett par hunna
sum lå unner bänken
å skrammla på lägken.
Vovv vovv! sa dän store,
vivv vivv! sa dän lelle.
Eller med senare avdelningen på följande sätt:
När vi kårnm dit,
så va där iggen hemma
mer än ena gammel gumma:
satt i vrå,
togga blå,
lärde doter si spinna.
»Spinn spinn, dater min,
i mora kåmmer friarn din.»
Dotern spann, öga rann,
allri kåmm dän friarn fram
förrän på nästa året,
mä gullbann i håret.
Forsh em .
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2. Rida på knät.
Så rider ruttara [jämt ock säkert];
så rider bönn era [knaggligt];
så rider prästen
på dän svarte hästen [långsamt].
Larv.

3. Gunga på foten.
Man lägger upp det ena benet på det andra. Barnet ställer
sig på foten, man fattar i dess händer ock låter det så »gossa»
upp ock ner.
Ibland sjunger man:
Dän lella — — ä så togs
allt sum en liten ärteposg,
gogs gogs gosseligogs.
Forshem.

4. Haren satt.
Man fattar i barnets huvud ock säger:
»Haern sat på boens åker. Så to han en bit [huvudet böjes
ned], så titta han upp [huvudet föres upp — dessa båda rörelser
upprepas ett par gånger]. Te slut kåmm boen: te guppeti guppeti.»
Vid de sista orden ruskas huvudet häftigt upp ock ner.
Forshem.

5. Vad ger du gåsen?
Man fattar barnet i »tjåka» ock säger:
»Va jer du gåsa?»
»Havre å vatten», skall nu svaras, vilket man söker försvåra
genom att dra upp ock ned i hakan.
Forshem.
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6. Prästens bjälleko.
Man fattar barnets öra ock säger:
»Va hetter prästes hjälleko?»
ock släpper ej, innan det svaras: »Släpp örat».
Korsbärga.

7. Var bor vipan?
Man kniper ihop näsan på ett barn ock ger det nedanstående frågor, på vilka det skall lemna de angivna svaren;
något som naturligtvis endast går med svårighet:
Var bor vipa?
I vipetj ärr.
Va jör ho där?
Värper ägg.
Hur mågga kulla?
Hafäppera fulla.
Vekket får 'a?
Dit sura [söta].
Allt efter barnets sista svar ger man uttryck åt sitt missnöje eller sin tillfredsställelse.
Alboga.

I stället för »vipetjärr» säger man även »låggetjärr» eller
»aletjärr».
8. Gifta sig.
Man stryker nedför barnets ansikte ock säger:
»Jefta se går la an.»
Ock sedan uppåt:
»Men säta bo dä ä varre.»
Forshem.

9. Reda skinn.
Man drager barnets båda armar fram ock tillbaka ock säger:
Rea rea finn,
tjäna pännigar in,
tre daler för vart finn.
Forshem.

LAMPA, FOLKLEKAR.

10

XIX. 1

10. Vinka harefot.
Man tar barnets ena arm, vinkar med dess hand ock säger:
Vinka vinka harefot,
tjänn, hur gott dä loktar!
varpå man för handen under barnets näsa.
Forshem.

Aven säges:
Vinka vinka gåsafot,
lokta på!
Kors bärga.

11. Borra gulläpple.
Alla deltagarna hålla händerna knutna i rad över varandra.
En har sin ena hand fri, )borfar» med denna i den översta ock
säger:
Borra borra gulläpple, kasta bort!
varvid han kastar banden åt sidan. Sedan gör han så med
den följande ock fortsätter, tils alla händerna äro bortkastade.
Då säger han:
Vart for äppelt?
Unner kvarna.
Vart for kvarna?
Mala mjul.
Vart for mjult?
Baka kaka.
Vart for kaka?
Buss i omMen!
Vart for ommen?
Ellen brann.
Vart for ellen?
Vattnet slökkte.
Vart for vattnet?
Åksen drakk.
Vart for åksen?
Skump åt skogen.

XIX. 1
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Vart for skogen?
Öksa högg.
Vart for öksa?
Sinen smidde.
Vart for smen?
Ut å sådde mg å vette.
Vart for rugen å vettet?
Kråker å kajer åt upp'et.
Vart to di vägen?
Summa öster, summa väster,
summa nol, summa sör,
summa fekk en fali dö.
Larv

Va bla äppelt?
Trella unner kvarna.
Va bla kvarna?
Moli mjul.
Va bla mjult?
Baka kaka.
Va bla kaka?
Hussta ommen.
Va bla ommen?
Ellen brann.

Åksen drakk.
Va bla åksen?
Skumpa skogen.
Va bla skogen?
Öksa högg.
Va bla öksa?
Smen smidde.
Va bla smen?
Sådde vete.
Va bla vetet?
Dä åte kråker å kajjer upp.
Alboga..
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12. Mura.
Barnet lyftas allt högre ock högre, under det man säger:
Mura mura — —
upp te taket.
Kors bärga.

13. Räven kommer.
Fingrarna föras uppför barnets arm eller bröst, under det
man säger:
Räven kåmmer lagkane lagkane
uppför di höge bakkarne bakkarne.
»Pipen», säger man plötsligen, när man hunnit halsen, ock
»pipar» barnet där.
Forshem.

Heter även:
Nu kommer 'a lakkane lakkane — pipen!
Korsbärga.

14. Baka kaka.
Man fattar barnets händer, slår dem mot varandra ock
säger:
Baka baka kaka,
vem ska kakan smaka?
Dä ska alla gossa [flekker] små.
Först ska dän i ommen stå.
Buss i ommen, huss i ommen!
Vid de sista orden kastar man händerna åt sidan.
Forshem.

15. Baka kaka.
Man fattar barnets ena hand ock säger:
Baka baka kaka,
mjula'na mjula'na [»knir» handen mot bordet],
pekka'na pekka'na [stöter den upp ock ned],
huss i ommen, huss i ommen!
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Vid de sista orden kastar man handen uppåt.
Efter »pekka'na» tillfogas stundom: »honiga slekka'na».
Forshem.

16.

sikta.

Barnet håller sina händer ett litet stycke från varandra
med fiatsidorna inåt. Mellan dem slår man så hastigt som
möjligt fram ock tillbaka med en hand.
Forshem
17.

Fingrarnas namn.

Man tar i barnets fingrar ock ger dem följande namn:
Tummetott,
slekkepott,
lågge mann,
gullebrann
lelle vekke vire.
När man kommer till »lellefiggern», skakas denna.
Forshem.

Lillfingern kallas även »lita thai tjärig».
18. Den föll i sjön.
På fingrarna räknas, under det man börjar med tummen:
Dän föll i fön,
dän jälpte upp'en,
dän torka'n,
dän bar hemm'en,
den lelle spragg å skvallra.
Forshem.

19. Jag vill ha mat.
Eller ock räknas:
Ja vell ha mat.
Var sa ja ta't?
I mora skop.
Dän to't,
dän spragg å skvallra.
Forshem.
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20. Teppla.
Man »tepplar» på fingrarna ock säger:
Teppla teppla höns,
alla mina små,
sum går i boens laa,
jära honum stor skae.
Korsbärga.

21. Köpa gäss.
Man »vrir» fingrarna på båda sina händer över varandra,
»lä..ggefiBgern» över »pekefiggern», »gålla» över långfingern o. s. v.,
samt säger till barnet:
»Vell I tjöpa jäss?» — »Ja», svaras, »va kostar stökket?»
Priset nämnes, ock hastigt tillfogas: »Ta dum, inna di
finger». Barnet söker ta tag i händerna, innan man hunnit
»spreta isär» fingrarna. Lyckas det ej för barnet, säger nian:
»Alla flög tevägs».
Forshem.

22. Sko min fåle.
Man slår med handen under barnets bara fot ock säger:
Sko min fole, sko min häst!
Vekket sömmet setter bäst,
dit älle dit älle dätta?
varvid man nyper i tårna. Slutligen nyper man i stortån ock
säger:
Detta setter alle alle bäst.
Forshem.

23. Sko den lille hästen.
Man slår under barnets fot ock säger:
Sko dän lelle hästen,
sko dän lelle blakken!
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Ett sömm, två sömm, tre fira fämm sömm,
säks sömm, Ju älle åtta sömm.
Forshem.

24. Vända kring.
Barnet lutar sig ner ock sträcker bort händerna under
»skrevet». Man böjer sig ned över barnet, fattar i dess händer,
gör ett »löftane» ock vänder det så kring.
Forshem.

Konster ock robyggen.

25. Fingerkonster.
Med fingrarna gör man ett »kloster» med torn på, där fyra
»nunner» sitta ock titta;
vidare två »vehoggara» ock en som plockar stickorna;
vidare en »påle», som rör sig mitt igenom händerna.
Larv.

26. Skuggbilder.
Med fingrarna åstadkommer man på väggen skuggbilder,
mäst »bara» ock »humlagubba». De senare ha krokig näsa ock
kunna räcka ut tungan.
Forshem.

27. Krita på fingrarna.
Man kritar på »pekefiggra» ock sträcker fram dem; låtsar
sedan blåsa bort kritan ock sträcker i stället fram »låggefiggra»
så hastigt, att ej ombytet märkes. Sedan sträcker man åter
fram pekfingrarna ock »blåser dit» kritan.
Larv.

Vrida händerna.
Man lägger höger hand över vänster med utsidorna mot
varandra ock vrider så, att vänster kommer över; sedan vrider
man tillbaka.
Larv.

Smälla med blad,
som lägges på handen.

Korsbärga.
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Blåsa i händerna.
Höger hand lägges i vänster, händerna slutas ihop, så att
tummarna ligga bredvid varandra. Här blåses nu.
Även blåser man på fingrarna, som stickas i munnen.
Forshem.

Stundom lägges ett grässtrå mellan tummarna.
Korsbärga.

En pänning går.
En »pägp,» får man att »gå» på bordet utan att röra vid
honom genom att lägga honom på duken ock skrapa framför
med nageln. Han följer med.
Forshem.

Vatten i ett glas.
Man kan ställa på bordet ett glas vatten, som ej kan drickas
ur. Man lägger nämligen ett papper över glaset, vänder upp
ock ned på det ock ställer det så på bordet.
Forshem.

Ta upp ett mynt.
En »stuver» lägges i ett vattenfat, ock man skall ta upp den
med munnen.
Forshem.

Blåsa såpbubblor.
Såpa blandas i vatten. Häri stickes ett rör ned, ett halmstrå eller en »fjärpenne». Därpå blåser man i andra änden av
röret, då en grann '»såpebubbla» uppstår.
Forshem.

Konster med snöre.
En »sno» -knytes hop, trädes på fingrarna, man gör nät
»gåsafot» m.
Korsbärga.
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36. Papperskonster.
Genom att vika ett fyrkantigt papper gör man först ett
saltkar med fyra rum;
dukat bord,
vidare:
spelbord,
två fiskar på ett fat,
fyra fiskar på ett fat,
käringen i båten,
en kråka,
två båtar,
båten med fisksumpen,
en plånbok,
en låda,
en spegel,
sist ett skepp.
Larv.

37. Göra en släde.
Man tar en pappbit av vidstående form ock ritar på den,
såsom figuren visar. De tjockare
strecken skäras ut med en kniv.
Man viker sedan upp kanterna,
ock får då »släkorjen». »Meera»
vikas ner, ock »dröga» är färdig.

Larv.

38. Pipor
göras av »äggspiper» (angelica) genom att skära en skåra i
»stelken». Även av sädesstrån, som man kramar, tils de klyva sig.
Larv.

39. Snurrande ärta.
En maskrosstjälk klyves en bit ock »krullar sä». Man
lägger en ärta ovan ock blåser uppåt. Även användas halmstrån ock — bäst — urhälkade kritpipskaft.
Korsbärga.
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40. Kedjor ock halsband
göras av »maskrosesielka».
Forshero.

Ringar
»gåsastrupa», av »gullborsta» (taraxacum).
Korsbärga.

Hävertar
göras av »fjärpenna»:.
Göras även av »gnllborsta» (taraxacum).

Larv.
Korsbärga.

Låtor.
När barken savar, gör man inskärningar i en träpinne,
hälst av rönn eller pil, ock »pakkar» sedan på, tils barken
lossnar. I ena ändan gör man ett »munnstökke» ock sätter in
en plugg. Så får man en »låta», »rännelåta» eller »pilelåta»,
varmed skarpa toner frambringas. Göras även av »fåralår».
Forshern.

Av pil, björk, tall göras »pilelåter», »låtepiper». Håna låtor
användas även blommor av »korsnäter», som ge rätt hårt läte.
Korsbärga.

När' mån slog på barken med knivskaftet, sades:
Pilalå'ta, lö'p, lö'p,
ånnars kästat' å, de i dö'ggestån.
Frösye.

Smällbläsor
äro urinblåsor, som blåsas upp med luft ock slås sönder, varvid
de smälla hårt. Även användas papperspåsar.
Sv, landsm. XIX. 1.

Forshem.
2
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45. Blåsor.
Urinblåsor fyllas med ärter ock bindas vid »rumpen» på.
katter.
Korsbärga.

46. Trumpeter
göras av lårpipan hos får. Även av »gåsastrupa».
Larv.

Sprutor
göras av ihåliga »stelka», såsom av »hunnatjäks», samt ha
zkulv».

Forshem.

Hoppare,
även kallade »spåmänn», göras av »gåsaskalla». En pinne spännes
genom »tråer» mot en kant, där han fästes med beck. När detta
»lossar», springer hopparen högt i luften.
Forshem.

Fräsare,
göras hälst av »fjärpenna» eller papper lindat om något runt.
Torrt ock vått krut lägges om vartannat. De ligga omväxlande
still ock hoppa kring.
Korsbärga.

Puff.
»Puff» eller »pluff» kallas patronhylsor, nycklar o. d., som
laddas.
Korsbärga.

51. Nikt.
»Pufflamjul» (nikt) fås av »kalvarever» (lycopodium).
Korsbärga.

XIX. 1

21

KONSTER OCK ROBYGGEN.

52. Vindleka.
En »vinneleka» göres av trä med två eller fyra vingar,
som drivas omkring av vinden. Sättes ofta i sammanhang med
»värfiöjel» ock tjänar även genom sitt buller såsom »foglaskrämma»
ock »rotteskrämma». Drar stundom en »sågegubbe».
Larv.

53. Fäktaregubbar
äro mer eller mindre människoliknande figurer med en »akfel»
tvärs igenom, de sättas i gång genom vinden. I handen ha
de svärd 1. dyl.
Larv.

Barkhästar
' skäras av bark mer eller mindre klumpiga.
Korsbärga.
Barkbåtar

bestå i sin enklaste form av urhålkade barkbitar, stundom med
mast o. dyl.
Kors bärga.

Segel.
Ett svärdsliljeblad böjes, ock spetsen fästes i en skåra i
bladets nedre del. Skickas så ut på vattnet.
Korsbärga.

Snurra.
En »snurre» fås att snurra på marken antingen genom att
sättas i fart med händerna eller med en »sno» i ett skaft. Såsom snurra kan för övrigt nästan vad som hälst användas.
Redan en knapp, en »figgerbor» 1. dyl. blir så för barnen en leksak.
Forshem.

Snurra av en pinne, trädd genom en potatis. Även en knapp
I. dyl., trädd på trådar, som hållas mellan händerna ock sträckas,

varvid knappen snurrar, i olika riktningar.
Korsbärga.
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58. Bygga hus.
Vid byggande av trähus användes som material »staver»,
»spåuer», »fi» o. dyl., varav en hydda uppföres. Även bygger
man med stenar, då likväl vanligen endast grunden utföres.
Ofta avdelas byggnadens inre i rum, eller — om det är en »lagål) —
i »fäjus», stall, lador, o. s. v. Såsom »kritter» användas »koller».
Forshem.

Bygga spisar.
Ofta bygger man av stenar blott en spis, till vilken stundom
en gång leder. Den kan även förses med en »korsten».
Forshem.

Bygga kvarnar.
I »sånnholer» byggas kvarnar på följande sätt. En håla
gräves ut, det är »unnerkvarna», ock ett stycke ovanför en
annan, »överkvarna». I mellanrummet göres ett hål, varigenom
sanden får rinna. Även i bäckar göras kvarnar. Det enklaste
är att man sticker två »stekker» i kors genom en axel, så att
man får ett vattenjul.
Larv.

»Vassjul» som driver hammare.

Korsbärga.

(SJ. Dämma upp
Korsbärga.

i bäckar, diken.
Göra lerkakor.
Lerkakor »ältas ihop» ock få ligga att torka.

Forshem.

Bygga snöhus.
I höga »snödrevjer» grävas gångar ock inrättas rum.
Forshem.
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64. Bygga snöfästning.
I sin enklaste form består en snöfästning av en mer eller
mindre hög mur av snö, bakom vilken försvararna ta sin plats.
Den fullkomnas genom sidovallar, skottgluggar o. dyl.
Forshem.

65. Göra snögubbe.
En snögubbe åstadkommes på följande sätt. När snön är
»kramm», gör man först en snöboll ock rullar sedan denna på
marken, tils man fått en klump av tillräcklig storlek. Den
lägges då ned på marken. Ovanpå lägges en annan, vanligen
något mindre, ock så håller man på, tils gubbens kropp blivit
bildad. Den putsas nu runtomkring ock göres jämn. Genom
övra delen av kroppen stickes en käpp, ock armarna bildas
genom att »klabba» snö vid de utstående ändarna. Så göres
halsen av en mindre snöklump ock sist huvudet av en klotrund
sådan. Så är gubben färdig.
Han kan dock ytterligare utbildas på flere sätt. Så bildas
ögon, näsa ock mun av insatta träkol; en gammal mössa sättes
på huvudet, en käpp 1. dyl. sättes i handen ock en »rökepipa» i
munnen. Mera sällan bildas genom borttagande av snö två ben
på vilka han får stå, ty man kan då vara säker, att han vid
inträffande »len» genast störtar samman.
Forshem.

Tallekar.
66. Tala fort.
Man skall hastigt upprepa något av följande:
»Lonökkel, lanökkel» eller
»tre pepparkorn» eller
»knivskaft» eller
»ställ bonökkel».
Orden bli till sist obegripliga.
Forshem.

(;7. Stava.
Till ordet »skomakare» stavas så:
s sejer 8, k sejer k,
sejer o, k s. ko, s s. sko,
m s. m, 0 S. om, k s. kom, s S. skom,
a s. a, m s. ma, 0 s. oma, k s. koma, s s. skorna,
k s. k, a s. ak, m s. mak, o s. omak, k s. komak, s s. skomak,
a s. a, k s. ka, a s. aka, m 5. maka, 0. S. omaka, k s. ko maka,
s s. skomaka,
S. r, a s. ar, k s. kar, a s. akar, m S. makar, o s. °makar,
k s. komakar, s s. skomakar,
s. e, r s. re, a S. are, k s. kare, a S. akare, m s. makare,
8. omakare, k s. komakare, s s. skomakare.
Bör gå så fort som möjligt.
Larv.
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Till >skomakaregubben» stavas:
en ben ubben gubben egubben regubben aregubben karegubben akaregubben makaregubben omakaregubben komakaregubben skomakaregubben.
Korsbärga.

68. Tala latin (eller tyska).
Sättet visas av följande exempel:
jag skall slå dig].
Jarbe sarbe därbe slårbe
Alboga.

Skadevä dudevit kådevå'mmadevå mädevä' [= skall du
komma med].
Forshem.

Gisslekar ock spel.
69. Spänna kyrka.
En lutar sig med huvudet ned mot en annans knä eller
mot ett föremål, så att han ej ser. De övriga stå i en krets
omkring, ock en av dessa ger honom med flata handen ett
kraftigt slag i änden. Den som »står», reser sig sedan upp ock
söker gissa, vem det var som »slo te». Lyckas detta, får den
utpekade stå nästa gång; annars blir det densamme som förut.
Forshem.
70. Bulleri bock.
En sitter ock en annan lutar sig mot hans knän, så att han
ingenting ser. Den sittande säger:
Bulleri bulleri bokk,
hur mågga horn står dä upp?
samt sträcker upp en eller flere av ena handens fingrar. Den
tillfrågade gissar nu ett antal. .*Lir det »gaelt», svarar den som
frågat t. ex.:
Fira du sa, å tre dä va.
Legg där du legger så lustit å bra.
Bulleri bulleri bokk etc.
Var det däremot rätt gissat, säges:
Tre du sa, å tre dä va,
varefter en annan intar platsen ock får gissa.
Larv.
På vissa håll säger man: »Bullra bullra bokkahoru, hur
mågga horn står upp?» Eller:

XIX. 1 .

GISSLEKAR OCK SPEL.

27

Maka prull, magka prull,
jetahorn å bokkahorn.
Huru mågga fåmmfiggers strekk står i värt?
Eriksbärg.

71. Buri bänge.
Två inta samma ställning som i föregående lek. De övriga
lägga sina händer på dens rygg, som lutar sig ned; den som sitter,
pekar på alla händerna efter varandra, under det han säger:
Buri buri bägge,
turi turi tägge,
ili iii ägge,
vekken utå dässa ska lossa däj å,
vem legger dä på?
När han sagt detta, låter han sin finger vila på en av
händerna, ock den tillfrågade skall gissa, vems denna är. Lyckas
detta, får handens ägare träda i stället. Annars ligger densamme kvar.
Larv.

Pip tall kras.
Ställningen är densamma som i föregående lek. Den
sittande säger:
Pip tali kras äller fusti
ock gör i luften en rörelse, motsvarande ett av dessa ord. Vid
»pip» pekar man nedåt med pekfingern, vid »tali» stryker man
med flata handen, vid »kras» krafsar man med fingrarna, ock
vid »fusti» dunkar man med knuten hand.
Den som ligger gissar ettdera, varefter rörelsen utföres på
hans rygg. Gissar han rätt, »slepper» han, ock en annan intar
hans plats.
Larv.

Nöta gunne.
Man tar ett antal nötter i handen, sträcker fram den mot
en annan ock säger:
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»Nöta gunne.»
»Gott ja vunne», svaras.
»Udda älle par?»
Den tillfrågade gissar ettdera. Är det rätt, får han nötterna.
I annat fall måste han lägga till en, så att det blir som han sade.
Forshem.

Heter även: »Nöta gunne: udde (odde) älle jamt?»
Korsbärga.

74. Min so grisa' i skogen.
Man lägger en nöt under en av fingrarna, knyter handen
ock räcker fram den mot en annan, under det man säger:
»Mi so gresa i skogen.»
»Dä jole mi mä», svaras.
»Unner vekket trä?»
Den tillfrågade pekar nu på en finger. Finns nöten under
den, får han hänne. I annat fall får han lägga dit en.
Forshem.

Heter även: »Mi so ralta te skogen.» — »Mi ralta ätter.»
— »Unner vekket trä lae hu sä?»
Eriksbärg.

Eller: »Ja tjör mi so åt skogen.» — »Dä jör ja mä.» — »Vekket
trä lägger ho säk unner?» — »Dä sum bäst bär.»
Larv.

75. Bo i by.
På sensommaren, när ärtbaljorna kunna »tenas», ta de i
leken deltagande ett visst antal ärtbaljor var. En tar en balja
ock håller upp mot en annan, sägande:
»Bo i by»,
varpå denne svarar: »Ja ä mä.»
Så frågar den förre: »Huru måna?»
Svar: »Fämm [eller säs, sju, åtta, till ock med nio] låna.»
Nu öppnas ärtbaljan. Innehåller den det gissade antalet
ärter, får den gissande dem. I annat fall måste han till den
som frågat lemna lika många ärter, som han nämnt.
Gerdhem.
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»Ja bor i bu.» — »Ja mä.» — »Hur mågga år?»
Larv.

' Andra samtal vid dylika gisslekar med »artepogga» äro
följande:
»Ekkorna hoppa.» — »Högt över toppa.» — »Hur mågga skutt?»
Forshem.

»Ja drekker kaffe; hur mågga koppa?»
Eller: »Min träsko ä sprokken.» — »Min mä.» -- »På hur
mågga ställe?»
Korsbärga.

»Min träsko ä sprukken.» — »Dä ä min mä.» — »Huru många
sprekker?»
»Attan i barken.» — »Lössa i sarken.» — »Huru mågga?»

76. Spela knagg.
Man har en liten »snurrare» av trä, tärningformig, spetsad
åt ena ändan, vid den andra med skaft. På var ock en av de
fyra sidorna står en av bokstäverna A H I L, vilka betyda:
»Allt», »Hältan», »Igget» ock »Lägg te». Var ock en av spelarna
har ett visst antal knappar, ock de »sätta ut» en var.
En börjar ock snurrar. Är bokstaven A upp, när snurran
fallit, får han hela insatsen; är det H, halva. Visar snurran I,
får han intet; visar den L, får han lägga till en knapp. Sedan
snurrar näste man o. s. v.
Forshem.

77.

Dinka.

Då man »digkar (mä knappa)», avgöres vem som skall börja
genom uttrycket »tvi-pa-säkka-näst». Var ock en kastar mot
en vägg eller en håla sin knapp, ofta en »tose», »tosige», »flotsodd»
(tygklädd knapp). Den som får sin närmast, tar alla de andra.
Kors bärga.
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Singla.
Då man »silar (mä pägga)», kastar en upp en »pän».
Han säger:
»Pil älle gubbe»,
eller: »pil älle kron»,
eller: »gubben upp, kron upp»
ock får styvern, om det är rätt; annars får den andre honom.
Korsbärga.

Banka.
Först avgöres, vem som skall börja, genom att kasta slantarna
intill ett föremål, vägg, käpp 1. dyl. Den som når närmast,
börjar. Han lägger slantarna den ene på den andre, alla med
samma sida upp, ock »bagkar te» dem. Så många som vända
sig, bli hans. De andra slå var ock en till ett mynt på samma
sätt ock behålla det, om det vänder sig.
Korsbärga.

Kortspel:
dogk,
tolva, firamannatolva,
fetgubbe,
knektapass,
marias,
svälta räv.
Korsbärga.

Ritlekar.
Tolv streck.
Man »rabblar upp»:
Öks töks tilleritoll,
Skarabo tjörka faller ikoll,
nu ä dä jamt tolv.
För varje rad skall man göra fyra »strekar».
Gerdhem.
Rita streck.
Man säger hastigt:
iiiiiiiiiiiiiii
Vill du, vill du,
iiiiiiiiiiiiiii
vill du, vill du, vill du,
vill du med mig till marknaden gå?
Ja män, jo män,
ja män, jo män, ja män;
här ska de trättio strekkena stå,
ock ritar därunder i takt med orden streck på en tavla eller
ett papper. När orden äro slut, skola 30 streck vara ritade.
Larv.
I stället för »till marknaden (ot mattnan)» säges även: »i
gröna lunden» (Kinne h.) eller: »utåt markena» (Gudhem). Slutet
lyder även: »häjsan uti lundena stå» (Gudhem).
Rita efter nummer.
Den som »jer», skriver på sin tavla siffror frän 1 till ett
visst tal huller om buller. Den andre skall nu gå ut från ettan
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ock med en griffel draga ett streck till alla de andra siffrorna
i nummerföljd, utan att »strekken» får skäras på något ställe.
Visar sig detta skola ske, är den ritande »stägder».
Forshem.

84. Jakobs stege.
På en »greffletavvla» ritar en av de två spelarna upp en
»stege>), som ser ut på sätt vidstående figur visar ock är så lång,
som tavlan medger. En har den vänstra
halvan av stegen, den andre högra.
Den ene tar nu »grefflastumpen», som
man ritar med, gömmer den bakom ryggen
i ena handen, räcker sedan fram »knutenäva» ock frågar, i vilken hand griffeln är.
Den tillfrågade slår till på den hand, han
tror. Är det rätt, får han rita ett streck
från ena hörnet till det andra i översta \ / \
\ /
fyrkanten på sin del av stegen, men ej om
\/ /\
/\
det är fel. Han tar sedan griffeln ock låter / \ / \
på samma sätt den förste gissa. Andra
gången man gissar rätt, får man dra ett
,liknande streck »på andra len» i samma
ruta, så att det blir ett kors.
Därefter övergår man till den närmast under varande, ock
så håller man pä, tils någon hunnit igenom hela stegen. Den
som först gör detta, har vunnit spelet, ock »Jakups stege» är
färdig.
Forshem.

85. Skjuta.
På en tavla rita de två »spelara» på var sin sida upp sin
här. Detta sker genom att rita en lodrätt rad av nollor, större
ock mindre, som föreställa krigarna. De som stå mitt emot
varandra, skola vara lika stora. En förses med en fana ack är
»fanj ogkare».
Den som börjar, drar med griffeln från en av sina krigare
ett raskt streck till motsatta sidan. Om strecket träffar någon
av motståndarens krigare, är denne skjuten ock överkorsas. Är
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det fanjunkaren, flyttas farian till en annan. Sedan svarar den
andre med ett skott från en av sina levande krigare; ock så
håller man på, tils endera parten fått alla sina krigare skjutna.
Forshem.

Trip trap truls.
Man ritar på en tavla eller papperslapp vidstående figur.
Båda spelarna förse sig med tie små »träpenna» 1. dyl. Den ene
lägger en av dessa i en ruta, den andre i
en annan, ock så omväxlar man, tils alla
äro utlagda. Meningen är att få alla sina
pinnar i en rad, varför man vid utläggandet noga ser till, att detta ej redan då
lyckas motståndaren. Gärna försäkrar man
sig om den mittersta rutan.
Det gäller sedan att genom klokt uttänkta »fiött», varmed den som började utläggningen får börja,
bringa sina pinnar »i ra», på samma gång man hindrar motståndaren. Den som lyckas, säger: »trip trap truls» ock har
vunnit.
Forshem.

Vakta trädgård..
Man ritar upp en fyrkantig »trägål», som har fyra »porta».
Vid var ock en av de tre portarna lägges en »penne», som föreställer en »vaktare». Sedan frågas:
»Var kåmmer du nu in i min trägål?»
»Där», svarar den tillfrågade ock pekar med
fingrarna på den fjärde porten. Men hastigt slår
den andre till på hans hand ock »skojjar te»: »Dän
vaktar ja fälv!»
Larv.

Medan man ritar, säges: »Här är en fästning med fyra
portar, ock framför var port vaktar en knekt.» När då den med
leken obekante pekar på den tomma porten ock säger: »Här är
ingen knekt», slår man honom över fingrarna ock ropar: »jo här
vaktar jag.»
Björsäter.
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88. Valla svin.
Man ritar vidstående figur ock säger
därunder:
»Fyra gossar [fyrkantens sidor] gå valle
med var sina tre svin [småstreckarna].»
När då någon som ej varit med 'om leken
förr, säger: »Där [vid x] ä bara två», får
han under de övrigas skratt genast till svar:
»Jo du ä dä trejje.»
Gerdhem.

89. Källan.
»Det var en gång åtta bönder, som
bodde omkring en källa ( + ), fyra närmare
(E) ock fyra fjärmare (0). De förra ville
då hindra de senare att hämta vatten ur
källan ock kallade fördenskull lantmätare.
Lantmätaren kom, men för att straffa
deras kitslighet gick han upp rågången så,
att de blev utestängda från källan, ock
de fjärmare, som var beskedliga, fick fritt tillträde.»
Gerdhem.

90. Rita Trojenborg.
Först ritas korset, så de fyra
»vigkla» ock därpå de fyra strecken
i dessa. Man börjar sedan vid
A ock ritar till B, ritar så från
C till D ock fortsätter så, tils
inga ändpunkter ytterligare finnas
att sammanbinda. Då är Trojenborg färdig. Från ingången vid
E för man sedan en sak hela
vägen, tils den kommer i rummet F.
1.arv.
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Annars ritas Trojenborg hälst på en sandplan i så stor
skala, att barnen kunna gå mellan ränderna in till själva kärnan
( x ) ock ut igän. Först ritas ett kors, sedan
halvcirklar med punkter i mellan korsarmarna.
Sammanbindningen börjar därmed, att en korsarms ändpunkt förenas med närmaste ändpunkt av en halvcirkel. Sedan drages åt
.... .....
...
samma håll streck efter streck, varvid tillses,
att punkterna i halvcirklarna icke överhoppas.
I en rätt ritad Trojenborg skall man sålunda
kunna passera alla gator in ock ut utan att överskrida någon
linje.
Gerdhem.
91. Skjuta »runfärta».
En åttkantig stjärna, lik vidstående, uppritas, vilket efter någon övning utföres med ett
sammanhängande streck. Uppgiften är att »skjuta
in» sju »penna», d. v. s. föra dem från ett »hörne»
till ett annat utefter (de långa) linjerna. Varje
pinne lägges vid det hörn, där han stannat.
Konsten lyckas endast i det fall, att man ständigt går till det
hörn, varifrån man sist utgått.
Larv.
92. Rita nämdemans-v.
Ett sådant ser ut på vidstående sätt.
Man börjar vid A ock går så till B samt
fortsätter, tils man återkommer till A, utan
att pännan lyftats.
Larv.
Man »ritar ett riktigt vackert latinskt v»,
som ser ut så.
Gerdhem.
Kallas även »äggelst y».
Se. lands»». XIX. I.

Korsbärga.
3
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93. Rita byxros.
En »böksros» ser ut som vidstående
figur. Prickarna utmärkas först, därefter
börjar man ritningen t. ex. vid A ock ritar,
tils man återkommer dit.
Larv.

94. Rita katt.
Allt eftersom man ritar figuren, berättar man följande, i
det man låter ritning ock berättelse noga följas .åt:
»En gubbe ock en gumma bodde i en trekantig stuga
[huvudet]. Men så blev de osams ock byggde en skiljevägg
ock bodde sedan i var sin stuga. Så gjorde gubben ett fönster
på sin stuga [ögat], ock då
AA
o0
gjorde gumman ett med;
så satte gubben en skorsten
II
på sin stuga [örat], då
gjorde gumman det med. Så växte det gräs utanför gubbens
dörr [murrhåren], ock då gjorde det det utanför gummans med.
Så skulle gumman gå efter vatten. Så gick hon ett stycke, ock
så ramlade hon [ena frambenet]; så gick hon ett litet stycke
till, ock så ramlade hon om igän [andra frambenet]. Så gick
hon ett långt stycke, ock så ramlade hon [ena bakbenet]; ock
så gick hon ett litet stycke till, ock så ramlade hon [andra
bakbenet]. Men så var hon snart framme vid brunnen, ock där
låg brunnskroken [svansen]. Men så ville hon inte gå samma
väg hem, för hon hade ramlat så många gånger, ock så gick
hon en annan väg [ryggen"»
Forshem.

En annan berättelse:
»Mats ock Pär bodde i var sin stuga. Så gjorde den ene
fönster ock skorsten på sin stuga, så gjorde den andre det med.
Så gick de åt krogen [ryggen], ock när de kom dit [änden]
söp de duktigt. Så gick de hem en annan väg, ock när de
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gått ett stycke, så fick Pär gå en bit ifrån vägen ock spy [ena
bakfoten]. Så gick de ett litet stycke, då måtte Mats göra
det med [andra bakfoten]. Så gick de ett långt stycke, då
fick Pär åter gå ner från vägen [ena framfoten], ock strax därefter Mats likaså [andra framfoten]. Ock så när de kom
hem till förstudörren, sade Pär till Mats:
'Nu är du full, Mats.'
'Nej', sa Mats.
'Jo det är du säkert', sa Pär.
'Är jag full, så våndar jag jag bleve som en katt' sa Pär.
Ock då blev han sådan», tillfogas, i det man hastigt ritar
svansen.
Larv.

Två bröder, vilkas far dött, delade stugan, sedan den ene
kommit hem från en vandring för att finna en ny.
Korsbärga.

95. Rita tupp.
»Här har vi en stuga med ett fönster ock tre skorstenar (a)
ock utanför ligger ett par stenar (b). Längre ner har gubben,
som bor i stugan, en fiskdam (c); vid den är det ett par buskar
(d d') ock ett stycke därifrån två stenar (e e') ock
åter ett par buskar (f f').
Från den ene busken vid
sjön (d') går en spång (gg)
över stenen (e') till busken
(P). Över denna spång
kom en gång tjuvar för
att stjäla fisk; men gubben,
som anade oråd, kom vandrande vägen (h) ned till dammen. Tjuvarna hann då inte
välja spången, utan sprang över kärret från busken (d) över
stenen (e) till busken (f) så här (i i). Gubben blev då så
arg, att han svor så långa rader, så långa rader (k k k).
Sedan gick gubben en annan väg (1) hem ock fick så lång
näsa (m).»
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Under det man på detta sätt livligt berättar, får man med
pännan så småningom fram tuppen.
Gerdhem.

96: Palindrom.
Att skriva en fullständig mening, som blir lika, antingen
man läser den rätt fram eller baklänges, sker sålunda:
»släp saras päls» (d. v. s. släpp Saras päls).
Gerdhem.

Retsamt skämt.
97. Lång näsa.
Man lägger högra handen över den vänstra, så att »tummäen»
av den förra kommer på »lellefiggerstoppen» av den senare ock
lillfingersspetsen på tumspetsen. Man ber sedan en annan dra
i högra handens lillfinger. Men medan han gör det, för man
vänstra handens tumme upp till näsan, ock den andre har sålunda själv ställt till, att han blir »räkkter lägg näsa».
Forshem.

98. Elak.
Om någon är »erakker», prövas på det sättet, att man rycker
av honom ett hårstrå ock drar flere gånger med nageln däröver.
Om håret då »krullar sä»,. är »erakkheta» bevisad.
Forshem.

Ingen skjorta.
Man sträcker »pekefiggern» mot en annan ock säger:
»Dän har igga forta.»
Den tilltalade blir nu »arjer» ock börjar »tjänna ätter» vid
halsen.
Den pekande säger då: »Du dummer, ja mente ju pekefiggern».
Larv.

Skjuta spjäll.
Man »tjör te» en annan i ryggen ock säger:
Så filter di spjäll
i Varole jäll.
Korsbärga.
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101. Solen vänder sig.
Man snurrar omkring en annan ock säger:
»Så vänner sola sä.»
Korsbärga.

102. Tycker om sig.
Man pekar på en annans bröst ock säger:
»Se du har en fläkk där.» Eller: »Se du har spellt på dä.»
När han (hon) nu tittar ned, säger man:
»Se lellen (lella) tökker um se.»
Forshem.

103. Färska pannkakor.
Man närmar sig med hemlighetsfull min en annan ock
viskar:
»Får ja tala ve dä um färska pannekaker?»
Den tillfrågade sträcker fram örat, vari man nu passar på
att »spruta».
Forshem.

104. Vilket djur.
Man ställer sig framför en annan ock frågar:
»Vekket jur vell du se?»
Den tillfrågade nämner ett. Den frågande tar då hastigt
fram en spegel, som han hållit bakom ryggen, håller den framför den andre, ock säger:
»Ja se där ä dä.»
Forshem.

105. Kungens markatta.
Eller ock frågar man:
»Vell du se kogges markatta?»
Svaras ja, hålles spegeln fram.
Forshem.
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106. Rädd för björn.
Om någon är »rädder för björn», prövas därigenom, att man

- hastigt för sin »knuttenäve» intill hans ögon, dock utan att »slo
- te». »Blykar» han då, är han rädd.
Forshem.

107. Rädd om fästemön.
Om någon är »rädder um fästemöa», prövas därigenom, att
man »killar» honom på knäna. Är han »kilsen» ock »hojjar», är
ban rädd om hänne.
Forshem.

108. Stöpa stjärnor.
Två personer lägga sig på knä vid en stol, på vilken står
ett fat med vatten. I detta drypas droppar från ett brinnande
talgljus, ock nu söker var ock en av de lekande att blåsa de
härav uppkomna stjärnorna till motpartens brädd. Bäst som
de hålla på, slår den ene till med handen i vattnet, så att den
andre, oinvigde, får ett häftigt »vass-stök» i ansiktet.
Larv.

Ax i armen.
Man lägger ett ax i armen på en annan, hälst ett kornax,
som snart vandrar upp på kroppen.
Korsbärga.

Låsa tröja.
Man tar en tröja med »ärmer», som vid händerna äro smalare,
ock sticker den ena ärmen i den andra nedifrån vid »hånnlen».
Sedan drar man inre ärmen så långt genom den andra, att dess
armhål kommer ut i den andras. I det utdragna armhålet nedsläpper man något runt föremål, såsom en sten eller ett »nösta»,
så stort att det ej går igenom vid handleden. Därpå går man
tillbaka samma väg. Då kan man ej dra i sär ärmarna, emedan
stenen hindrar.
För att »låsa upp» tröjan måste man gå till väga på samma
sätt som vid låsandet, så att stenen kan uttagas.
Larv.
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111. Bju i bröllop.

Tre stolar med raka »sture» ställas så, att »dän mettarste»
är vänd med »setsen» bakåt. Över de två andra sträckes en
»felt» eller ett täcke, ock på dem taga två av sällskapet plats.
Den som bjudes till bröllopet inkallas ock intar på uppmaningplats mellan de båda sittande, vilka då resa sig — med den påföljd, att gästen blir sittande på golvet.
Larv.
112. Punda.
Den som skall »punnas», gripes av två andra, av vilka den
ene fattar honom i högra armen ock högra benet, den andre i
vänstra. Sedan »dogkar» de honom med änden mot en vägg.
Stundom »punnar» man mot en annan person, som »står på,
firafotter» ock »vänner äen upp», ock som vid ett duktigt slag
lätt far framstupa.
Forshem.

Idrotter.
Bada ock simma.
Vill man medelst hoppning bege sig ned i vattnet, kan
detta ske på flere sätt. Vanligen hoppar man dock utan vidare
»mä bena forst». »Skräddarehopp» kallas det, när man kommer
ned i sittande ställning. Bevis på större skicklighet är att
»hoppa på huvet» ock »duka upp». Ban man ej »duka» så, får
man göra det på vanligt sätt, d. v. s. blott sticka huvudet under
vattnet.
Vid simning simmar man antingen »på mage», »tåssesimma»,
eller »simmer på rögg» eller »hunnsimmer». Lägger man sig
raklång på ryggen ock håller sig »stil», så »finter» man på
vattnet. När man »trampar vatten», för man fötterna upp ock
ned, som om man stege upp för en trappa, varvid man höjer
sig över vattnet.
Skall man lära sig att simma, underlättas flytningen genom
att begagna en »sävjebåt», en bunt uppryckt säv, som lägges
under bröstet.
Forshem.

Åka kälkbacke.
Släden styr man genom att »skola», d. v. s. på endera sidan
sätta hälen eller ock tån i marken; det förra om man sitter på
släden, det senare om man »åker på mage». Åka många på en
större kälke, t. ex. en »drög», står en bakpå ock »skolar».
Forsh em.

Ofta styr man med en stång på en »ståkkasläe». Ibland
brukar man »hinna ihop släa».
Korsbärga.
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115. Gå på skridsko.
Vanligen övar man sig att »på krisko» med stor snabbhet
gå framåt, ej så ofta att gå baklänges eller »i rigg».
Forshem.

116. Slänga.
På isen inrättas en »slägga», varmed man hastigt svänger
kring.
Korsbärga.

Åka kan.
Utför en slät bärghäll åker man, sittande på en jämn sten.
Forshem.

Slå kan.
Man tar fart genom att springa några steg ock »kanar»
sedan fram över isen med ena benet före. Deltaga många,
kanar man i en lång rad.
Forshem.

»Åka hitkelikan»: man sätter sig ner.

Korsbärga.

119. Gå på styltor.
Sedan man övat sig på helt låga »stölter», gör man dem allt
högre, tils man slutligen kan taga riktiga »fumilaklev».
Forshem.

Klättra.
Sker på mångfaldiga sätt, beroende på det föremåls beskaffenhet, som man skall bege sig uppför. Kan man få fotfäste, är detta gott; annars »asar» man sig upp.
Forshem.

Heter »krågla», »kräva».

Korsbärga.
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121. Hoppa.
Från en högre plats till en lägre hoppar man nästan var
som hälst, men bäst i »laet» eller på »rännet», där man har hö
att hoppa i. Höjdhopp ock längdhopp ske ute på marken. Vid
de senare utmärker man genom »riter» i sanden, var hoppen
skola börja, ock var de sluta. Genom att stödja sig mot en
stång kan man göra län gdhoppen betydligt längre.
Forshem.

Stundom läste man följande »bön» vid hoppning i höladorna:
Tvi mi loppa,
så lågt ja kan hoppa;
fjärebulster unner, fjärebulster på,
så ja inte stöter mi lella tå;
tvi tvi, nu hoppar ja.
Larv.

122. Hoppa över rep.
Två svänga ett rep runt omkring. Den hoppande står
mellan dem ock hoppar över repet, när det vid vart varv
närmar sig marken.
Forshem.

123. Hoppa på ett ben.
Man gör »på ett ben» dels höjdhopp, dels längdhopp, dels
hoppar man framåt så länge man orkar.
Forshem.

124. Hoppa book.
En ställer sig i fast ställning med nedböjt huvud, vänstra
foten framsatt ock händerna stödda mot benen. Den andre »tar
fart» ock hoppar över honom »skreffle» bakifrån, vidrörande hans
rygg med sina händer.
Den som hoppat över kan genast uppställa sig som ny
»bock», över vilken den andre hoppar, ock så fortgår det. Deltaga många, bildar man en lång rad av hoppande.
Forshem.
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125. Hoppa kråka.
Man sätter sig ned »på håla» ock hoppar så framåt »på tåra».
Forshem.

126. Gunga.
En »gogsa» består vanligen av ett rep, som hänges upp i »laet»
eller i ett träd. Att sitta på användes en hötapp eller en brädlapp. Man kan även stå i gungan ock göra en mängd »konster».
Forshem.

127. Gunga på bräde.
Ett »bräe» lägges över en bock, en sten 1. dyl., de gungande
ta plats på var sin ända av brädet ock »gogsar» upp ock ner.
Forshem.

128. Resa sig,
när man ligger raklång på marken, utan att kröka knäna.
Forshem.

129. Kulta.
Man lägger sig raklång ovanför en sluttning ock rullar sig
nerför denna.
Fatta tvänne varandra om livet ock rulla sig så ner, kallas
detta »kulta tjiste».
Forshem.

»Kulta bistotk» = kulta kiste.

Larv.

130. Slå kullerbytta.
Man »slor kullerbötta» vanligen framåt, men även bakåt.
Forshem.

131. Slå volt.
Man kan »slo vult» dels framåt, dels bakåt.
Forshem.
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132. Stå på huve.
Så länge som möjligt söker man stå rak ock orörlig »på huvve».
Forshem.

133. Jula.
Upprepade volter åt sidan.
Forshem.

Gå på händer.
Är man riktigt »säk», stannar man, sedan man gått ett
stycke på händerna, ock lyfter upp ena handen ock klappar sig
på bröstet.
Forshem.

Kyssa tårna.
Man sätter sig ner ock »tjösser» sig omväxlande på »tänera»
på högra ock vänstra foten.
Forshem.

Trä huvet genom armarna.
Man sätter armarna i kors framrör bröstet, »hakar» långfingrarna i varandra, gör en så stor öppning som möjligt mellan
bägge »hånnleera» ock söker sticka huvudet därigenom.
Forshem.

Trä nålen.
När en stege står lutad mot en vägg, fattar man i en pinne,
hänger sig i armarna, böjer upp benen, sticker dem mellan
armarna ock »släpper se ner» så långt som möjligt, utan att
vidröra marken med fötterna. Sedan går man samma väg tillbaka ock har lyckats »trä nåla».
Forshem.

Hänga i knävecken.
I en »stegepenne», »repgagsa» I. dyl. hänger man sig i »knävekka» ock böjer sig sedan upp.
Forshem.
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139. Kröka knä.
Uppgiften är att en eller flere gånger sätta sig ner på ena
hälen, medan det andra benet sträckes rakt fram utan att beröra marken, ock sedan resa sig »utan jälp».
Korsbärga.

140. Springa skräddare.
Man tar ett steg med vänstra foten, sätter den högra bakom
denna ock tar ytterligare ett steg. Sedan gör man på samma
sätt med högra foten ock springer så framåt med god fart.
Forshem.

141. Föra höger arm ock ben omkring,
men åt olika håll.
Forshem.

142. Klappa med ena handen
på bröstet ock stryka med den andra.
Forshem.

143. Knäppa i hop händerna på ryggen.
Den ena armen krökes över axeln, den andra sträckes bakom
ryggen, ock nu söker man förena händerna.
Forshem.

144. Skilja fingrarna
på ena handen från varandra »utan jälp». Värst är det att få
»pekeflggern» ock »Iåggeflggern» å ena sidan, »gålla» ock »lellefiggern» på andra.
Forshem.

145. Förena pek- ock lillfingersspetsarna
på samma hand.
Forshem.
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146. Knäppa ihop händerna galet.
Detta går lättast, om man »räkker ut» armarna, lägger den
ena över den andra, knäpper ihop händerna ock vrider dem upp
mot bröstet.
Forshem.

147. Gå framåt,
utan att falla, på en smal upphöjning, t. ex. »barfotter» på ett
på kant stående bräde.
Forshem.

148. Tjäna ut året.
Då man kunde gå ock balansera på en stång till slutet
utan att falla av, kunde man »tjäna ut ärt».
Sunnersbärg.

149. Gå under alnmått.
Man ställer en stake mot marken ock fattar i den med
högra handen ungefär en aln från marken. Sedan söker man
böja sig med överkroppen ned under staken ock upp på andra
sidan.
Forshem.

150. Gå narven.
När man druckit om något, prövas på följande sätt, om
man är stadig på benen:
Man ställer sig med vänstra foten på en golvspringa ock
sätter högra foten framför, något lyft från golvet, lätt stödjande
hälen mot vänstra fotens tå. I denna ställning säger man
långsamt:
Den som skall gå narven ock skarven
han får ej vara drucken,
ty drucken är ett fel,
så tager man ett steg.
När detta är utsagt, sätter man ner högra foten, lyfter den
vänstra framför ock går så golvspringan framåt.
Korsbärga.
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151. Balansera.
Med käppar, »river» o. d. balanseras på »figgertoppa». Större
skicklighet visas, om man gör det på näsan eller munnen.
Forshem.

152. Kasta stång.
Man lade upp en stång, t. ex. tvärs över »lobulka» på logen.
Så skulle man sätta sig uppe på stången med benen i kors på
denna. Det gick vanligen så att man häftigt »struk i mark».
Stundom satte man ut en kanna brännvin: »kann du dä?»
Varv.

153. Trä nålen.
En vanlig jullek är att »trä nåla». Man skall sitta på en
butelj med sträckta, korslagda ben ock trä en »sunnål». —
Egentligen en bröllopslek; man satt på en kavle.
Korsbärga.

154. Ta en brödbit.
En stol med långt, rakt »sture» lägges framstupa. På
styret längst fram lägges en »bröbete», därefter försöker man
att hållande i stolbenen sträcka sig fram över stolen ock ta
brödbiten med munnen. Stor försiktighet måste iakttagas, så att
stolen ej »guppar ner» med styret.
Larv.

Ta en slant.
Man skall »vri säk» omkring en stol ock ta en slant med
munnen.
Korsbärga.

Stöta vägg.
Man ställer sig på några fotslängders avstånd från en vägg,
sätter fötterna tillsamman ock faller huvudet mot väggen, varefter man söker räta upp sig utan tilljälp Av händerna.
Forshem.
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157. Stå i kittel.
Man stod i en »tjätel», som var upphängd å en stång, ock
skulle kyssa stången.
Solbärga.

Ta på axlarna.
Man sticker huvudet mellan benen på en annan ock söker
så »rätta upp» sig med honom »på axla».
Forshem.

Resa masten.
Den ene lägger sig raklång på ryggen; han är »masta».
Den andre fattar i hans ben vid »hasera» ock söker lyfta honom
i upprätt ställning. Den liggande får ej göra sig »vesen», utan
måste hålla sig så »stil» som möjligt.
Forshem.

Kallas »löfta lågger ståkk».
Sunnersbärg.

Lyfta död gris.
Den ene ställer sig »på fira fotter», ock den som skall »löfta
dör gres» tar tag mittom honom ock försöker »lägga upp» honom
på axlarna. Den förste gör sig då »vesen», ock därigenom
brukar det bli »knister» för att kunna »ta» honom.
Korsbärga.

Lyfta stubbar.
En sätter sig på marken »mä bena i kors» ock håller i
fötterna. Den som nu skall »löfta stubba», sticker ned huvudet
innanför den förres ben ock söker lyfta upp honom på nacken.
Korsbärga.

Ta nackatag.
Den ene lägger sig raklång framstupa på marken. På hans
rygg lägger sig den andre, likaledes på magen, sticker händerna
Sv. land" XIX. 1.
4
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ned under hans bröst ock vidare upp omkring halsen samt
»kniper ot» duktigt med knäppta händer. Den undre skall nu
resa sig med den över liggande, medan denne gör så kraftigt
motstånd som möjligt genom att »knoka» på halsen.
Forshom.
163. Sadla.
En lägger sig raklång på magen. Två andra lägga sig på
rygg tvärs över honom med benen mot varandra ock hålla i
varandras fötter. »Den unnre» skall sedan söka resa på sig.
Korsbärga.
164. Skjutsa tiggare.
N:r 1 lägger sig på rygg på marken ock sträcker armarna
utmed marken över huvudet. N:r 2 ställer sig på hans händer.
N:r 1 lyfter benen rakt upp, varvid n:r 2 fattar tag i dessa.
Därpå för mr 1 ned benen, lyfter på samma gång upp händerna
ock »fussar» så mr 2, som även tar sats, fram så långt som
möjligt.
Forshem.
165. Klyva stocken.
En lägger sig raklång på marken med ryggen upp; det är
»ståkken». En annan ställer sig »på fira fotter» med huvudet
mot den förstes rygg; det är »tjiln». En tredje lägger sig på
rygg bredvid; det är »klubba». Vidare »vell dä te» två »klubbara»,
ock de ta tag i var sin hand ock fot på »klubba». Med »klubbas» ände »klämmer di te» mot »tjilns» ände, så att »tjiln» far
»kultebötta» över »ståkken».
Korsbärga.
166. Ryttare.
Fyra stycken gå två ock två efter varandra. En lägger
sig ovanpå ock fattar med händerna i de främres axlar samt
lägger knäna på de bakres. Ännu en annan sättes därovanpå
såsom »ruttare» ock har nu att balansera.
Korsbärga.
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167. Luffa björn.
Två stå mittemot varandra. N:r 1 böjer sig fram ock sticker
huvudet mellan benen på n:r 2, denne fattar n:r 1 under magen.
N:r 2 lyfter så n:r 1, ock denne flyttar sina fötter bakåt. När
n:r 1 ställt ned fötterna, lyfter han i sin tur n:r 2, som för sina
fötter framåt, ock så går man på.
Forshem.

168. Gå kräftgången.
Två ställa sig mitt emot varandra, n:r 1 fattar i armarna
på n:r 2, denne hoppar upp ock slår sina ben om livet på n:r 1.
Sedan nr 1 »fläppt taget» i armarna, böjer nr 2 sig sedan baklänges ned till marken, sticker huvudet mellan benen på n:r 1
ock fattar med händerna om hans hälar. Därpå böjer sig n:r 1
ned »på firafotter» ock går så framåt, n:r 2 följer med ock går
så baklänges, med händerna på sin kamrats hälar ock benen
»hopaknäppta» på hans rygg.
Forshem.

Kallades »luffa björn».
Larv.

169. Stöta peppar.
Två fatta varandra i händerna, böja sig baklänges ock
snurra omkring så fort som möjligt, under det de häftigt stampa
i golvet.
Forshem.

170. Väga salt.
Två ställa sig med ryggarna mot varandra, hålla armbågarna
bakåt ock »kroka i». Växelvis lyfta de sedan varandra från
golvet genom att böja sig framåt.
Forshem.

171. Smida.
De två, som skola »smi», ställa sig mitt emot varandra ock
slå samtidigt båda händerna först mot benen ock så mot bröstet.
Under bibehållande av samma takt slå de sedan ihop dem, slå
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högra händerna mot varandra, slå så åter sina händer tillsamman, sedan vänstra händerna mot varandra, så händerna tillsamman; vidare båda sina händer mot varandra ock slutligen händerna
tillsamman. Därpå börjas en ny omgång.
Ju fortare det går, dess bättre.
Forshem.

Dra roten.
En av deltagarna, vanligen den starkaste, sätter sig på en
stol; han är »rota». 1 hans knä sätter sig en annan, kring
vilken han slår sina armar. Ock så sätter sig alltjämt en ny i
knät på den föregående ock omfattas av hans armar. Slutligen
är endast en kvar, denne fattar i armarna på den som sitter
främst ock söker dra honom loss. Den bakom sittande håller
naturligtvis i så hårt som möjligt. Den som dragits loss, jälper
sedan till att dra. Så håller man på, tils endast en är kvar.
Forshem.

Leka soldat.
Försedda med trägevär eller i värsta fall stakar ock under
ledning, av en anförare »äkserar» man efter bästa förmåga.
Stundom uppdelar sig hären i tvänne avdelningar, som under
var sin anförare bekriga varandra. Finnes en jordkulle 1. dyl.
i närheten, är denna en »fästni», som stormas av den ena skaran
ock försvaras av den andra.
Forshem.

Brottas.
»Brökkas» sker antingen med »livtag» eller »kravatag».
Ta livtag: Två gossar fatta varandra om livet ock söka
»lägga ikoll» varandra. »Undertag» är fördelaktigare än »övertag», ock därföre har man, för att det ej skall bli »orättvist»,
vanligen en arm över ock en under motståndarens. Att glo
krokben» ock använda andra knep är förbjudet.
Ta krav at ag: Härvid fatta motståndarne varandra i »kraven» ock söka »få ikoll» varandra.
Forshem.
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175. Dra tasketåg.
Ändarna av ett rep bindas ihop. De tävlande taga med ryggarna mot varandra repet över halsen, under armarna ock mellan benen, böja sig ned »på firafotter» ock sträva åt motsatta
håll. Det gäller nu att »få mä se» motståndaren.
Forshem.

Kallas »dra kattesno».
Solbärga.

176. Dra kavel.
De tävlande sätta sig på marken ock stödja sig med fötterna
mot varandra, fatta båda i en käpp, som de ha mellan sig, ock
söka »dra upp» varandra.
Forshem.

Man använde en »haBk», varför leken kallades »dra haBk».
Larv.

Tämja stutar.
Ett rep bjudes om båda fotlederna på de tävlande. Den
ene fattar i båda repändarna, den andre i repets mitt. Genom
»rökk» med fötterna söka de nu bringa varandra på fall. När
man så skall »tämma stuta», gäller det ej så mycket att vara
stark som att vara »kvekk» ock »par» eller »såt».
Forshern.

Kasta hälkrok.
De tävlande lägga sig »skaffottes» på marken. De lyfta
sedan var sitt närliggande ben, vanligen det högra, i vädret,
kröka det ock »ta tag» med hälarna. Genom en hastig »knökk»
skall man nu vända motståndaren »uppånerpå» eller — vilket är
detsamma — låta honom »flo kullerbötta bakläges».
Forshem.

Kallas »kasta krokhas».
Solbärga.
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179. Såla kungens stövlar.
I julhalmen plågade man fordom »sola kogges stövla». Två
satte sig mittemot varandra med »hopaknutna» fötter. Samtalande om kungens resa från Stockholm till den plats, där man
befann sig — »Nu ä han i Västerås», o. s. v. — sade de slutligen: »Nu ä han här i forsta», varvid de kastade sig åt var sin
sida på magen ock sökte dra varandra åt var sitt häll.
Larv.

180. Resa till Tyskland.
Även denna lek utfördes i julhalmen. Två satte sig vid
sidan av varandra, men vända åt olika håll ock försedda med
var sin »karbas», som de »vreet ihop» av julhalmen. De öppnade ett samtal, t. ex. så här:
»Guda bror, ä du ut å reser; vart jäller resa? Te Tusklann
kanfe?»
Slutet på samtalet blev:
»Har du respass?»
»Ja, dä sa ja visa dä, här sa du få se», svarade den tillfrågade, som därvid »reste skagkera i värt» ock fick sig ett
»smorjane» av den andres karbas. Därefter »lota» det den andre
att »je upp», ock så fortsatte de att »smorja på» varandra ömsesidigt, så länge de hade lust. Stundom »ble en sams um» att byta
karbaser, då man naturligtvis gjorde dem så lösa som möjligt.
Larv.

181. Julbocken.
Man »vrir ihop» en »bokk» av halm med tre ben. En av
de tävlande lägger sig på rygg med bocken vid huvudet, kastar
upp benen, fattar bocken med tårna ock slänger honom så långt
som möjligt ifrån sig. Sedan kastar nästa man o. s. v., var ock
en försökande att få honom längst bort.
Larv.

Man vred ihop av halm en »julabokk»: tre ben ock ett litet
»huve» över. Så var det att »nupa te se» den med foten ock
kasta den över huvudet.
Varv.
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182. Peka ut ögat på Tore.
»Tore» ställer sig lutad, så att han »vänner upp ännen». Framför honom ställa sig två med ryggarna mot varandra, den som
vänder ansiktet från »Tore» med en käpp i handen. Båda luta
sig ned, så att de »bolla ihop änna». Den som har käppen,
sticker den mellan sina ock även den andres ben. Utan att
se »Tore» söker han nu stöta denne i änden; den andre söker
förhindra detta genom att, hållande i käppen, »vri» den åt sidan.
När »Tore» blivit »pekater i ögat», är leken slut.
Larv.

Tända ljus.
Två stycken ta var sitt ljus i näven; det ena skall vara
tänt, det andra släckt. Båda lägga sig ner på ena knät ock få
inte »snudda» golvet med andra benet eller armarna. Så försöker man tända det °tända ljuset med det tända.
Korsbärga.

Bryta arm.
De tävlande sätta sig emot varandra vid ett bord, på vilket
de »stö» armbågarna. De fatta sedan i varandras händer, ock
var ock en söker böja ned sin motståndares arm åt sidan. Eller
ock fatta de blott i varandras händer ock försöka att »vri» motståndarens ned i vågrätt läge.
Ett tredje sätt är att de tävlande, vända mot varandra,
sträcka upp båda armarna, knäppa ihop bådas händer, den enes
högra med den andres vänstra, ock söka böja motståndarens
bakåt, så att även han måste böja sig ned.
Forshem.

Dra krokfinger.
Man söker »dra upp» motståndarens krökta finger med sin
egen motsvarande. Vid riktigt »stiva tag» drar man över axeln
på en tredje.
Forshem.

Kallas »dra krokfigg.»
Solbärga.
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186. Dra skorpa.
I stället för att dra endast med en finger fattar man tag
med hela handen ock söker »dra upp».
Forshem.

Katten kvick.
Två ställa sig emot varandra ock hålla händerna, som om
de skulle »dra skurpa». Den som håller under, skall hastigt
rycka upp sina händer ock söka slå till ovanpå den andres.
Detta söker denne förekomma genom att »kvekkt» dra till sig
händerna.
Forshem.

Mata katten.
Den ene »tar» handen på den andre ock drar med en träsked »framm å bort» eller »hure sum hälst» över handen ock
säger:
Lapa, lapa, lelle kisse,
se, se, se hure han äter!
I detsamma han säger »äter», slår han till handen med
skeden, såvida inte den andre är »kvekker» ock rycker den till
sig. När den förste har råkat handen, är det den andres tur
att »ta te Sea».
Korsbärga.

Hanskas.
Två ställa sig emot varandra, den ene sträcker fram sin
ena hand med flatsidan uppåt, ock den andre slår till med sina
»figgertoppa» på hans så hårt som möjligt. Sedan »lotar» det
den förste att slå, ock så håller man på, så länge man »står gott».
Forshom.

Kallades »fepsas».
Larv.

Krama.
Tävlingen består endast i att hårdast »kramma» sin motståndares hand. Flera knep användas härvid.
Forshem.
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191. Ta upp knytnäven
på en annan.
Forshem.

192. Skilja makar.
En knyter sina händer ock håller dem tillsammans. En
annan sträcker ut pekfingrarna på sina händer ock slår med
dessa till var sin av den förres båda ›knuttenäva›, den ena
ovanifrån, den andra nedifrån, ock söker så skilja dem åt.
Forshem.

193. Kämpa.
Två ta var sitt exemplar av »tjämpa» (ylantago media
1. lanceolata) ock slå dem mot varandra för att se, vems som
först går av.
Forshem.

194. Mata foglar.
Två ta var sitt grässtrå, dra strånas övre del ur sin led,
vända spetsen uppåt ock prässa dit en droppe genom tryckning
med tummen. De närma sedan stråna till varandra ock söka
var ock en att fä sin droppe att i sig taga upp den andres.
Forshem.

Kallas »byta hästar». Den som får hela droppen på sitt
strå, har vunnit på hästbytet.
Gerdhem.

Kallas »byta fästemör».
Björsäter.
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Kastlekar.
195. Kasta på mål.
Med »spjut», bestående av stakar, stundom »vässada), övar
man sig att kasta på ett mål.
Forshem.

196. Kasta med sten.
Man kastar antingen på längden eller på höjden. Eller ock
kastar man på ett föremål för att se, om man är »rätthänt».
Forshem.

197. Kasta skope.
Man tar en sten i näven, håller armen rätt ner, gör några
»fläggane» ock »fekkar» så stenen »iväg».
Korsbärga.

198. Kasta smörgås.
Man väljer små flata stenar, som man kastar utåt en vattenyta. Varje hopp stenen gör, innan den sjunker, kallas en »smorgås».
Ju flera »smorgåsa» man »flor», ju bättre.
Forshem.

Döva näcken.
För att »döva nekken» skall man kasta en sten rätt ner i
vattnet med »en hiskelin klämm». Blir det då ingen bubbla efter
»kastiga», så »jekk dä».
Korsbärga.

Kasta snöboll.
Antingen kastar man på varandra utan ordning, eller ock
delar man sig i olika avdelningar, som bekriga varandra.
Forshem.
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201. Slunga.
En »floppa» består i sin ena form av en »sno», i mitten försedd med en »lärbet», vari slungstenen ligger. Snoddens ena
ände snurrar man om pekfingern, under det man endast fasthåller den andra. Vid slungningen släppes denna sista ände.
Eller ock användes som slunga endast en trägren, i hvilkens
ena ände man gjort en skåra, där slungstenen stiekes in.
Forshem.

202. Skjuta med båge.
Bågen göres av en gren ock en »snostump», som fastbindes
vid grenens båda ändar. Det enklaste slag av pilar är en vanlig träpinne. Man skjuter på höjden, på längden ock till måls.
Forshem.

203. Skjuta med pilbössa.
Bössan göres mer eller mindre noggrant med »kniv», »ränna,»
vari pilen löper, ock »trökk». Utom dessa delar består den av
en vanlig båge, som är fäst vid »bössepipa».
Od.

Skjuta med resårbössa.
En »resårebössa» består av en klyka eller gaffel av trä eller
»ståltrb, vid vars ändar en »resårestump» är fäst. På mitten
har resåren en »lärbet», i vilken stenen, ärtan eller haglet, varmed man skjuter, lägges.
Forshem.

Skjuta med pluttebössa.
En »pluttebössa» består av en ihålig pipa av trä — eller ock
användes en ihålig växtstjälk, såsom av »hunnatjäks» — samt av en
»kniv», som passar in i röret. »Plutta» göras av »blåner». Man
väter på dem, sticker en inför kolven ock sätter en i mynningen av röret. När nu kolven tryekes in, far den sistnämnda
»plutten» ut med en smäll.
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Kolvens längd skall vara så beräknad, att nu den andra
»plutten» kommer att sitta i mynningen. För att ej »förstöra»
den »plutt», som skjutes ut, håller man vid skottet vanligen
handen för mynningen ock uppfångar honom däri.
Forshem.

Man använde såsom rör en »gåsapänne» ock såsom »plutta»
små »petätebeta».
Larv.

206. Kasta med boll.
En boll åstadkommes lätt genom att sy omkring ett vanligt »nöstane». Det kan ju emellertid hända, att en sådan
»stussar» mindre bra.
Man fångar bollen i »stussen» mot golvet, mot väggen eller
sedan den slagits uppåt med flata handen. Stundom gör man
en hel serie sådana »konster», som skola genomgås, utan att
bollen »ramlar i marka».
Korsbärga.

207. Slå boll.
Ordnad bollslagning hör ej till de vanligaste nöjena. Ock
ett fullgott »sälteträ» är tämligen sällsynt.
Man delar sig i två partier, ett som är »inne» ock ett som
är »ute». De förra slå i tur ock ordning bollen ock springa
mellan bona; de senare dels »je upp» för den som slår, dels
fånga bollen ock söka »bränna» de springande. I övrigt förekomma olika regler.
Forshem.

Leken kallades »söt å sur». Ett parti var »di söte», det
andra »di sure».
Od.

208. Gifta tåssor.
Vill man »jefta tåsser», lägger man på en påle eller dylikt
ett bräde, på vars ena ände lägges en sten. Med en »fork»
slår man till på andra änden, så att stenen »finger upp» så högt
som möjligt i luften.
Forshem.
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Man slår med en vid pass »tre kvarters lågger» träbit, som
kallas »jefteträt».
Korsbärga.

209. Slå, käglor.
Egentlig kägelslagning förekommer mera sällan. Vanligen
slår man käglor på följande sätt.
Var ock en av de två tävlande tar 4 »tjäggler», som uppställas i rät linje bredvid varandra med vid pass en alns mellanrum. Oftast bestämmes 20 stegs avstånd mellan linjerna.
Mittemellan båda raderna ställes »konen».
De lekande göra nu var sitt kast med klotet ock söka slå
ned någon av motståndarens käglor. Faller någon kägla, skall
den som lidit förlusten, innan han kastar tillbaka klotet, kasta
käglan över till motståndaren, som reser upp den på den plats,
där hon fallit. Slår nu den kastade käglan ned en annan,
måste denna kastas över till motsatta sidan, ock först när en
kägla kastats utan att slå ned någon annan, får klotet kastas.
Slår någon genom oförsiktighet ned kungen, måste han kasta
till motståndaren två käglor efter eget val. Vid varje kast får
den kastande stå så långt fram som i linje med sin främsta
kägla. Slås denna ned, får hon kastas från sin plats, men ej
sedan klotet därifrån.
Har endera parten förlorat alla sina käglor ock även kastat
klotet tillbaka utan resultat, får han ta kungen ock ställa den
på den plats, där den sista käglan stod. Har också kungen
blivit förlorad, är spelet avgjort.
Flera än två kunna även deltaga, då man å var sin sida
turar om med kastningen.
Korsbärga.

Kallades »flo svälte».
Larv.

210. Slå trill.
För att »flo trell» lämpar sig landsvägen bäst, ock ju jämnare
den är, desto bättre. »Trella» eller »trissa» bör vara alldeles 'lind,
så att hon ej »hoppar», ock av starkt trä, så att hon ej spricker.
De lekande, försedda med »bränneforka», som hälst nedtill äro
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»svända», så att de »fulja mä vägen», dela sig i två fientliga
avdelningar, som uppställa sig mittemot varandra på lagom
»bränneholl». Detta betingas av omständigheterna, såsom de
lekandes krafter, vägens beskaffenhet o. d.
Nu kastas trillen med all kraft från ena hållet. Ä andra
sidan har man gjort sig redo att ta mot hänne genom att uppställa sig i en lång rad med »sväHerumme» mellan sig. De
säkraste »brännara» ställa sig »forst». Det gäller nu att »bränna»,
d. v. s. driva trillen tillbaka eller åtminstone »mota» hänne. Lyckas
intetdera, utan hon obehindrat »tjilar förbi», måste det motande
partiet draga sig tillbaka dit, där hon stannar, under det motståndarne rycka fram ett motsvarande stycke. Detta kallas att
»driva» ock bli »dreven». Häjdas trillen av någon, kastas hon
från den plats, där detta skedde, men drives hon ett stycke tillbaka, från det ställe, där hon stannat. Stundom kan hon t. o.
flyga över motståndarnas huvuden. Är trillen »levane», sedan
hon blivit »bränd», d. v. s. rullar hon tillbaka utefter marken,
rusa de, som motat, efter ock ha rätt, så länge hon är i rörelse,
att ytterligare »driva på» hänne. •Det parti återigän, från vilket
hon blivit kastad, rusar ävenledes fram för att antingen »ta'na
levane», då hon tillfaller dem, eller å sin sida driva hänne tillbaka, ock så kan hon stundom drivas flera gånger mellan motståndarna, innan det blir avgjort, vem hon tillhör.
Kastandet av trillen går i tur mellan dem som tillhöra
samma parti, såvida ej någon gång ett starkare kast behövas,
så att den »stivaste kastarn» får kasta utom sin tur. Vill någon
ha ett uppehåll i kastandet, tillkännages detta genom ropet:
»trissefri»I
Ju längre det ena partiet vid stridens slut kunnat »driva»
det andra, desto större är dess ära.
Forslaem.

211. Peta brännebult.
De lekande kunna vara så många som hälst till antalet.
I en ring på lekplanen gräver man i marken små hålor, till
antalet en mindre än de i leken deltagande. Dessutom göres
en håla mitt i ringen. De lekande äro försedda med var sin
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stake, ock med undantag av en ta de plats vid var sin håla, i
vilken de hålla sina stakar.
Den som »ä ute», d. v. s. ej har någon håla, går omkring
bland de andra, driver ett klot framför sig med sin stake ock
försöker »bränna» någon på benen med klotet. Detta söker man
undvika genom att »hoppa te sies». Man måste dock alltid kvarhålla sin stake i hålan. Blir någon bränd, får han »gå». De
andra söka även med sina stakar driva bort klotet, men måste
noga »passa se», ty så snart den gående ser, att någon lyfter
sin stake ur hålan, söker han sätta dit sin, ock om detta lyckas,
får den andre gå.
Den gående söker även driva klotet i »mettelhola», vilket de
andra hindra. Blir klotet drivet däri, lägger den gående sin
käpp däröver ock de andra sina på dennes, varefter han fattar
i sin käpp ock »hustar upp» de övriga så kraftigt som möjligt.
De andra rusa då fram ock ta en käpp var samt söka därefter
få var sin håla. Den som blir utan, får nu gå.
Korsbärga.

212.

smätta.

En håla vid pass ett kvarter i genomskärning ock ett par
tum djup gräves i marken. På ett visst avstånd från denna
göres en »rita». Härifrån kasta de lekande efter varandra var
sin knapp så nära hålan som möjligt, eller hälst i. Den som
kastat i hålan eller kommit närmst, är »forst», den därnäst »ant»,
den därefter »trejj».
Har »forsten» sin knapp i hålan, tillegnar han sig den ock
söker sedan genom att ge den närmaste en knäpp med tummen
eller »låggefiggern) att »smätta» honom i hålan. Lyckas detta,
får han även denna knapp ock fortsätter med den nu närmaste, tils han misslyckas. När hälst detta sker, försöker
»anten» sin lycka, efter honom »trejjen» o. s. v.
Om vid kastningen två knappar »tjösser» varandra, d. v. s.
den kastade ger en liggande en stöt, kastas båda knapparna
omigän.
Forshem.
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213. Hoppa hage.
I sanden uppritas vidstående figur. Det gäller
nu att efter vissa regler hoppande på ett ben med
foten stöta en inkastad sten genom de olika rummen
10
i nummerföljd.
Man ställer sig i rummet n:r 11 för att se, vem
8
som skall börja, tar var sin sten ock kastar den
mot »månen» i mitten. Den som »kåmmer i» denna
eller ock närmast, får börja.
Han kastar då stenen i första »hagen», hoppar
in på ett ben, höger eller vänster, allteftersom man
kommit överens, utan att röra vid »ritera» ock utan
3
2
att sätta ned andra foten. Han försöker så »hoppa ut»
1
stenen. Denna får därvid icke fara ut vid sidorna,
ty då kommer man ej längre, ock näste man får
taga vid. Har det gått bra, får man kasta in stenen i 2. Har
det däremot ej lyckats att kasta stenen i 1, får man lägga
stenen där, men kommer ej längre. Från 2 hoppas han ut som
från 1. Lyckas ej kastet till 2, sker som vid 1. När man
gjort ifrån sig 2, kastas stenen i 3. Sedan hoppar man på ett
ben in i 1 ock ställer sig med ena foten i 2, med andra i 3.
Detta kallas att »krissa». Sedan lyfter man vänstra foten (i 3)
ock hoppar med högra (i 2) in i 3 samt hoppar ut stenen. Går
det ej »i ett tag», får man göra det i flera, blott icke linjerna
vidröras. Så »krissar» man om igän med högra foten i 3 ock
vänstra i 2. Stenen kastas så in i 4, man hoppar in i 1, »krissar»
i 2 ock 3, hoppar in i 4 ock hoppar ut stenen. När man därpå hoppar, »krissas» i 2 ock 3, såsom alltid sker sedan, när man
hoppar in ock ut. Stenen kastas i 5, man hoppar in på vanligt sätt, hoppar ut stenen ock hoppar själv ut igän. Stenen
kastas i 6, man hoppar in, »krissar» nu jämväl i 5 ock 6 ock
hoppar ut stenen med högra foten (om nämligen denna användes)
genom att lyfta vänstra ock hoppa in med högra. Vid 7 sker
som förut med två »krissniger». Likaledes vid 8. Vid 9 med
tre »krissniger». Likaledes vid 10. Vid 11 får man »gå» in i
stället för att hoppa, ifall man vill, men »krissnigera» iakttagas. 1 11, som kallas »taket», får man ställa sig ned med
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båda fötterna ock söker sparka stenen i ett tag genom alla de
andra hagarna rakt ut.
Lyckas detta, är spelet vunnet.
Korsbärga.

Springlekar.
214. Springa kapp.
Detta sker egentligen så, att de lekande ställa sig i jämnbredd ock efter givet kommando: »Ett, tu, tre!» söka komma
först till det bestämda målet. Vanligen är det dock blott två
eller flera som efter utropet: »Kappas till det ock det!» sätta i
fart ock tävla att först »ta i» den nämnda personen eller saken.
När man ämnar börja en springlek, brukar man ofta
»kappas i bo»; den som kommer sist, får bli »hök», d. v. s. fasttagare i den följande leken. Till bo användes vanligen en
trappa, en »forstukvest» o. dyl., eller ock utmärkes det genom
en »rita» i marken.
Forshem.

215. Matteken.
Då man skildes åt på eftermiddagen eller kvällen, sökte
man med handen slå till en annan, varvid man antingen sade
»matteken» eller läste följande värs:
Matteken har du,
skamm bedra dä
först en måna, sinn ett år,
sinn så läge sum vala [värden] står.
Man räddade sig undan genom att springa.
Gerdhem.

Något liknande förekom under namn av »kvälldatten».
Björsäter.

216. Leka datten.
Genom »räknig» eller på annat sätt utses den, som skall »bli
hök». Denne söker att »je datten» åt någon av de övriga, d. v. s.
Sv. tandem. XIX. i.
5
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»hinnta» honom, då han springer undan, ock ge honom ett slag
med handen. Så snart någon »fått datten», blir han i stället hök.
Före lekens början bestämmes ett bo, varest man är »fridd»
för höken. Stundom har man ej något bo. Är någon alldeles
utmattad, kan han då få fridlysa sig mitt på lekplanen genom
uttrycket: »Tvi paks!» När man vill återupptaga leken, säger
man: »Ho paks!»
Forshem.
Kallas även »hök å duva».

Leka stukttt.
I vardera ändan av lekplatsen är ett bo. Genom räkning
utväljes höken. De lekande ställa sig i det ena boet med undantag av höken, som tar plats mitt emellan bona eller i det andra
boet.
Sedan höken med ljudlig röst ropat: »Stukåtb måste de
andra lemna det bo, vari de befinna sig, ock springa till det
motsatta. Höken söker därunder att »ta» någon eller några
genom att ge dem ett slag.. Den »tadde» blir sedan även hök.
Nu ropa hökarna gemensamt: »Stukåt!» ock jälpas åt att ta de
överblivna, när de springa mellan bona. De måste dock nu,
då de äro flera, »ta på huvvet», om det skall »jillas».
Så fortsättes leken, tils alla äro tagna. Den som först togs,
blir då ny hök.
Forshem.
Kallas på flera håll »hök å duva».
Leken utfördes förr på isen ock kallades »leka förövare».
Den som skulle ta, ropade:
Ja. strör ena fäppa salt
jämt över allt
sum en skållater galt,
ofre, ofre,
dätta ä mett lann!
Larv.
218. Leka gömme.
Höken ställer sig inne i en förstuga eller i en vrå ock sluter
ögonen till, så att han ej kan se. Sedan han räknat till ett

XIX. 1

69

IDROTTER.

förut bestämt tal, 100 eller 50, beger han sig ut för att »leta
reda på» de andra lekande, som under tiden gömt sig så väl
som möjligt. Den' som först upptäckts, blir sedan hök.
Forshem.

Man räknade:
Ett å två ha mä gå,
tre å fira ba mä ria,
fåmm å säks ga ma en häst,
fu å åtta ha mä tåkka,
nie tie flo mä i sie,
älvan tolv ga mä en korv,
trättan fjortan ga mä ena forta,
fåmtan säkstan ga mä ena hätta,
futtan attan ga mä katten,
nettan tjuge ha ja varken sulle fäla äller inge.
Larv.

219. Leka honk.
Leken tillgår såsom den förra, men med det tillägg, att de
gömda, när de anse sig upptäckta eller tro sig kunna få försprång för höken, rusa fram från sina gömställen för att »kåmma
forst» till boet, d. v. s. före höken, som även skyndar dit. Den
som först är framme, ropar: »Tvi hogk mälla mäjj å däjj!» eller:
»Tvi för mäjj å Kalle!» Så fortsättes, tils alla äro framme. De
som äro före höken, »frir säjj». Den som först blivit »uthogkater»,
d. v. s. förekommen av höken, blir sedan hök.
Forshem.

Kallas även »sputtjömme» ock »pakka pb.
Korsbärga.

På vissa orter heter det »leka dok». Man slår handen
i ett träd 1. dyl., i stället för att spotta, ock säger: »Dogk för
mäjj å däjj!»
Leken kallas även »bolla» eller »bolla hogken». Man räknar
mycket fort:
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Bolla mi solla mi sigka mi so,
dibbedäjj dibbedo,
en å två ba mäk gå,
tre å fira ba mäk ria,
råmm å säks ga mäk häst,
fy å åtta ba mäk tåkka,
nie tie flo mäk sie,
älva tolv flo mäk koll,
trättan fjortan ga mäk fortan,
fåmtan säkstan ga mäk hättan,
futtan attan ga mäk kappan,
nettan tjyge ba mäk gå ot tigget varken fula äller jyga.
— Får jak gå än?
Vid boet ropades: »Tve hogken !»
Gerdhem.

220. Leka björn.
Medan de övriga stå inne i boet ock utan att se räkna till
100, gömmer sig den utsedde »björnen» på lekplanen.
När de innevarande »räknat ifrå se», gå de alla ut ock se
sig försiktigt omkring för att upptäcka björnen. Får någon se
honom i hans gömställe, ropar han: »Björn, björn!» ock härvid
bege sig alla så hastigt som möjligt till boet, medan björnen
rusar fram ock söker ta någon av dem. Finner björnen tillfället lämpligt, kan han springa fram ock överraska de andra,
innan han ännu blivit sedd av någon. Tas någon, blir denne
sedan björn.
Forshem.

Kallades »klokka höken» eller »bo för bisen».
Larv.

Sälja foglar.
En är »säljare», en ' annan »tjöpare», de övriga »fogla», som
av säljaren få namn, såsom kråka, ärla, åkerhöna o. s. v.
Köparen frågar säljaren:
»Ilar i fogla å sälja?»
»Ja», svarar denne, »va behagas för sort?»
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Den andre uppger då en sort, som han vill ha. Finns den
ej, håller han på att begära, tils han träffat på en som förekommer. Den nämnda fogeln rusar då ut till ett förut bestämt
mål, ock köparen söker, sedan han med handslag uppgjort köpet,
att »hinna å ta» fogeln, innan han ännu hunnit återkomma.
Lyckas det, är fogeln »tjöpter». I annat fall får han nytt namn
ock deltager ånyo i leken.
Denna fortsättes, tils alla foglarna äro köpta.
Forshem.

222. Bära bulten bak.
De som »ä mä», ställa sig i en krets ock hålla varandra i
händerna samt sjunga:
Bära bära bulten bak,
vita päggar på ett fat,
när ja kåmmer tebaka,
flor ja, så dä både knarkar å knakar.
Härunder springer en utanför »leken» ock slår till en av de
i ringen stående i ryggen, medan han alltjämt fortsätter sitt
lopp. Den slagne rusar genast ut ur ringen ock springer »ot
andra lea». Båda tävla nu att först komma till »holet» i ringen.
Stundom föreskrives, att de, när de mötas, skola en eller flera
gånger hälsa på varandra. Den som kommer efteråt, får nästa
gång springa.
Ibland slår man ej den, man vill ha ut, i ryggen, utan
lägger i all tysthet en näsduk bakom på marken.
Korsbärga.

Kallas även »kappas om holet».
Leken kallades »barka buntlär». Man sjöng:
Bulten bulten breare bak,
stora päggar lägger jak.
Nor ja kåmmer tebaka,
flor ja, så dit knerkar å knarkar å knakar.
Larv.
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223. Katt ock råtta.
De lekande ställa sig i ring utom två, som äro »katt» ock
»rotta». Katten sitter inne i ringen ock låtsar sova, råttan
springer utomkring ock ropar: »Ä kissen vaken än?» tils katten
rusar upp genom ringen ock söker ta fatt hänne. De springa
nu ut ock in genom ringen, varunder de stående emellanåt mota
katten, men aldrig råttan. När katten fått tag i råttan, biter
han hänne i armen. Sedan byta de roller.
Nästa gång bli ett par andra katt ock råtta.
Korsbärga.

224. Engelske jägarn.
Vid vardera ändan av lekplatsen är ett »fåggbo». Mittemellan dessa ritas i marken ett streck. De lekande dela sig i två
lika stora partier, som inneha var sin sida om strecket.
Från sitt område gör var ock en, när han så för gott finner,
infall på motståndarnas, men måste nu noga akta sig för att
bli fångad. Detta sker, om han får ett slag av en fiende. Av
motståndarna föres han då till deras fångbo. Kan någon komma
in i det motsatta partiets bo ock, utan att få ett slag, vidröra
någon fånge, blir denne fri.
Korsbärga.

225. Änkeleken.
De lekande skola vara udda ock uppställa sig i par med
en »ägkeman» eller »ägka» i spetsen. Om möjligt består varje
par av en gosse ock en flicka.
Änkemannen eller änkan ropar: »Ägkeleken, sista paret ut!»
ock det sista paret springer då fram, en på var sida om de
andra. De söka att »ta ihop» framför »leken», men hindras av
den i spetsen stående, som, om det är en änkeman, söker ta
flickan, om det är en änka, gossen. Dock är man ej bunden
härav, utan får ta den man bäst kan. Springer någon bakom
leken, är han »fälvtadder».
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De som lyckats bilda ett par, ställa sig framför de andra,
antingen det förra paret kunnat förenas eller den tagande lyckats
få en av dem. I förra fallet får änkemannen eller änkan försöka sin lycka ännu en gång, i det senare träder den, som blivit
berövad sin kamrat, i stället.
Har någon ej kunnat skaffa sig en »make», under det leken
gjort en omgång, får han »sprigga gatelopp». De övriga ställa
då upp sig i två rader, vända mot varandra, ock den som
straffas, måste nu vissa gånger, vanligen en för vart par, springa
emellan dem, medan de med händerna slå honom i ryggen.
Forshem.

Vid ropet: »Sista paret ut!» tillägges stundom ett rim, såsom: »Kviga äller stut!» eller: »Alla gubba å tjäriger i en strut!»
Korsbärga.

226. Däcka rävaskall.
En är »räv» ock tar plats någonstädes på lekplanen, en är
»gås», de andra »jä,fliga». »Gåsa» ock gässlingarna bilda en lång
rad genom att hålla i varandras kläder; »gåsa» är främst. Hela
raden går nu runt kring räven ock sjunger:
Dakka dakka rävaskall,
räven va ente hemma,
räven va ot Örebro,
tjöpte stekta vigga.
Boen tjör, åksen drar,
lärka spelar, jöken gal
hökt upp i våra gröna ägga.
När sången är slut, slutas även marschen, ock följande
samtal uppstår mellan gåsen ock räven:
Guda, ä räven hemma i da?
Jaa.
Va jör han?
Han setter på en sten
pakkar sina ben
å väntar färst te kvällen.
Vem sa dä bli?
Du å dina ogga!
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Med detta sista utrop rusar räven fram ock söker fånga
den siste i raden, men motas på allt sätt av gåsen, medan även
gässlingarna genom finter söka »passa säj». När den siste tagits>
avlägsnas den ur leken, ock räven försöker på den som nu är
sist.
Då gåsen ensam är kvar, är leken slut.
Forshem.

•Leken kallades »kaka räveskall». Man sjöng:
Kagka kagka räveskall,
räven ä inte hemma,
räven ä på låggevall,
biter stekta vigga.
Boen tjör, åksen drar,
lärka fogger, jöken gal
uti våra ägga.
Så följer samtalet:
Vaker upp, falsker räv!
Ja sover inte så hårt, sum ja snusar.
Hurnt vär ä dä i da?
Snö Slask flo i vägg.
ra ä dett vär å inte mett.
Pakka dä hän mä dina ona!
Larv.

Alla sjunga:

Dakka dakka ravaskall,
raven han ä inte hemma,
han ä i Örebro
å tjöper stekta vigga.
Lärka fogger, jöken gal;
summer ä dä i skogen i da.

»Gåsen» knackar på hos räven.
Räven: Vem ä dä sam höstar på mi dor?
Gåsen: Dä ä gåsen folv.
Räven: Va vell han?
Gåsen: Forsvara se å sina ogga.
Räven: Huernt vär ä dä i da?
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Gåsen: Snö å Slask dä ä dett vär,
soffin å vakkert vär dä ä mett vär.
Räven reser sig.
Gåsen: Hur mågga Slägga
får'a te mina drägga?
Räven: Fämm, akta de foirän Jätte. •
Räven skall göra säx anfall ock försöka fånga någon i det
sjätte.
Solbärga.

227. Räknevärs.
Då man genom att »räkna» vill bestämma, vilken av deltagarna som skall »stå» eller »gå» i den blivande leken, uppställer sällskapet sig i en krets. Den som räknar, pekar vid
första ordet på sig själv ock så vidare ringen runt, ett ord för
varje deltagare. Den som sista ordet faller på, avlägsnar sig
ur ringen. Så håller man på, tils endast två äro kvar. Mellan
dem står nu avgörandet; den som får det sista ordet, går fri,
den andre är utsedd att »bli hök» 1. dyl.
Forshem.

Kallas »polla»: en läser upp en »reggla». Den som får
sista ordet, är hök.
Vartofta härad.

228. Apåla misåla
misigka misO,
sebedä'jj sebed6,
äkstra lara
kajsa sara,
häkk väkk
välligsäkk,
gakk du din lågge man
ut mä däjj!
Forshom.

Ja pollar mi sollar
subidä'jj subid6,
äkk väkk
välligasäkk,
gak k du din lågga mans väj ut åkk hänar.
Vartofta h.
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Lyder på andra håll:
Ja pollar ja sollar
ja sikar mi so
sebbedajj sebbedå
äkstra lara
kajsa sara
huk dagk
fri.
Äppla tena
två förena,
min man,
hästen grå,
spänna före,
saddla på.
Virp varp,
tjällareknarp,
ut!
Vartofta härad.

Fämton skräddare väger ett pund
mä sin nål, mä sin trå,
pärsejärnet däruppå,
du skall stå.
Vedens härad.

Viter häst står i stall,
spända sporrar spjut i hann,
i mi maka
si mi kaka
lirum larum empel pempel
pirum parum puff.
Vedens härad.

Ja jikk mäj ut åt Åsbogata,
hettade maj e pepparkaka,
komm en bonne, tog ifrå mäj dän.
Ja jorde bonnen värre skada,
brände upp hans bästa lada.
Om pomm domm, nu ä du ute.
Vedens härad.
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Lyder även:
Jag jekk mäj ut Ålgårds gata,
hettade mäj e pepparkaka,
komm en bonne, tog ifrå mäj dän.
Ja jorde bonnen värre skada,
brände upp hans bästa lada.
Häkk väkk välligesäkk,
gakk du din låge mans väg ut.
Vedens härad.

Äppel päppel pirum pa,
kråka satt på tallekvest,
ho sa ett
ho sa tu,
ute ska du vara nu.
Forshem.

Egken tegken tåkken" tå,
vemm har lust att gå ifrå?
Forshem.

Hoka toka
sebreka maka
kuttera kaka
illerum pillerum
pojj stojj
statt ut
du din stakkars brune stut
ut.
Kinne härad.

Slutet lyder även:
Illrum villrum
tillum täjj.
Gudhem.
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Sällskapslekar.
Kubbgubben.
Förr utkläddes sista bröllopsdagen en gubbe så fult som
möjligt, en stubbe fördes in i stugan, ock på den tog gubben
sin plats. Omkring honom dansades nu under en mängd upptåg — t. ex. man skulle »strö puder» i hans huvud genom att
slå aska över honom ur en säck — tils slutligen såväl gubbe
som stubbe släpades ut.
Larv.

Skjuta björn.
Denna lek utfördes fordom vid bröllopen. En av gästerna
vrängde en luden päls ock tog på sig, varefter han sprang ut
i skogen ock gömde sig. De andra gingo ut för att söka reda
på »björnen», ock den som funnit honom, sköt över honom ett
löst skott. Sedan gjorde man en bår av grenar, bar på denna
hem björnen ock lade honom på golvet, varefter man drack
hans »gravöl» med lust ock gamman.
Larv.

Den som först säger ja.
Vill någon ge bort någonting, säger han till de närvarande:
»Dän sum forst sejer ja», varefter den som först svarar, får den
ifrågavarande saken.
Stundom blir härav, en lek, då en sitter omgiven av de
andra ock försedd med en mängd skräp av alla slag, såsom
skinnlappar, »teser», »grefflastumpa, o. d. Han tar nu det ena
efter det andra ock låter kamraterna tävla därom, såsom ovan
är sagt.
Forshem.
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239. Peppra höna.
De lekande lägga upp var sin hand. En räknar på alla
fingrarna:
Peppra höna,
två för ena,
alla mina nepperte tepperte höns
gå i bondens lada,
jöra fali stor skada,
bita stekker, bita strå,
hästen grå,
sadel på,
vitterivarpa,
tjärigeknarpa,
häkk väkk välligsäkk,
du lelle brune stut,
pakka däj på dörren ut!
Den som ordet »ut» faller på, får gå ut. Han tillfrågas
sedan, om han vill komma in på »gullstol» eller på något annat
fortskaffningsredskap, såsom »dän fäkkie hästen» 1. d. Sådana
namn tilldelas flere av sällskapet. Vill han komma in på gullstol, gå två ut ock bära in honom på en sådan. Den bildas
därigenom, att båda med »högra hånna» fatta om sin »venstre
hånnele» ock med den vänstra om den andres högra handled.
Vill han däremot komma in genom något av de andra medlen,
får den, som erhållit motsvarande namn, bära in honom.
Larv.

240. Brud ock brugumme.
Två »setter bru å brugumme», sällskapet sitter i en ring
omkring dem. Två »går innanför» ock traktera gästerna. Det
går till på följande sätt.
Den som »går forst», har »no gott», t. ex. »sölt», på en tallrik, går till den ene efter den andre ock »bjur» med skeden.
Men då gästen gapar, sticker den bjudande välfägnaden i sin
egen mun. Den andre »kåmmer ätter» ock torkar gästen om
munnen med en »salvett».
Larv.
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241. Ta svin till foders.
De som skola vara »svin», få inte kunna leken. En sätter
sig på golvet med en sticka i munnen. En annan kommer in
med »svina» ock frågar, om han vill »ta svin te fors». »Jaa»,
säger den förste, »huredana ä di?» Svarar den andre, att de
äro »svarta», få de gå ut igän, men säger han, att de äro »vita»,
få de bli inne. Sedan skola de »foras» ock få då lägga sig ner
på »knä å armbuja». Men då är den förste tillreds att »Slägga»
en skopa vatten över dem.
Kotsbärga.

242. Dela en oxe.

»Di sum ä mä», sitta i krets ock taga var sin del av en
»åkse»: en' tar »våmma», en ett lår, en »Slum», en svansen o. s. v.
Den förste, som har »våmma», säger: »Ja saltar mi våmm»,
ock nu fortsätta de andra: »Ja saltar mett lår», »Ja saltar min
slur». Sedan kommer turen till den, som har låret; han säger
något om detta, som sedan upprepas av de andra om vad de ha.
Ock så fortsättes raden ut. När allt detta gått för sig, säger
den förste:
Ja kastar mi våmm över Norse bro,
där setter Mekela-Petter å lappar sina sko,
lågt in,
i tjärigen sin,
infinfauterist,
forstekammare,
där setter gubben i Bastabo
å lappar sina sko,
ropar fiss fiss fiss hårfiss.
Dän sum inte kan seja så, får je en pant.
Detta blir också vanligen deras lott, som ej förr »vort mä».
Larv.

Vanligen tillgår numera leken så, att en går omkring ock
ger de övriga var sin sak. Sedan detta är gjort, säger den

XIX. 1

81

SÄLLSKAPSLEKAR.

förste vad han gör med sin sak, den följande gör detsamma
med sin o. s. v.
Korsbärga.

243. Bju. i Flinkesans gästabud.
En är »Fligkesa», en »bjur». Den senare går omkring bland
de andra ock säger till den förste av dem: »Ja sulle gå å be i
Fligkesas jästabu». Den tilltalade tackar, vilket sker på många
sätt, t. ex.: »jamm jamm jaså», ock under »grimafer». Allt som
svaras, skall den som bjuder upprepa för »Fligkesa», ock det med
samma åtbörder. Därefter frågas:
»När kommer I?»
Varpå svaras t. ex. »Nor dä blir två torsdara i samma
veka.»
Vidare: »Hur kåmmer I?»
Svar t. ex. »Ja kåmmer åkane på en halter tupp å ena
hornje.»
Ock slutligen: »Va har I mä er?»
Svar t. ex. »Torkata orma.»
Därpå övergår »bjudarn» till den andre i ordningen, som
även blir »bjudd» ock får besvara samma frågor, vilket sker med
andra »påhett», ock så laget över.
Larv.

244. Gamla skrulta käring.
En är »gamla skrulta tjärig», en »frua i sola», vilken senare
sitter »for sä folver» främst. De andra sätta sig i en rad ock
få var sin »port», börjande med »träport» eller »stenport» eller
annat »dålit», ända till »diamantport» o. d. samt slutligen det
högsta, »gullport», som »frua i sola» har.
»Gamla skrulta tjärig» går med en käpp i handen till den
siste i raden, stannar framför denne ock »pakkar» i golvet. Han
frågar:
»Vem ä dit sum pakkar på min stenport?»
»Gamla skrulta tjärig», svaras.
»Va vell ho?»
»Veta väjen te frua i sola.»
Är det nu t. ex. sju deltagare, svaras: »Säks trapper upp».
G. s. tj. går då till den närmste, ock samma samtal uppstår,
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utom det att »trappera» nu naturligtvis äro fäm. Slutligen kommer g. s. tj. till fr. i s. ock hännes gullport.
»Vem ä dä sum Pakkar på min gullport?»
»Gamla skrulta tjärig.»
»Va vell ho?»
»Veta väjen te frua i sola.»
»Ja dä ä här dä», svarar frun.
»Ja sulle be så järna cm en tjökklig te min sons bröllup.»
Fr. i s. är »te å börja mä» något motsträvig, men går slutligen in på att skänka en sådan. G. s. tj. tar då en av de
förra »porta» ock ställer den avsides.
Men snart kommer hon tillbaka ock begär en kyckling om
igän. »Ja har ju jett er en», svaras. Nu hittar g. s. tj. på
något, såsom att kycklingen »blett uppbränder», ock omsider får
hon en annan. Ock så mänga gånger som det är portar, lika
många gånger kommer g. s. tj. ock begär en kyckling, var
gång med ett nytt skäl till sin anhållan. Fr. i s. blir allt
mer omedgörlig, ock sista gången säger hon: »Ja män ja har
ju bara en kvar nu». Slutligen får g. s. tj. även den.
»Tjökkliga» bli härefter »hunna» ock ta då »i rigg». G. s. tj.
går till fr. i s. ock frågar:
»Vell I vara snäll å kåmma på min sons bröllup?»
»Ja tors ente for era arje hunna.»
»Å, di ä så start bunna.»
Fr. i s. går nu ock »tjänner ätter», om de äro bra bundna,
vilket de erkännas vara. Men hastigt löser g. s. tj. hundarna,
ock under »fällane» ock »väsen» rusa de på fr. i s.
Borsbärga.

Kallas på vissa håll »skrubb skrubb tjärig».
245. Köpa lärft.
»Säljarn» går till den förste »tjöparn» ock frågar honom, om
han vill »tjöpa lärit»; på samma gång hon, om det är flickor
som leka, på sin »klännigs-» eller »forkläsfåll», »märker ut» ett
stycke.
»Ja», svarar köparen.
»Hur mågga alna?»
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»Tre», svaras t. ex.
»Ä du fatti älle rik?»
Svaras »rik», får köparen endast ett litet stycke, som uppmätes. Svaras däremot »fatti», får han ett stort stycke. Därpå
säger säljaren:
»När ja kåmmer tebaka å vell ha betalt, så sa du varken
grina, flina älle visa tändera, å så sa du — — —», varvid
köparen ålägges att göra något, såsom »rökka i klära» eller i
»hårt», o. s. v.
Hos de andra köparna uppstå liknande samtal, ock var ock
en får något särskilt att göra. När alla ha köpt, kommer säljaren tillbaka till den förste ock säger:
»Nu kåmmer ja å vell ha betalt för mi lärit — män va tar
du dä te?» Ock nu söker han på alla sätt narra köparen att
»grina, flina älle visa tändera». Lyckas detta, får köparen »je
pant».
Därefter går säljaren till de andra ock gör på samma sätt.
Korsbärga.

246. Kattens bröllop.
»Far å mor» gå ock »bjn i kattes bröllup», hållande i var
sin ända av en käpp, mor före ock far efter.
»Båmmer I på kattes bröllup?» säger mor till var ock en.
De svara alla ja.
»Va tar I må er te förnig?» frågar hon sedan »i åmig»,
ock nu uppgives det. Antingen är det »not gott», såsom en
kalvstek, eller »not ont», såsom »döa rotter».
Mor vänder sig om, var gång något uppgives, ock säger: »Far!»
Han svarar: »Va står på?»
Nämndes nu t. ex. en kalvstek, säger mor detta, ock då
säger far: »Då hoppar vi för», varefter båda hoppa upp ock ner.
Var det däremot »not ont», säger far, sedan han av mor fått
veta det: »Då knotar vi för», varpå båda med käppen rusa på
den »dålie» givaren ock »bråkar» med honom.
Sedan ställer sig far »ett stökke ifrå», ock mor går ock
frågar, varför de inte komma på »kattes bröllup». Något skäl
uppges.
Sv. landsm. XIX. 1.
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Allt vad som svaras, upprepas av mor för far, under det
hon »härmar» var ock en, så gott hon förmår.
Korsbärga.

247. Siri är död.
Sällskapet sitter i en ring. En »går», han är »gubben».
Han går till var ock en, säger: »Mi Siri ä dör», jämrar sig
ock klagar ock säger, att han inte kunde få bättre käring: »Ho
flo mäj, ho logga mäj», o. s. v. Ock så börjar han »be te begraviga».
»Jae», svaras överallt.
Sedan kommer han tillbaka ock säger: »Dä ä ena tjärig i
vår bu, ho vell ha mäjj, å ja vell ha hänne; får'a ta'na?»
Svaras då ja, säger han: »Dä va rektit snällt». Men svaras
nej, »draskar» han »te» den svarande.
Åter kommer han tillbaka ock säger: »Va dä I som lofte
mäj'et?» Svaras då ja, säger han: »Uff, ho va så ilakker å flor
mäj», o. s. v., samt jer den han talar med ett slag eller en
»knäpp». Svaras nej, tackar han »så möe».
K orsbärga.

248. Min fru skickade en pänning.
Alla sitta utom en, som »går». Denne säger till var ock en:
»Min fru fekka däj en pänig. För dän får du tjöpa va du
vell, utom svart, vitt, anis, peper, snus å tobak; ja å näjj får
du ente säjja.»
Därmed lemnar han någonting, som föreställer pänningen.
Sedan går han omkring till var ock en ock frågar: »Va
tjöpte du för päggen?» ock inleder därmed ett samtal, vari den
sittande ej får bryta mot den lemnade regeln. Gör han det,
får han ge pant.
K orsbärga.

Man sade vid denna lek:
»Mi mor fekka dä en pänig, för dän får du tjöpa va du
vell, utum svart å vitt, anis, peper: ja å näjj får du ente nämna».
Larv.
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249. Köpmansleken.
Sällskapet »parar säj», en är »udde», en »går» — det är
»tjöpmannen».
Han frågar nu udden, vad han vill köpa, ock denne uppger detta. Då tar köpmannen någon av de andra deltagarna
ock transporterar denne, under föregivande att det är den fordrade varan, till den köpande. Därefter vänder han sig till den
nye udden, ock så fortgår det så skyndsamt som möjligt.
Lekens »rolihet» beror i hög grad av den gåendes förmåga
att kunna »vänna te å förvrägga alltin» ock »ställa te skojj».
Korsbärga.

250. Det kom en härre från Paris.
Sällskapet sitter i en ring. Den som börjar, säger:
»Dä komm en härre frå Paris mä en veft», ock »veftar» med
högra handen åt sidorna, ock så går det laget omkring.
Den förste säger sedan: »Dä komm en härre frå Paris mä en
veft å en vigk», ock börjar nu även vinka med vänstra handen
upp ock ned.
När hela laget gjort detta, blir nästa yttrande: »Dä komm
en härre frå Paris mä en veft å en vink å ena nekkedokka»,
varvid man jämte de förra rörelserna »nekkar» med huvudet.
Slutligen blir det: »Dä komm en härre frå Paris mä en veft
å en vik å ena nekkedokka, hoppsasa», då man — allt medan
man viftar, vinkar ock nickar — även hoppar upp från sin stol
ock så »dunsar ner».
Eriksbärg.

251. Nisse hälsade ock bad.
Sällskapet sitter i en ring. Den som börjar, säger:
»Nisse hälsa å ha, att ån hammare sulle gå», ock hamrar
med högra handen på högra benet. Hans granne till vänster
upprepar sedan samma ord ock gör på samma sätt, ock så går
det laget omkring.
Den som började, säger därpå: »Nisse hälsa å ha, att två
hammare sulle gå», ock hamrar nu även med vänstra handen
på vänstra benet.
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Vid nästa omgång blir det tre hammare i gång, i det man
också stampar med högra foten i golvet.
Följande gång blir det fyra hammare, ty det stampas nu
även med vänstra foten.
När så fäm hammare skola gå, nickar man jämväl med
huvudet.
Sedan kommer sista omgången. Den börjande säger: »Nisse
hälsa å ha, att säks hammare sulle gå», ock nu lyfter han sig —
under det han hamrar med händerna, stampar med fötterna ock
nickar med huvudet — upp från stolen ock »dunsar ner» på den
gång på gång. När hela laget gjort detta, är leken slut.
Stundom »går blåsbäljen» till sist, då alla »blåsa» så mycket
de förmå.
Larv.

Det heter även: »Dä ä bu ifrå smen, att» etc.

252. Skeppet är lastat.
En av sällskapet kastar en näsduk till en annan ock säger:
»Seppet ä lastat.»
»Vana?» frågar denne.
Den förste svarar då med någonting, som börjar med en
förut bestämd bokstav. Dröjer han för länge med svaret, eller
svarar han med ett ord, som blivit sagt förut, eller som börjar
med annan bokstav än den bestämda, måste han ge pant.
Forshem.

253. Du duger.
Såsom i föregående lek kastas en näsduk under utropet:
»Du duger!»
»Vate?» frågar den, som fått näsduken.
Ock nu svarar den kastande, under iakttagande av samma
regler som i förra leken. Stundom slipper man dock att hålla
sig till en bestämd bokstav.
Forshem.

XIX 1.

87

SÄLLSKAPSLEKAR.

254. Byta namn.
Sällskapet »parar säj», hälst så att det blir »härre» ock »dam»
Dessa byta sins emellan namn.
En är »udde», ock han ropar till sig någon av de andra.
När denne kommer, bytas namnen, om, man så vill. Sålunda
blir snart en allmän namnförvirring. Den som ej har reda på
»sett namn» ock sålunda förorsakar uppehåll i leken, ger pant;
liksom den udde, som av misstag ropar sitt eget namn,.
Stundom går en omkring på golvet med en knuten näsduk
i handen, varmed han »fönnar på» »di sensamme».
Korsbärga.

255. Nummerleken.
Denna lek tillgår som den föregående med den skillnad, att
i stället för namn användas nummer, som tilldelas de lekande
från 1 så långt som erfordras. »Udden» har nu att ropa ett
nummer.
Om någon »går», användes stundom den regeln, att på hans
fråga: »Va behagas?» man skall svara: »Nummer». Först då han
frågar: »Vekket?» får man uppge ett sådant. Bryter man häremot, ges pant.
Korsbärga.

256. Härrn ock frun ock Blomsterkvist.
Sällskapet sitter i ring, högst sitta »bärm» ock »frun» samt
»Blumsterkvest», deras betjänt. De andra få var sitt blomnamn.
En säger: »Guda» till en annan. »Va sa du?» svarar denne.
»Var va du?» Den tillfrågade svarar t. ex. »Hos pinstelelja».
»Va sa du?» säger då denna. »Var va du?» — »Hos rosen.)
Ock så fortgår det. Säger någon: »Hos harm» eller »frun»
eller »Blumsterkvest», måste han genast resa på sig, ock han får
dessutom ej säga du till dem. »Blumsterkvest» måste resa sig, näi
han tilltalar härrn eller frun ock får då ej säga du, men tvärtom med avseende på de andra. Härrn ock frun få ej resa sig
för någon, ej häller säga annat än du. Bryter någon mot dessa
regler, måste han ge pant.
Korsbärga.
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Stundom kallas leken »härr å fru Blumsterkvest,» då betjänten motsvaras av »ogBe härr Blumsterkvest».
257. Trumslagareleken.
Sällskapet bildar par, ock längs rummet uppställes en
dubbel rad av stolar, vända mot varandra. På dessa tar man
plats så:
»Upparst» sitta mittemot varandra »hans majestät kånogen»
ock »hännes majestät drottniga.
På nästa stolspar sitta »hans höghet jeneralen» ock »hännes
höghet jeneralska».
Därefter följa »hans nåd översten» ock »hännes nåd överstinna.»
Ock så vidare graderna nedåt ända till »trummeslagarn» ock
»trumslagerska», som sitta sist.
Leken fortgår nu såsom den föregående. Var ock en som
gör något fel mot reglerna, måste genast flytta ned till trumslagareplatsen jämte sin äkta hälft; de som förut sutto under, få
då flytta upp. Kungen ock drottningen resa sig aldrig ock säga
du till alla, de övriga resa sig endast för överordnade ock måste
mot sådana noga iakttaga titlarna: »hans majestät» för kungen,
»hans höghet» för generalen ock »nådi» till ock med löjtnanten.
Trumslagaren behöver ej resa sig ock kan säga vad han vill,
då han ändå inte kan komma längre ned.
Korsbärga.

Svara.
De lekande sitta i två rader mittemot varandra. Emellan
dem går en ock riktar en fråga till någon av de sittande. Denne
får dock ej svara, utan det måste den motsittande göra, mot
vilken »frågarn» vänder ryggen.
Felar någon, så att han antingen svarar på tillfrågan eller
glömmer att svara för den motsittande, får han ge pant.
Larv.

Fiska.
De lekande fatta med båda händerna runt omkring en duk
1. dyl. En släpper med sin högra hand, »rör» med denna över
duken ock säger:
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Jag fiskar i min faders rike
såväl för de fattige som för de rike.
När jag säjer: holl! ska ni Släppa,
ock när jag säjer: fläpp! ska ni holla.
SIPP!
Den som nu släpper, ger pant.
En annan gång ropas: »bil!» ock den som då håller fast,
ger pant.
Korsbärga.

260. Borra bookahorn.
De lekande ha emellan sig en duk. En »rör» med »pekefiggern» över duken, sägande: »Borra, borra bokkahorn», ock
sticker upp fingret. Detta sista måste utföras även av de övriga.
Därpå säger han t. ex. »Borra, borra kattehoru», ock sträcker
upp fingret. Men nu får man ej låta narra sig att även göra
det, ty fingret skall sträckas upp endast vid nämnandet av ett
djur, som har horn.
Så fortfar man med olika slags djur, ock så snart någon
bryter mot reglerna, får han ge pant.
Larv.

261. Gömma ringen.
Sällskapet sitter i en lång rad eller ring, ock en »setter
hökst upp». En annan »går» ock har i handen en ring eller
annat mindre föremål. Han går till den ene efter den andre
ock låtsar, som om han stucke ringen i handen på var ock en,
sägande: »Jömm, jömm riggen fufalia väl».
När han så gått laget omkring ock lemnat ringen hos en,
går han till den, som sitter högst, oell säger: »Då jekk en stekter
gres jenum bun, vem åt upp'en?»
Gissar den tillfrågade rätt, var ringen finnes, »ä då ett
askfat», men gissar han »gaert», »ä då ett kålfat», som tillfaller
honom.
När han fått tre fläskfat, skall han »jeftas bort». Då för
den, som går, ut honom, ock sedan komma båda överens om en
person, som han skall ha. När de därpå komma in, säger den
som går:
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Ja ha jeft bort mi doter [min son] i år,
väl män allri illa,
halter höna, blinner tupp,
dän sum detta jissar upp,
han får setta alle högarst upp
»Såtti, såtti, såtti» fortfar han ock pekar åt alla håll, »män alla
mäna såtti.» Ock då pekar han åt det håll, där den påtänkta
personen bor.
Den som gissar rätt, får nästa gång sitta högst upp.
Forshem.

Gömma ringen.
De lekande stå i en krets tätt intill varandra ock med händerna på ryggen. Man sjunger:
Pur
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Ser du ja har fått 'en.

En är inne i ringen, en annan utanför. Den senare går
under sången omkring ock lägger slutligen en ring i handen
på någon.
Den som är innanför kretsen, skall nu gissa, vem som fått
ringen. Lyckas han, får den som har ringen gå in, medan den
gissande får gå utanför. I annat fall fortsätter man som förut.
Alboga.

Smussla sko.
De lekande sätta sig på marken i en ring tätt intill varandra ock kröka benen, så att knäna hållas högt upp. Under
dessa skickas en sko från den ene till den andre.
Inne i ringen går en ock söker »få tak» i skon, vilken
döljes så noga som möjligt. Den som skon träffas hos, får
sedan gå.
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Vanligen är denna lek dock förändrad så, att ett mindre
föremål, såsom en »nökel» eller en ring, endast skickas ur hand
i hand. Ofta är han trädd på en »sno», som har ändarna hopbundna ock vari de lekande hålla.
Forshem.

Leken kallas »jömma riggen». Man sjunger, medan ringen
går omkring:
-1'1
Du

.1_7
1
j•

L-N

r

—d
ar - ma b'ind, vad du är blind, som ej kan se, var ringen finns!

LL
Han är ej här, han är ej här,

ty han har re - dan va - rit här.

Alboga.
I stället för »Cind» får man ibland höra »kind» uttalat med k-ljud.

264. Leka blindbock.
Den som utsetts till »blinnebokk», får ögonen förbundna med
en näsduk. Man sträcker upp fingrar ock frågar, huru många
de äro, ock så »provar» man, om blindbocken ser — ifall han
nämligen är ärlig nog att ej bedraga.
Han söker sedan fånga någon av de andra, som fritt springa
omkring ock stundom äro djärva nog att oroa blindbocken
genom att rycka honom i kläderna, o. s. v. Då någon tagits,
ledes han »bort i vrå», varefter han får sitta ock se på, tils de
övriga äro tagna.
Forshem.

Blindbocken »pakkade» den tagne på huvudet ock sade:
Koll i krona, statt i vrå,
te ja ber dä gå,
flo e vass-skål på.
Larv.
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265. Trolöse grannen.
Två sitta på var sin stol med förbundna ögon, sällskapet
dansar omkring dem i långsam takt. Under tiden knuffar en
av de sittande, som »har rea på leken», sin om densamma okunnige granne i ryggen ock frågar:
»Vem va dä?»
Den tillfrågade gissar då naturligtvis på en av sällskapet,
tils han »kommer unnerfunn mä» att det är grannen som knuffar
honom.
Od.

Kallas även »otrogne grannen».

266. Nappa stek.
En sitter »mä forbunna öga» på en stol ock har en näsduk
eller dylikt i handen. De övriga närma sig 'försiktigt, under
det att den sittande slår omkring sig med näsduken ock söker
träffa dem. En smyger sig äntligen fram ock »nappar» i honom.
Han skall nu söka gissa, vem det var, ock lyckas han, får den
som nappat sitta.
Alboga.

267. Hela havet stormar.
På golvet ställes en dubbel rad av stolar med ryggarna
mot varandra. På dem ta de lekande plats utom en som »går».
Han ger de sittande var sitt fisknamn.
Därefter springer han omkring på golvet ock ropar namnet
på en fisk. Den som har detta, springer upp ock tar tag i
honom. Därpå ropar han ett nytt namn, dettas ägare fattar i den
förut uppropade, ock så håller man på, tils det blir en lång
rad, som springer omkring stolarna.
När alla så kommit i rörelse, ropar den förste: »Hela havet
stormar», ock då skynda alla att få plats på stolarna. Den som
blir utan, får gå nästa gång.
Korsbärga.
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268. Låna eld.
De deltagande sätta sig på stolar i en ring på golvet, utom
en, som går inne i ringen med en käpp 1. dyl. i handen.
Han går nu omkring ock stannar än framför den ena, än
den andra, »pakkar» med käppen i golvet ock säger:
»Får ja låna ell?»
Den tillfrågade svarar: »Gå te näste granne!»
Under tiden hålla de, som sitta, på med att »huta plass» med
varandra, den gående söker därvid att erövra en stol. Lyckas
detta, får den gå, som blir utan plats. Har detta ej skett, ock
anser sig den gående ha gått länge nog, kan han kasta käppen
med utropet: »Ellen ä lös»! Då rusa alla upp från sina platser
för att inta andra. Den som nu blir utan, får gå.
Forshera.

269. Liten lever än.
De lekande skicka mellan sig en »stekka», som »glör» i ena
ändan, under det de säga: »Liten lever än». Härunder »Sönnar
di säj» så mycket som möjligt, ty den som stickan *svartnar»
hos, d. v. s. upphör att glöda, får ge pant.
Forshera.

270. Fria på ro.
Gossarna äro i ett rum, flickorna i ett annat. De äro lika
många till antalet. En gosse anställes såsom dörrvaktare ock
har att noga se till, att ingen »ser not» mellan rummen.
Först skola gossarna fria, varje flicka får då en av dem
på sin lott. När fördelningen är värkställd, tar »friiga» sin
början. Den förste gossen, vanligen den äldste, kommer in ock
bockar sig för den flicka, han tror att han fått. Därpå inleder
han ett samtal, som ä båda sidor göres så »Mit» som möjligt,
ock slutar med att fria. Är flickan den rätta, ombedes han att
sitta ned, men är det misstag, får han stiga ut, ock en annan
kommer in för att pröva sin lycka. Vanligen går »turen» efter
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ålder. När en omgång är förbi, börjas en ny, ända tils alla
lyckats.
Därpå fria flickorna på alldeles samma sätt.
Korsbärga.

Kallas även »fria för roskull» ock »fria på narri».
271. Hantvärkareleken.
Sällskapet delar sig i två grupper, som befinna sig i var
sitt rum. Den ena gruppen kommer sins emellan överens om
ett hantvärk, som skall utföras. Därefter gå de in till de andra
ock låtsa sig utföra det som de valt, i det de »sågar», »hogger», »syr»
1. dyl. När den andra gruppen gissat, vilket hantvärk det är,
får den i sin tur tänka ut ett annat sådant att utföra för de första,
som vänt åter till sitt rum.
Forshem.

Leta reda på en sak.
Alla utom en gå ut i ett annat rum, den kvarblivne placerar en förut bestämd sak, vanligen en slant, så att den kan tydligen ses. När detta är gjort, komma de andra in ock söka
efter saken. Så fort någon upptäckt den, går han ock sätter
sig.
Stundom döljes saken helt ock hållet, men då sjunges eller
spelas under tiden för sökandet allt högljuddare, ju närmre en
sökande kommer den plats, där saken befinner sig.
Den som först upptäckt saken, får nästa gång gömma den.
Korsbärga.

Lukta rätt på nålen.
Det skall vara två, som kunna leken. Den som skall
»lokta rätt på nåla», går ut, ock den andre stannar inne bland
de andra. Han gömmer nu en nål på en av dem. Den andre
kommer in ock luktar på dem, fils han kommer till den, som
har nålen, varvid den förste gör ett hemligt tecken åt honom.
Korsbärga.
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274. Säga, vad en har önskat sig.
N:r 1 går ut i ett angränsande rum, så att han ej kan
höra något av det som försiggår i det rum, där sällskapet är
samlat. N:r 2 uppmanar n:r 3 att »önska sä nontigg», under
förklaring att n:r 1 skall kunna uppgiva, vad han önskat.
När den önskande bestämt sig, inkallas n:r 1, ock n:r 2
frågar honom, om n:r 3 önskat sig den saken eller den saken
o. s. v. När så ej är förhållandet, svaras nej, men då omsider
den rätta saken kommer, svaras genast ja.
Hela »konsta» ligger däri, att n:r 1 ock 2 förut kommit
överens om, att det rätta skall komma näst efter något bestämt
föremål, såsom ett »firfotajur», en sak av metall 1. dyl.
Forshem.

275. Käppen ligger.
En går ut i andra rummet, ock dörren stänges till. En
annan går omkring med en käpp i handen, pekar på den ene
efter den andre ock säger:
»Tjäppen legger.»
»Låt'en legga», svarar den, som är utanför.
Slutligen säges: »Tjäppen legger stell».
Han skall då kunna säga, hos vem käppen ligger. Förut
har nämligen mellan honom ock den som går blivit uppgjort,
att käppen stannar vid den, som sist talade, innan den gissande
gick ut.
Korsbärga.

276. Säga, var en har tagit på en kniv.
En kniv sättes fast lodrätt i golvet med udden. N:r 1 går
ut i ett annat rum, mr 2 uppmanar n:r 3 att »ta» antingen
»upparst» eller »nerarst» på kniven eller »mettepå».
När detta är gjort, inkallas n:r 1. Han går genast fram
ock tar på samma ställe som n:r 3.
N:r 2 »tar sä» nämligen allt efter omständigheterna antingen
vid »alifla», armbågen eller handen ock antyder därmed, var n:r
3 »tatt» på kniven.
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Finare sätt för denna antydan än detta ursprungliga givas
dock, såsom att titta i taket, rakt fram eller i golvet, 1. dyl.
Forshem.

277.

Sitta på understol.

Mitt på golvet ställes en stol. På denna tar en av sällskapet plats ock »likknar sä ve nontigg». De övriga framställa
nu allehanda »under» angående detta. Dessa »under» utsägas
antingen högt eller samlas upp av en i sällskapet. När alla äro
»upptana», räknar samlaren upp dem, sedan han gjort följande
inledning:
Hela vida värden undrar,
å ja allra mäst,
klåkkarn å prästen därnäst.
Den som »setter» nämner, sedan »undranet» slutat, vilket
»under» han anser »värst», d. v. s. kvickast ock elakast, ock den
som framställt detta, blir hans efterträdare på stolen.
Forshem.

278. Gömma ringen med förbehåll.
Med en ring eller något annat mindre föremål går den,
som börjar leken, till någon av sällskapet ock ber denne, viskande så att det ej höres av någon annan, att gå med ringen till
den, som han närmast anser ha en viss egenskap eller uppfylla
något annat villkor. Så fortgår leken, tils alla fått ringen en
eller ett par gånger.
Den som först fick den, börjar sedan »säjja upp» på följande
sätt:
»Ja fekk riggen mä dä förbeholl, att ja sulle gå te dän sum
etc., å då så jekk ja te Kal.»
Denne fortsätter nu på liknande sätt, ock så håller man
på, tils alla »sakt upp».
Forshem.
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279. Resa till Grönland.
Var ock en av sällskapet får av sin granne till vänster tre
personer av motsatt kön. När detta är gjort, börjar en sägande:
Första gåggen ja te Grönland reste,
velle di mäjj bortjefta,
mot min vilja, mot mitt ja
fekk ja dän ja alls ente velle ha,
ock nämner nu en av personerna, som han fått. Ock så göra
vidare de andra deltagande.
Sedan börjas åter:
Andra gåggen etc.
mot min vilja, mäd mitt ja
fekk ja dän ja nätt opp velle ha,
ock nu nämnes en av de återstående. Vid tredje omgången
säges:
Tredje gåggen etc.
mäd min vilja, mäd mitt ja
fekk ja dän ja järtans järna velle ha,
ock nu nämnes den sista personen.
Korsbärga.

280. Dränka.
Var ock en får av grannen till vänster tre personer av motsatt kön. Därefter börjar en med att säga:
»Ja drägker Joan» [en av de givna], ock skäl uppges, varför man gör så.
I andra omgången »drar» man »upp» en annan av dem man
fått, ock tredje gången »vågar» man »livet» för den återstående,
allt under angivande av skälen för sitt handlingssätt.
Korsbärga.

281. Välja friare.
Ert flicka »ä ute». De övriga i sällskapet bestämma åt hänne
tre »friara». När hon kommit in, uppges, huru de äro klädda,
t. ex. en i »grå klär», en i svarta ock en i bruna. Den väljande
säger då t. ex.:
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Den brune tar ja te min drägg,
den gråe lägger ja i min sägg,
den svarte låter ja luffa.
Därpå får hon veta, vilka personerna i fråga äro.
Forshem;

Dra fläsk.
Sällskapet lägger sina händer i en hög ovanpå varandra,
antingen endast höger- eller endast vänsterhänderna eller ock
båda delarna, då i en viss ordning.
Den som har sin hand underst, drar ut den ock lägger den
överst, under det man räknar »ett», ock så fortsätter man med
att dra ock räkna, tils man uppnår ett förut bestämt tal.
Den som vid detta drog fram sin hand, drabbas av någonting, som även i förväg blivit uppgjort.
Forshem.

Pantstraff.
Pantlekar avbrytas, när man anser sig ha samlat ett tillräckligt antal panter. De äro lemnade i förvar hos en särskild
»pantjömmare», hos vilken de sedan skola »lösas». Denne blandar
panterna om varandra ock tar sedan utan att »se» fram en av
dem ock håller upp den, under det han säger:
Ja sver å ja bränner,
ja frågar mina vänner
vem dänne panten äger ock ijäntjänner.
Ägare kåmm, dommare dömm.
Ägaren anmäler sig då. Stundom säges till honom:
Bek å tjära
får du bära,
tess du får din pant ijänn.
Nu skall han dömmas, ock dommen avkunnas av någon, som lyckats
undgå pant, eller — om ej en sådan finns — av den som har minst
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panter. Sedan den dömde utfört vad honom ådömts, får han
dömma den följande.
Forshem.

284. Dela ut mormors testamente.
Den dömde får ögonen förbundna ock sätter sig på en stol.
En annan ställer sig framför ock säger: »Vem ska göra så?»
samt låtsar göra något vid den sittande, såsom ge honom en
örfil, dra honom i håret, sätta sig i knät, klappa honom 1. dyl.
Den tillfrågade uppger nu en av de närvarande, ock så håller
man på, tils var ock en av sällskapet fått något att göra.
Därpå avtages bindeln, ock den ene efter den andre framträder
ock utför vad honom blivit ålagt.
Forshem.

285. Hänga.
Den dömde ställer sig på golvet ock ropar på en bland de
närvarande av motsatt kön. Denne ställer sig framför ock kallar
i sin ordning en annan o. s. v., tils hela sällskapet står uppställt efter varandra. Den dömde sätter en tioöring mellan läpparna, den framför stående vänder huvudet ock griper med sina
läppar tioöringen, som sedan går så hela raden igenom.
Korsbärga.

Heter även »vänna gåsa». Stundom står man ej, utan sitter
bakom varandra på stolar.
Alboga.

286. Må.
Den dömde ställer sig med ryggen mot kakelugnen. Han
uppmanas sedan att ropa, om det är en gosse, på en flicka,
ock tvärtom; den kallade ställer sig framför, vänd mot honom.
N:r 2' ropar i sin ordning på en tredje av motsatt kön, som
ställer sig därframför med ryggen mot n:r 2. Ock så håller
man på med samma omväxling, tils alla deltagarne äro uppställda ock så bilda en lång rad. När detta är gjort, kommenderas »helt om», alla vända sig, ock var ock en omfamnar nu
den han kallat, utom den dömde, som måste famna kakelugnen.
Korsbärga.
Sv. Landsm. XIX. I.
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Käjsarn i Kina.
Den dömde beger sig ut ur rummet, men inträder snart
mycket högtidlig, stundom med ett ljus i handen, ock säger
med största allvar: »Tjäjsarn i Tjina ä dör», under det de andra
söka bringa honom till skratt.
Alboga.

Peka på månen.
Man knyter för den dömdes ögon, ock han föres till kakelugnen. Han tror sig nu skola peka på denna, men i stället
föres hans utsträckta finger in i munnen på en annan, som
hastigt ställt sig framför.
Korsbärga.

Plocka smultron under snön.
Den dömde tillfrågas, huru många kannor han vill plocka.
Lika stort antal som han uppger, lika många kyssar skall han
ge en person av motsatt kön under en utsträckt näsduk. Vanligen reder man sig med slängkyssar.
Forshem.

Ryske posten.
Den dömde går ut i nästa rum ock knackar sedan på dörren. »Vem ä, dä?» frågas. »Ryske påsten.» »Vem te?» Nu
uppges en person av motsatt kön. »Hur inågga lakk ä dä?»
Ett antal uppges. »Ä dä rött älle svart lakk?» Svaras rött,
skall den, som posten anlänt till, ge den dömde så många kyssar,
som det är lack, men om svart, lika många örfilar.
Korsbärga.

Stå i brunn.
Den dömde tillfrågas: »Hur många alnar står du?» Han
svarar t. ex.: »Två». — »Vem ska jälpa däj upp?» Nu nämnes
en av motsatt kön, ock denne skall den dömde ge två kyssar.
Känner man förut till straffet ock vill försöka slippa det, söker
man reda sig genom att säga: »En halv aln» 1. dyl.
Forshem.
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292. Stå i brunn.
Ett annat sätt är, att den dömde lägger sig på knä mitt
på golvet ock säger: »Ja står i brunn, dän som har mäj tjär,
jälpe mäj dän». Någon av motsatt kön skall då gå ock rycka
upp honom.
Korsbärga.

293. Räkna träna i skogen.
Man ställer sig mitt på golvet, pekar åt olika håll ock
säger: »Ett, två, tre, å så alla di andre».
Forshem.

294. Svara på tre frågor.
Medan den dömde går ut, uppställa de andra tre frågor i
ordningsföljd. Han inkallas därefter ock tillfrågas: »Va svarar
du på dän första fråga?» Han får nu säga »ja» eller »nej»,
varefter frågan uppsäges för honom. På samma sätt med de
andra frågorna.
Korsbärga.

295. Säga sju osanningar.
Man »vrägger. te» något som ej är sant, vari 7-talet ingår,
t. ex.: »Ja så fu orra setta på lataket». Tillfrågas man sedan,
om det var sant, måste det förnekas.
Larv.

Heter även »juga ju löper».
Alboga.

296. Dra timmerstockar (ur väggen).
Man böjer huvudet mot väggen eller dörrposten ock drar
det nedåt, så att ett knackande ljud uppkommer, ock detta upprepas så många gånger, som antalet »temmerståkka» bestämts i
dommen.
Forshem.
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297. Lägga varmt på kallt.
Man lägger handen på fönsterrutan.
Forshem.

Stå på havet.
Man ställer foten på ett spikhuvud i golvet.
Forshem.

Heter även: »stå på huve som på fötter».
Visa sitt blod.
Man håller handen mot fönstret eller mot ett ljus.
Forshem.

300. Visa svart på vitt.
Man tar t. ex. en bok med mörka pärmar ock håller den
på den vita kakelugnen eller spisen.
Forshem.

Ändra utseende.
Den dömde ställer sig mitt på golvet, var ock en får
efter behag förändra hans ställning.
Forsh em.

Ringlekar.

302.
De lekande fatta varandra i händerna ock bilda en stor
ring, som går omIging på golvet eller lekplanen, vanligen i
långsam takt ock åt vänster, för ombytes skull stundom raskare
ock åt höger.
En träder inom ringen ock utväljer någon av de kringgående — en gosse väljer en flicka ock tvärtom — ock dansar
om med den, så länge sången räcker. Därpå återvänder han
till ringen, ock nästa gång får den han valt »ta in» en annan.
Dansen inne i ringen består antingen av kringsvängning i
mer eller mindre typisk »flänpålske», eller av vals, galopp o. d.,
eller ock utför man särskilda, av lekens innehåll betingade
rörelser.
De närmast följande lekarna äro sådana, vid vilka endast
uppbjudning ock kringsvängning inne i ringen ägerrnm. Täxterna
i denna grupp övergå utan sträng avgränsning i dem som användas, då två personer svänga kring i »pålska» utan att någon
ring går omkring dem (t. ex. nr 322, 329).
303. Nu är det jul igän.
34_
1.

•
Nu ä de jul i - gän, å

nu

ä

• 4.1-= •
de jul i - gän, å

•• •h .. 51

tain

P —P
ef - ter jul så kom-mer pås - ka.

Om ett år i - gän så.
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ha vi jul i - gän,
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om ett år i - gän så ha vi jul

i - gän, å ef - ter jul så kommer pås - ka.
Varv (Forshem).

2. Nu ä julen slut,
nu ä julen slut,
efter jul så kommer påska :11:
De va inte sant,
de va inte sant,
efter jul så kommer fasta.
Korsbärga.
Första värsen förekommer allmänt med mindre variationer i ord
ock musik.

304 A. Höga bärg.

•• å
1.

Hö - ga bärg å de dju - pa da - lar, se här ä vän-nen som

A
9 1
d
1.

d.;

1

•• d

mig be - ha - gar. Häj hopp.min lii - la jär - teknopp, vi ska dan -

sa, till so - len rin - ner opp. Höj hopp, min skö - na, nu

ap

t

ha vi dan - sat i det grö - na.

2. Vi ska dansa över bärg å backar,
vi ska slita ut bå skor å klackar.
Häj hopp etc.
(Forshem.)
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3. De ä så lessamt å gå i ringen
å vilja dansa å få ingen.
Tag en av dessa Igossart små,
flickor f
som så gärna i dansen vilja gå.
Häj hopp, min docka,
nu ska vi dansa å hoppa.
Korsbärga.
Slutet av de båda första, allmänt förekommande, värsarna varieras
stundom.

304 B.
Höga bärg ock i djupa dalar:
se här är vännen som mig behagar.
Häj hopp, min lille sockertopp,
vi ska dansa, till solen rinner opp.
Häj hopp, min docka,
vi ska dansa å hoppa.
Vi ska dansa över bärg å backar,
slita ut både skor å klackar.
Häj hopp, min lille sockertopp,
vi ska dansa, till solen rinner opp.
Höj hopp, min sköna,
nu ha vi dansat i det gröna.
Björkäng.

304 C. Häj hopp, min sockertopp.
LIN hopp, min sockertopp,
vi skall dansa, till solen rinner opp,
häj hopp, min docka,
vi skall dansa ock hoppa.
Vi skall dansa över bärg ock backar
ock slita ut både sko ock klackar.
Häj hopp, min sköna,
vi skall dansa i det gröna.
Längjum.

305. Säj säj.
—•
Säj säj, vill

du ha maj? Får du mäj så

•—• -•-

står du däj.
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•

Vill du in - te ha mäj, får en an - nan ta mäj, vill du in - te

se mäj,

får du lå - ta bli mäj. Säj säj, vill

du ha mäj?

4tLipmel---- i
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Får du mäj, så står du däj. Men ja har in - te fy - ra styver.
Forshem (Mariestad).
5:te raden lyder stundom:

Får du låta va mäj.

306 A. Stekta harar.
Stekta hara å gödda svin —
sök nu rätt på din kusin,
ta'n i armen, släng'en in!
Här dansar tiljan under foten,
trampa lätt uppå skon, lägg imot'en!
Forshem (Korsbärga).
Första raden utelemnas stundom.

306 B.
Stekta harar [å] gödda svin —
ta'n i armen å släng'en in!
Här dansar tiljan under foten,
stå rätt uppå skon,
slå imot'en!
Ta nu rätt på din kusin,

dra'n i armen, släng'en in!
An står tiljan under foten,
hoppa lätt uppå skon,
spjänn imot'en!
Norra Vad sbo..
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307 A. Flicka lilla, jag tycker om dig.
1. Flicka lilla, ja tycker om däj,
mycke mera än om mäj själv.
Ja om ja visste, ja kunde få däj,
ja skulle fria till däj denna kväll.
Inte nr ja, inte går ja.
inga — — s flicker får ja,
å desamma de kan de va,
för ta mäj katten ja dom vill ha!
2. Tro inte du ja ä ut å friar,
mina vägar vända ofta om,
mina vägar gå åt andra byar,
där finns flicker som ja tycker om.
Inte nr ja etc.
Forshern. •

307 B. Du lille unge, jag tycker om dig.
Du lille unge, jag tycker om dig,
liksom du vore min bästa vän.
Om jag visste, vad du vore,
så skulle jag fria till dig i denne kväll.
Ock inte nr jag, ock inte går jag,
ock inte sådana pojkar får jag,
men lika nöjder kan jag dock va,
för räss så gärna jag dig vill ha.
Längjum.

307 C.
Ja töcker om de, du lella onge,
liksom du vore min likste vän;
för om ja vesste, var du bodde,
ja ginge te de varävli
Fredsbärg.
2:dra raden lyder även:

Ja möcke mera än om me själv.
307 D. Tro inte du.
Tro inte du att jag går å friar,
fast jag fjäska så mö för däj.
Nej, mina tankar ä åt andra vägar:
se här ä vännen som jag håller kär.
Björkäng.
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308. Inte vill jag ha dig.
Inte vill ja ha däj,
men ja får väl ta däj,
så du slipper stå å gråta.
Denne vännen är
mycke mera kär,
sådan är ju livets gåta.
K orsbärga.
Kan sjungas såsom nr 394.

309 A. Vi ska ställa till.
-kkf

t
•-'
9—
1. Vi ska stäl - la till en ro - - ii - ger dans, vi ska binda bä-de

ts

_r
7=g7
hål- P— P
kro - na å krans, till dan- sen.

5512>

-P

14

p
Häj hopp, en ro - - li - ger dans,

•

5

häj hopp, bå kro - na å krans, till dan - sen.

2. Vacker ä du
å vacker när
du lilla.
Häj hopp, du
häj hopp, på
du lilla.

när du dansar å ler,
du på din käresta ser,
dansar å ler,
kärasten ser,
Varv.

309 B. Binda krans.
vi ska ställa till en rolier dans,
å vi ska binda både krona å krans,
i dansen.
Häj hopp, en rolier dans,
häj hopp, bå krona å krans,
i dansen.
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Vacker va din far å vacker va di mor,
å vacker va di söster, vacker va din bror,
å du e ful.
Häj hopp, en rolier dans etc.
Vacker är du, när du dansar å ler,
å vacker är du, när du kärestan ser,
du lilla.
Häj hopp, en rolier dans etc.
Björkäng.
2:dra raden i sista strofen lyder även:

Å vacker när du på din käresta ser.
310. Behagar ungersvän.
Behagar ungersvån
dansa med sin vän?
För rosor ock violer.
För rosor ibland de liljorna små,
för järtunge lilla, mäj skall du få,
för rosor ock violer.
Varv.
Sista raden sjunges även:

Men ja ska lära däj å vänta.
311 A. Häj lirum.
Häj lirum, häj lamm,
häj lustig ock glad!
Dansa bättre, dansa bättre
med vännen du har!
Varv.

311 B.
Häj, lirom häj, larom häj,
lustigt som jag!
Dansa mera, dansa mera
med flickan du har!
Häj lirom, häj larom,
häj lustigt som jag!
Längjum.
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312. Det står ett träd.
-

;p

p

• ot_ •

Det står ett träd på min fa- ders gärd, det bär så un - der - ii - ga

r
gre - nar;

när de an - dre so - ver två, då so -ver jag al - -

le - - na.

De rö - de

ro - ser

är

så här - ii - ga,

r
vack-ra flic-kor är så

kär - ii - ga;

men när man får den

rp-1-75man vill ha,

då

är det nö - je till att

le - va.

Det går väl an att sova två,
om intet annat kommer efter;
barna gråter ock vaggan låter,
ock man blir ofta väckter.
Råda.

313. Morfar hade en gammal rock.

Mor - far ha - de en gam-mal rock, som var av avi - ne - hår

t

—bc

•
Vä -

ven; ock när han dan - sa - de som all - ra bäst, så tog han
;,4

die

kan i

nä - ven.

Rö - da ro - ser ä

så här - ii - ga,
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vack-ra flic-kor ä så

kär - ii - ga, hälst när de få de som

de vill ha, då ha de en-dast tro - na.
Gillstad.

314. Det är så, roligt.
Det är så roligt, det är så roligt om sommaren uppå änga,
ock pojka slår ock tösera rakar te stränga.
Det är så roligt, det är så roligt om sommaren uppå åkern,
gubben före ock käringen efter med påken
rivan).
Råda.

315. Kom, skall du få en dans.
'Bom, sa du få en dans utav mäj
åja en av däj å du en av mäj,
å så sa dä vandra laget umkring,
te däss vi får dansat alla.
Längjuin.

316. Jag rider lätt.
,Jag rider lätt uppå min häst
uppå de grönskande valla.
Blommor spela så gladelig,
blommor spela så gladelig,
låt inte pojkar bedraga dig,
för de bedraga så många.
Längjum.

317. Plocka plantor.
Plocka plantor ock sätta kål,
när det rägnar.
Tag din lilla vän,
ja tag din lilla vän,
ja ta'n på armen, när du somnar!
Längjum.
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318. Se här är jag.
Se här är jag, men var är du,
se här är jag, men var är du?
Se häj, du häj!
Ser du efter mäj,
jag betalar däj,
du betalar mäj,
sen tar jag mig en annan.
Längjum.

319. Ock hur du vänder dig.
Å hur du vänner däk,
å hur du ställer däk,
så laja att du har en trogen vän!
Snart förgår dina ongdomsdajar,
di komma ai mer igäu.
Jak ser i öster,
jak ser i väster,
jak ser i nol å jak ser i sör,
å over allt ser-ak vackra flecker,
men ente ser-ak mi fåstemö.
Jung.

320. Ingen träder så lätt i dansen.
Ingen träder så lätt i dansen,
,
som lilla Lotta hon gjorde.
Hon plockade blommor i sin famn,
ock blommokransar hon gjorde.
Dem älskar jag så järtelig,
dem älskar jag så gladelig.
Lade blommor uti sin hand,
ock blommokransar hon gjorde.
Bitterna.

321. Ja jag hade aldrig friat.
Ja ja hade aldri friat te de,
om du inte själv hade börja,
för du geek å drog i kjolen på me,
ock ja velle gärna följa.
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Ock så går de te i lust å i lek,
ätter så kommer tårar å svek,
strax tar di säj en annan (anner).
Fredsbärg.

322. Fått i mitt sinn.
Fått i mitt sinn,
att Kalle ska bli min,
evad dä kostar eller gäller.
Granngosse vår
gifte säj i fjol,
fattiger som e myra.
I år har han gål,
oxar å kor.
hästar dä har han fira.
Fredsbärg.

323. Fågeln uti skogen.
Fågeln uti skogen han sjunger var da.
Anna min vän å ja,
vi ska bli äkta par.
Hå hå hå ilåh nå nåh,
Anna ock jag.
Björkäng.
Införd från Stockholm.

324. Opp ock hoppa.
Opp ock hoppa (sutta), stå ej å dra däj,
når du blir gammel, vell ingen ha däj.
Setta i'na vrå
kan du fälle få,
men mett onga jarta får du ej ändå.
Björkäng.

, 325. Är det du?
Är det du?
-.— Ja da ä dä.
Kommer du nu?
— Ja dä gör-a.
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Vell du ha me?
Ja dä vell ja.
Ä dä säkert?
Ja bevars! •
Norra Vadsbo.

326. Hopp flicka lilla.
Hopp fleeka lella, vell du ha me?
Se här ä nappavanta som du ga me.
Ostbo (Kindbo) ä du, å Västbo (Åsbo) ä ja,
lärsko (skinnsko) har du, å träsko har ja.
Jänka (dansa) bäst du jänka (dansa) vill,
me sa du [ändå] ha.
Norra Vadsbo.

327. Slå på storom.
•

MIL

g•

•

När som
som An - na - Li - sa slår på sto-rom, vem får då va - ra
1

å

•

-i

w—P •P 1.4

med? När som An - na - Li - sa slår på sto-rom, vem får då va - ra

;
1-1
med?

Tae - ka dem för det, tac - ka dem för det,

4 % -- 41
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-

då får An-ders-Pet - ter va - ra med.
Ås härad.
Anna-Lisa, den uppbjudandes namn; Anders-Petter, den uppbjudnes
namn.

328. Vill inte du.
Vill inte du, så skall jag
själv dansa med kulla. —
Själv dansar jag med kulla.
Björkäng.

Den gottländska Taksteinar-slignen.
Ytterligare meddelanden
av

L.

FR. LÄFFLER.

1. En ny uppteckning av Taksteinar-sägnen, härrörande
från 1600-talet.
Av Gottlands i Uppsala studerande nations bibliotekarie,
filosofie
licentiaten 0. W. WENNERSTEN, bekant som kännare av
Gottlands forntid, erhöll jag, kort efter det min uppsats genom
särtryck blivit känd — jag hade tillställt hr W. ett exemplar
därav — ett meddelande om en av hr W. funnen ny handskrift,
innehållande Taksteinar-sägnen, delvis i fullständigare form än
-den av mig meddelade. Jag har ansett det vara av intresse att
bär meddela den nya handskriften in extenso tillika med de
slutsatser, som av detta fynd kunna dragas.
Jag följer därvid till en början hr W:s sedermera av trycket
offentliggjorda uppsats i ämnet: »Ett bidrag till Kännedom af
Taksteinar-sägnen» i tidningen Gotlands Allehanda för den 2
november 1904, om vilken mot mig starkt polemiska uppsats,
som är undertecknad W—STEN, jag genom herr lektor M. KLINTBERGS välvilja mot slutet av november fick kännedom.
Herr W. skriver, att utom den av mig meddelade Hilfelingska
avskriften av MoLnyus' uppteckning av Taksteinar-sägnen — som
herr W. anser »snarast böra betraktas som en del af ett tillfälligtvis
särrifvet manuskriptark eller kanske än hellre som ett lösryckt
blad ur någon af de åtminstone under 1700 och början af 1800talet allt annat än ovanliga sammelböckerna, i hvilka ägarne
Sv. landsm. XIX. 6.
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afkopierade allt hvad som för tillfället föll dem i smaken elleraf dem ansågs beaktansvärdt — finnes af Taksteinarsägnen
ett annat sådant blad i behåll. Detta är dateradt 15 martij.
1696 och innehåller ej blott den hos MOLIJNUS saknade början,
utan har äfven ett godt stycke gemensamt med dennes manuskript. Tyvärr saknas här sjelfva afslutningen. Manuskriptet
påträffades vid det förberedande ordnande, som antecknaren af
dessa rader vidtagit med den honom anförtrodda delen af den
om Gotland högt förtjente prosten M. Gustafsons manuskriptsamlingar. Det mäter i längd 32 cm. 2 mm., i bredd 20 cm.
7 mm., och synes utgöra ett lösblad ur någon sammelbok i folioformat. Bladet är å dess andra sida nederst försedt med ett
folionummer, samt numera åttaviket, starkt fuktfläckadt och delvis.
remnadt efter vikningen, delvis på ett ställe skadadt af ett störregenom mögel orsakadt hål och på 12 ställen starkt fuktfläckadt,,
dock ej hårdare än att skriften kunnat återuppfriskas. Såväl,
papperet med dess vattenstämpel som sjelfva stilen och bläcket
borga för den uppgifna dateringens äkthet. Texten, som täcker
begge sidorna och genom ett fortsättningstecken visar sig hafva
fortsatt på ett följande blad, är genom margsiffror och nya rader
med extra stora begynnelsebokstäfver indelad i 5 kapitel. Dem
nu felande delen af sägnen torde ha bildat en andra afdelning
af det 5:te och möjligen ett sjelfständigt 6:te kapitel. Vi återge- på grund af deras vikt för utredningen af den ursprungliga
myten — här nedan de i det föreliggande 1696-årsmanuskriptet,
»•
bevarade kapitlen
Sanfärdig Relation om Gambia Hifdingen ta Taxstenkorteligen extraherat d. 15 martzj A:o 1696.
Eftersom Taxstener war en mäehtig höfding och hadde
mychet at säja torde ingen giöra honom emot och derföre måste
och då varande [: twifvelsutan :] muncken eller prästen icke förrätta almen tiänsten, utan han var tilstädes, utan måste vänta
hvar gång effter honom, och effter herr Taxstener detta misbruchte, så at almogen måste merendels hvar gång venta effter
honom, ja in tu l bara qvällen, förtröt det dem storliga, at de
begynte på, murra och låta illa emot Munkerna trugandes dem
medh döden, icke dess mindre torde icke Prästen endå bryta
sitt contract emot Taxstener förend hans medtiänare honom ophissade, sägandes, giör din tiänist, vi ville stå derföre, der igienom Prästen en gång, tog sig dristighet tu, effter almogens inständiga begiäran at förrätta tjänsten uti Taxsteners frånvaro;
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hvileken emot tjänstens slut och emot qvällen kom togandes tul
kyrckian och förnam vidh kyrkiodören Prästen allaredo vara på
Prädickstolen, då han och strax gick derifrån onder, och in i
Präst[st]ugan, som kallas grönstugan, att förevita Prästen, livilken då han inkom, emottog Taxstener honom illa med svära
och hårda ord, hvarför han sådan schimf hadde emot honom
giort, då de korum uti ordvexling och trätte, till på sidstone
Munkens tjänare effter deras löffte togo ihop med Taxstener med
hug och slag, och slogos de så jämmerliga at blodet satt på
alla väggar, hvilket aldrig sedan kunne utgå, och entel. togo
de lifvet af Taxstener. Som nu detta ryektades uti mång land
at Taxstener var ihiälslagen, så kommo mycket förnämt folk
och främmande at bese denna bloden, om det så var, hvilcket
lände Prästen tu l stor omkostnat, derföre han förorsakades att
låta panela stugan 1, att dett optoget kunne stillas.

Som nu Taxstener med process skulle begrafvas uti Rom
Closter, med stort fölge kördes h[an på] en vagn af en dreng
och som de kommo till Kellunge, red fölget neder vägen genom
Kellunge, för närhet skull, men lijket måste drengen köra den
andra vegen öfver Malmen, befallandes honom att köra sachta
med lijket. Men denne som fruchtade sig at komma senare
fram end de andra, körde temmelig fort, därför reste sig Tax-.
stener uti kistan, och sagde, hörde du icke de befalte dig köra
sachta med lijket, hvarför schakar du mig så illa? Drengen
förfärat språng af vagnen och bp tu l fotz och mötte fölliet vid
Eikeby, förtälliandes dem hvad som schedt var, då de måste
effter lijket tilbakars och föra honom fram till Closteret och begrafvan.

Men Taxstener löp samma natten hem till Taxstens, och
fantz intet mera [vid] Closteret, giöran des stort skelmeri och oro
inne och uti • gården så att ingen kunne hafva frid för honom
natt eller dagh — viste eij heller någor något rä,dh för honom,
ehvad de och söehte till rådh. Utan var en Estpiga den samma
gång till Taxstens som tog- sig en g[ång dri]stighet till, och
tände en bra brasa på och hadde tillreclz Ekvedh, entelig kommer Taxstener in, och pigan tog en stoll fram satte för spisen,
och bad honom sitta och verma sig, hvilket han gjorde, (hvar
1) »Jag har>, säger Hilfeling i sina anteckningar, »legat i samma
antiqua rum, där han säges ha blifvit mördad».
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effter syns hool efter helarne i spiseln1), strax tog pigan ekeveden och slog dicht på honom, frågandes hvad han lop effter,
(icke heller hadde Taxstener måhl mot Ekveden,i) när nu pigan
intet meera kunde, och han reeste sig op effter henne, for hon
uth på dör och kröp op på ugnen, Taxstener effter henne uth
på dör, men fan henne intet, utan for dermedh neder i Taxstenes Moderen (är nu eng2) hvarest han sedan lång tidh vistades,
och kunne ingen följe för honom der komma, antingen hösta,
lässa las, eller molka koner (eller något1), så giorde han dem
alltidh schada, så att de ingen roo eller nytta kunne hafva af
den Engen (eller däromkring1), eij heller kunne nogen vara så
mechtig att dempa hans öfvervåld, ty alla de som ville mana
honom, kunne intet uträtta, om de icke voro heel rena för någon
svaghetz syndh, ty dem förevitade han strax, och bregde dem
deras fehl, så att ingen fautz som kunne bestå.
4.)
Entelig hadde varet en une man på Öhlandh som hadde
kommit till ett hälleberg, och hadde der seet en jungfru, hvilken
han tog sig till hustru, . . . gafs henne 3 ting att vällia uti till
medgift, nemblig en kista med penningar, : 2: att blifva drotning
uti berget, eller och 3: en runkafla, af hvilka tre ting hon uthvalde run k afle n. Dessa personer aflade en son, som var -en
mächtig (svart-4) konstnär, och blef sedan hijt förskrifven om
han kunde något förmå mot Taxstener. Denne samme Sohn
vandrade i genom haffvet uti wandrande igenom hafvet hit
til Gottland uti ett Glas och
ett glas innelycht hijt til Gothade inte så stor fara som allandh, och hade intet så stoor
lenast då han råkade en stor
fahra, som allenast då han rågrufvelig Fisk uti hvilken han
kade i en stor och grå fläckig
3 dagar låg men änteligen utfisk benämbd ålmoren uti hvilken han 3 dygn måste med råkade och kom väl öfver.
stor möda omkring vandra til
des han entel. utråkade och
kom väll öfver.
Tillagdt mellan raderna, tydl. af samma hand som skrif vit
det hela.
Modren utgjorde på Hilfelings tid en del af en Taxtens gård
tillhörig äng. Namnet på ängsstycket, enl. Hilfeling, för dess godhet
och såsom en moder för alla ängar.
Originalet har skrifE elet : »eng ung».
Of van ordet står med svagt bläck och annan hand (?) : »Nils».
Stilen samtida med det öfriga.

XIX. 6

EN UPPTECKNING FRÅN 1600-TALET.

41

5.)
När han DU hijt kom och
När han nu kom hit blef han
blef hemförder tu l Moderen der
förder ner i änget till TackTaxtener vistades, kunne han
stener men han kunde intet
icke få Taxstener tu l stånd och
få igän honom för änn han
tal, ty Taxstener fruchtade för
fan på ett råd han tog en Wit
honom, ente[ligen fan]t han på
märr och satte sig bakfram ok
detta grep, han tog en vijt
söp ur ändan på märren med
mär och satte sig af vog med
en Silfversked ok när Taken s[il]fversched, och söp uhr
stener detta såg kunde han
ändan på märren, hvilket när
intet längre bärga [så!] utan
Taxstenar såg, kunne han eij
log och sade galet hafver jag
'änger hålla sig, utan log och
sedt ok galet har jag hört men
sagde, en gammal man ähr
aldrig galnare Carl än du est
jag, galet hafver jag hört och
ok vid detsamma kastade denna
galet hafver jag sedt, men
Trollkarlen runstaften för Takaldrig galnare kar en du est:
stener sägandes spark den ifrån
och med det samma kasta denne
dig han gjorde så Benet fastTrolkaren runkafien 1 kr Tax} nade sade åter trollkarlen tramp
stener, sägandes spian bort den
bort honom med det andra Beifrån dig, der med span Taxnet han gorde så men det faststenar [med] den ene foten,
nade och sade åter Trolkarlen
hvilken strax fastnade, sade
tag löst med handen så slipper
trolkaren spian med den andra
du Takstener too. med den ena
foten så slipper du; Taxstener
handen ok han fastnade
b
okså
span med den andra, den blef
då sade tu l honom tag med den
och fast. Sade Trolkaren tag
andra handen så slipper du
löst [me]d handen. Taxstener
vist Takstener gorde så men
tog med den ena handen ock
den fastnade såsom förr Trollden blef fast. Trolkaren sagde
karlen sade Bit med tenderna
tag med andra handen så slipmen han fastnade med munnen
per du. Taxstener tog med
[Den på denna spalt stående
den andra handen och blef
täxten är den gamla förut kända.
f[ult?_1 fast. Sade Trolkaren
Se här s. 43".]
Mit med mun, så slipper du
lös. Han gjorde så, men tenderna blefvo alla sittandes fast.
Hr W. framlägger därefter följande betraktelser med anledning av den nya täxten:
»En jämförelse mellan det för de bägge originalmanuskripten
gemensamma stycket, hvilket börjar med: »vandrade igenom
1) Läffler har runstaften; Fr. Bergmans kopia af Ililfeks journaler
i Gotl. nat:s bibl. i Upsala har runstaflen; möjl. begge läsarterna beroende på felläsning af ett slarfvigt skrif vet: »rtmkaflen»?
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hafvet» (kap. 4 slutet), visar så pass många öfverensstämmelser
i ordvändningar och satsfogningar, att det är svårt anse dem
vara upptecknade efter muntlig tradition, t. o. in. om man skulle
vilja gå så långt att man skulle antaga dem vara gjorda efter
samma berättelse.
Däremot synas de snarare vara hvar sin sista länk i ett
par serier afskrifter utgångna från en och samma ursprungliga
uppteckning. De bägge föreliggande manuskripten — Molijni
och 1696:an — äro, efter en hel del språkegendomligheter —
för hvilka här blefve för långt redogöra — att döma, med säkerhet skrifna af fastlänningar, och 1696-års-manuskriptet synes
snarast vara en öfversättning eller en kopia af en öfversättning
från en gotländsk text. Närmast föreligger då att anta, att
sägnen ursprungligen varit upptecknad på gotländska och att
-de få olikheterna i texten hos Molijnus och 1696:an bero på att
de äro mer eller mindre direkta representanter för tvenne olika
Mversättares bearbetning af den ursprungliga texten. HyWn-Cavallius e Läsning för folket, 8:de årg. 1842) uppger att det
till sägnen skulle ha funnits en runskrifven urkund. Hvarifrån
han fått uppgiften torde numera ej vara lätt afgöra. Troligt
är att antingen någon af Sävarne eller ock M. Gustafsson lemnat
den. Att helt och hållet som fantastisk utdöma denna uppgift
om runurkunden torde ej vara befogadt, då man från Gotland
har runinskrifter af så pass ungt datum, att de väl kunna bevisa det folket å sagda ö känt och brukat runorna långt efter
den tid, då Taksteinarsägnen uppkom.
Sägnens hufvudperson framställes i manuskriptet af 1696 i
tn betydligt annan dager än den hvari han framstår i uppteckningarne af Hilfeling och Snöbohm, i det prästmordet inför
altaret bortfaller. Men på samma gång svinner ock det skäl
som Läffler anfört mot att Taksteiners grafplats skulle vara
inom kyrkan, och af mördaren och kyrkoskändaren blir det den
mördade Taksteiner, hvilken just på grund af sin våldsamma
bråddöd blef gengångare. En helt annan natur skulle han ha
fått, efter att själf ha begått samma illdåd eller försvarat sig, i
det han då måst byta gestalt och som gast eller byse företrädesvis uppträda under djurskepnader — häst, get e. dyl. Sägner
om denna klass af spöken äro ej sällsynta på Gotland — till
stor del daterbara och af ganska ungt ursprung, liksom de ock
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uppvisa obetydligt med ålderdomliga drag i jämförelse med
Takstenarsägnen och med den besläktade: Hufvuddraget där är
sättet för uppträdandet — i den naturliga gestalten — liksom
ock valet af boplats — träsk eller i allmänhet vatten — och
just detta hufvuddrag utgör kännetecknet för det gengångarskap,
som skulle kunna betecknas med de Odintagnes. Dit höra bland
annat de som dött oförmodadt ej blott genom mord utan ock
på andra sätt, så t. ex. de som dött i barnsäng. Ofta äro detaljerna i dessa sägner af den natur, att man tvingas att för att
förklara deras uppkomst anta att de härstamma från den tid,
då kristendomen ännu ej hunnit bryta tron på gamla gudar så
pass mycket som under nyare tid skett. Och för att förklara
särskildt Taksteinarsägnen behöfver man ej tillgripa den ut-vägen att den skulle utvecklats och fäst sig vid Nikolaus Takstens genom en feltolkning af inskriptionen å dennes grafvård
i Lärbro kyrka. En historisk händelse kan mycket väl ha legat
till grund för sägnen, och om Nikolaus Takstens anno 1274 dött
en våldsam död bör sägnen om hans genfärder ej ha behöft
många år för att utveckla sig. Hvad sedan beträffar sägnens
_afdelning om trollkarlen med runkaflen kan den vara ett något
senare tilläg — möjligen hämtadt från någon annan äldre
sägen.»
Vad nu först beträffar frågan om de båda uppteckningarnas
förhållande till varandra, så har jag ovan s. 40-41 till underlättande av jämförelse avtryckt vid sidan av varandra det nyfunna ock det äldre manuskriptets motsvarande delar.
Jag vågar tro, att varje läsare, som gör sig mödan att omsorgsfullt jämföra uttryck ock satsvändningar i de båda uppteckningarna, skall komma till det resultat, att här med all
sannolikhet i uppteckningen av 1704 föreligger en något moderniserad ock förtydligad, således ganska fritt behandlad avskrift av 1696 års manuskript eller möjligen av ett original,
varav denna är »extraherad». Man märke t. ex., hurusom 1704
.års ms. har uteslutit det ovanliga ordet ålmoren — ålmoder
är ett i Småland ock Östergötland förekommande namn på »ett
förment egendomligt sjödjur, varifrån ålen tros härstamma» (se
Rietz) —, utbytt det för icke gottlänningar obegripliga »modren»
mot änget, tycks ha missförstått eller missläst orden grätlekig
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ock runkafien, utbytt den äldre formen spian i mot de nyare
spark, tramp bort, omskrivit apan (sparkade) ock för övrigt

enligt tidens sed förfarit fritt på flerfaldigt sätt vid meningarnas.
återgivande.
Jag förmodar nu, att denna avskrivare av 1704 varit en
yngre prästman från Linköpings stift på fastlandet, som varit
missiverad på Gottland någon kortare tid. En prästsläkt MOL1NIIS
fanns vid denna tid i Östergötland. Uppteckningen av 1696 eller
dess original förmodar jag också ha blivit upptecknad av någon
präst med anledning av den bekanta uppmaning, som från K.
Maj:t i cirkuläret av den 18 dec. 1666 utgick till bl. a. andliga
myndigheter, att »uppspana alla antiqviteter» ock därvid bl. a.
»icke allenast uppteckna, utan ock granneligen efterspörja . . .
Traditioner och Sagor» om bl. a. »kumbel och annat slikt», som
»i deras kyrkor och socknar hittas» (se Ant. Tidskr. f. Sverige
I: 10-11).
Att, såsom hr W., antaga 1696 års manuskript »snarast
vara en öfversättning eller en kopia från en gotländsk täxt»,,
därtill finnes icke det ringaste skäl — en annan sak är, att
sagoberättaren förmodligen berättat sägnen på gottländska för
upptecknaren — liksom ej häller till antagandet, att »sägnen
ursprungligen varit upptecknad på gotländska» ock att de båda
uppteckningarna skulle vara »mer eller mindre direkta representanter för tvenne olika öfversättares bearbetning af den ursprungliga texten.»
Ån orimligare är det att, såsom hr W. gör, sätta någon lit
till den fantastiska uppgiften om en r u n sk ri v en urkund. Då
hr W. söker stöd därför i den omständigheten, att »man från
Gottland har runinskrifter af . . . ungt datum» (se ovan), så
förbiser hr W. den väsentliga skillnad, som ligger i användandet av runor till korta inskrifter ock deras användning till värkligt litterärt bruk. Det förra »bevisar» intet för det senare. Hr
W. skattar, fruktar jag, med det förra som det senare antagandet
åt en lokalpatriotisk iver att med all gevalt göra sägnen i fråga
till en äkta gammal gottländsk saga; vi få uppvisa flera prov
därpå i det följande.
1) I en avskrift, som hr W. förut meddelat mig, har han läst
spiern (första gången), spien (andra gången).
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Vi skola nu tillse, om innehållet av den nyfunna täxten
lemnar stöd för detta antagande, att här en äkta gottländsk fornsägn föreligger, eller om tvärtom därav stöd kan hämtas för min
mening om »en svensk mytbildning i senare tid».
Vi fästa oss då först vid kap. 2, som tydligen visar, att
en sägen om en annan person blivit överflyttad på »Taxstener».
Ty att denne först blivit begraven vid Roma kloster, är ju
orimligt att antaga. Detta lilla sagobrott har blivit införlivat
med »Taxstener»-sagan, alldeles såsom efter mitt antagande skett
med K ettil-runske-sägnen.
Vidare inhämta vi av kap. 4 en intressant upplysning om
vilken väg denna senare sägen kommit till Gottland, nämligen
över Öland. Detta stämmer ju bra med det av mig påpekade
förhållandet, att nämnda sägen varit bekant i Småland.
Hr W. säger, att »hvad beträffar sägnens afdelning om trollkarlen med runkaflen, kan den vara ett något senare tillägg
— troligen hemtadt från någon annan äldre sägen». Han visar
med dessa ord, hur svårt han har att låta kritisk forskning
segra över lokalpatriotiska känslor ock därpå grundade förutfattade meningar. För alla andra av sådant oberörda, kritiska
forskare står det utan tvivel fast, att kapitlet om trollkarlen
med runkaflen är en från fastlandet kommen, till Taksteinarsägnen löst fogad episod.
Det är klart, att här påpekade förhållanden äro mycket
ogynnsamma för teorien om Taksteinar-sägnen såsom en äkta
fornsägen. Om kapitlen 2 samt 4, 5 ock 6 (det senare = slutet
i 1704 års manuskript) kunna visas vara från andra håll komna,
till »Taksteinars» person överflyttade sägner, så blir det icke så
mycket kvar av fornsägnen om denne, ock den misstanke
måste ju alltid kunna uppstå, att även detta lilla kan vara av
någon anledning från annat håll överflyttat till Taksteinar —
såsom jag just antagit.
Det bör kunna visas goda skäl, varför just detta lilla återstående skulle vara äkta, när allt det andra är oäkta.
Vi komma så till den viktigaste nyheten i 1696 års uppteckning: den omständigheten, att »Taxsteners» död framställes på.
annat sätt där än i den nyare folksägnen, som jag anfört. Taxstener skall icke ha mördat prästen ock därefter ha blivit ijäl-
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slagen av allmogen, utan han skall ha, av anförda skäl, trätt på
prästen ock därefter blivit ijälslagen av »Munkens tjänare».
Hr W. fäster ofantlig vikt vid detta förhållande. I några
inledningsord till sin uppsats tager han sig därav anledning att
i en hög ton — som lämpligen, såsom av det följande torde
framgå, hade kunnat betydligt nedstämmas — förklara både
premisser ock slutledning i min uppsats för falska, samt att »man
måste vara gotlänning eller ock under åratal i detalj ha studerat
de gamle gutarnes föreställningssätt» i frågor om de avlidnes
tillstånd »för att kunna draga en rätt slutledning».
Låtom oss först tillse, vilka fakta föreligga. En uppteckning av 1696, möjligen härrörande från ett högst några få tiotal
är äldre original, berättar en sägen på ett sätt. Folksägner,
upptecknade något över 100 år senare, berätta den på ett annat
sätt. Med vad rätt kan man då påstå, att den förra berättelsen
ovillkorligen måste vara den ursprungliga, den senare den yngre,
förvanskade? Det är ju tydligt, att upptecknaren av 1696 kan
ha kommit över en sämre tradition än den av 1801. Om, såsom
hr W. vill, det är fråga om en äkta medeltidssägen, kanske
från 1200-talet, kan ålderdomsskillnaden mellan båda sägnvarianternas uppteckning ännu mindre vara bevisande.
Jämföra vi nu de båda sägnvarianterna opartiskt med varandra, kunna vi också icke neka, att den senare traditionen om
mordet på prästen o. s. v. har ett vida mer ålderdomligt tycke
än den förra om »Munkens tjänare», som ijälslogo den stolte ock
mäktige hövdingen inne i ett rum.
Vi skola emellertid pröva båda möjligheterna.
Låtom oss till att börja med antaga, att den av hr W.
meddelade varianten om hövdingen, som blev ijälslagen av »Munkens tjänare», emedan han trätt på kyrkoherden, värkligen är
den ursprungliga.
I så fall förfaller, det är sant, min anmärkning om det
otroliga i att mördaren Taksteinar skulle blivit begraven inom
kyrkan. Men för övrigt blir ju historien om Taksteinar som
gengångare även enligt hr W. fullt riktig. Men att den därför
är en äkta medeltidssägen, har hr W. ej på minsta sätt bevisat.
Att en sägen i ock för sig om en genom bråddöd avliden person,
som blivit gengångare efter döden ock uppehållit sig i ett träsk,
har äkta forndrag, har hr W. alldeles rätt uti ock är av mig
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inte på minsta sätt bestritt. Jag har ock därvidlag åberopat
mig på »allmän folktro». I fråga om de avlidnes uppehåll vid
vatten, dammar o. d. kan hänvisas till Mogk, Germ. Mythol.,
kap. 5 »Der Seelenglaube der alten Germanen» s. 29.
Men av det nu sagda är man ju ingalunda berättigad att
utan vidare, såsom hr W. gör, sluta, att en sådan sägen om
Nils Taksten är äkta medeltidssägen. Man måste, för att kunna
vetenskapligt pröva detta, undersöka hela sägnen i dess sammanhang. Vi ha då redan förut påpekat, att denna nyfunna sagovariant till en god del visar sig bestå av sägner, som tydligen
överflyttats till Takstens person från andra håll.
Den presumption, som hr W. utgår från, att här en gammal
äkta gottländsk sägen föreligger, förlorar ju redan därmed betydligt i sannolikhet. För att nu den återstående delen, som
handlar om Taksteinars mördande, skulle i trots därav antagas
vara äkta, skulle, som sagt, starka skäl därför kunna anföras.
Men förhållandet är tvärtom det, att denna historia bär alla spår
av att vara tillkommen på en tid, då man hade dunkla föreställningar om såväl medeltiden som katolska kyrkan. Att den mäktige hövdingen blivit ijälslagen av »Munkens tjänare» för vanvördnad mot prästen är efter all sannolikhet helt enkelt en
tarvlig — barnsaga eller »rövarhistoria». Fråga vi nu, hur den
kunnat uppkomma, så ha vi just gravinskriften att hänvisa till
+ en gammal gottländsk sägen om en träta mellan en präst ock
en mäktig hövding. Det är gravinskriftens ord, »vit x eito preterit hora», »mors venit absque mora» ock »erimina deplora», som
missförstådda, på sätt jag i förra uppsatsen påpekat, givit anledning till att hövdingen Nils Taksten blivit jälten i den efter
-honom benämnda sagan.
Då vi se, hurusom nyare forskare ock författare — ElinTELING, LINDSTRÖM, BJÖRKMAN - missförstått de nämnda orden
ur gravskriften, äro vi berättigade att antaga, att sådant även
skett längre tillbaka i tiden, då man ej mera förstod inskriftens kyrkliga tankegång, såsom jag i min förra avhandling
uppvisat.
Vi komma så till den andra möjligheten, att den av mig
avtryckta, senare upptecknade sägnvarianten om hövdingen Nils
Taksten såsom prästens mördare ock därefter ett offer för allmogens härnd värkligen är den älsta. Det är denna variant
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av sägnen som ännu är levande. Prosten Sik meddelar mig i
brev av 5/12 1902 följande: »Här i orten är sägnen om Taxteinaren i det närmaste utslocknad. Det enda, man vet omtala
om honom, är att han varit en mäktig, myndig man, som i
vrede öfver att presten vågat börja gudstjänsten före hans ankomst till Lärbro kyrka, skjutit ned honom der han stod vid
altaret, och att den på prestens sida stående allmogen i sin ordning efter gudstjenstens slut nedskjutit honom på kyrkogården.»
Hr W. påstår, att den mördade i detta fall, såsom själv
en illdådare, ej kunnat bli gengångare, såsom han skildras
i sägnen, utan måst få »en hel annan natur» — t. o. m. om
han blott »försvarat sig» — »och som gast eller by se företrädesvis uppträda under djurskepnader». Det skulle nämligen
enligt hr W. på Gottland existera denna åtskillnad i folktron
om de avlidna. Hr W. tillägger emellertid, att »sägner om
denna sistnämda klass af spöken äro ej sällsynta på Gotland
— till stor del daterbara och af ganska ungt ursprung, liksom
de ock uppvisa obetydligt med ålderdomliga drag i jämförelse
med Takstenarsägnen och med den besläktade» . . .
Med anledning av denna hr W:s framställning må följande anmärkas. Först må påpekas, att det eljest icke är känt, att någon
sådan skarp skillnad i folktron existerar mellan sådana avlidnas
uppträdande efter döden, som dött bråddöd utan att vara brottslingar, ock sådanas som varit illgärningsmän. En framstående
svensk folklorist, amanuensen N. E. HAMMARSTEDT, skriver till
mig härom följande: »Någon motsvarighet till den gottländska
uppgiften, att mördare skulle efter döden antaga djurskickelse,
kan jag ej erinra mig och har ej häller lyckats uppleta någon
i litteraturen.»
Jag hänvisar för min del till framställningen hos Mogk
a. a. rörande förhållandet i forntiden. Man finner därav, att även
avlidna barnsjälar kunde förändras till fåglar, jungfrur till svaner
o. s. v. Det var alldeles icke något karakteristiskt för missdådare att övergå till djurgestalt. Därest en sådan uppfattning
värkligen utvecklats på Gottland — ock hr W. icke oriktigt
generaliserat ett antal enskilda av honom kända fall —, så är
detta då en speciell gottländsk utveckling. Na uppgiver hr W.,
att dylika sägner på Gottland äro »af ganska ungt ursprung»
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ock »till stor del daterbara» 1• För att nu hr W:s påstående,
att en dödad mördare, såsom Taksteinar efter den av mig tryckta
berättelsen skulle varit, omöjligen kunnat bli en »gengångare»,
utan måst »byta gestalt» ock »företrädesvis uppträda under djurskepnader», skulle vara riktigt, skulle han naturligtvis ha försökt uppvisa, att den nyss nämnda gottländska folktron om
mördare efter döden uppstått före den tid, då jag antagit
sägnen om Taksteinar ha uppstått, eller 1500-talet. Men detta
bevis har, som vi se, hr W. alls inte presterat, utan efter hans
framställning kan det mycket väl antagas, att ifrågavarande
folktro är av yngre datum än nyss nämnda tid 2.
För övrigt, om också något enstaka fall av dylik tro skulle
till äventyrs kunna visas vara äldre än nyssnämnda tidpunkt,
kan ju tydligen därav icke slutas, att en sådan absolut differentiering i fråga om folktron om mördares eller icke-mördares
uppträdande efter döden, som hr W. antager, skulle då inträtt!
Vi se sålunda, att det icke jälper en till att »draga en
säker slutledning» att vara gottländing eller »under åratal ha
studerat de gamle gutarnes föreställningssätt i dessa frågor».
Därmed kommer man ingen vart, om man vid sin bevisföring
förbiser logikens ock den vetenskapliga kritikens krav.
Vad nu en sägen som den, att en präst av en storman
blivit mördad i kyrka ock den senare därför ijälslagen av allJag anmärker i •förbigående, att man av vad jag nyss anfört
kan se, att själva tron om de avlidnas förvandlande till djur alls icke
är ung, utan urgammal.
Ja, hr W. kan nästan sägas ha givit ett indirekt bevis därför.
Han säger nämligen, att om hövdingen endast försvarat sig vid mordet
på honom, så skulle han, enligt nuvarande gottländsk folktro, ej ha
kunnat bli sådan gengångare, som i sägnen sägs. Nu är det ju ytterst
osannolikt, att den stoltb hövdingen låtit helt trankilt slå ijäl sig, utan
att ha försvarat sig mot »Munkens tjänare», som »togo ihop» med honom
»med hug och slag», att märka icke oförmodat, utan »på sidstone» efter
en längre träta mellan prästen ock »Taxstener». Skildringen huru »blodet
satt på alla väggar» syftar väl på en häftig inbördes strid. — Är det
nu så, att denna (nyfunna) variant av sägnen närmast måste anses beskriva tillvägagåendet vid N. Takstens mord så, som nu antagits, ock
hr W. för övrigt har rätt i sin framställning av den nuvarande gottländska folktron, så kan ju denna ej hava varit utbildad så, som hr W.
menar, vid den tid, då »Taxstener».sägnen uppkom, i fall den variant är
den älsta, som hr W. vill!
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mogen, angår, så kan den väl härröra från medeltiden. Den
saknar icke medeltidsprägel. Jag har i min förra uppsats påpekat, att, enligt SNÖBOHM, dylika sägner finnas i flere socknar
å Gottland.
Men för att pröva denna sägens äkthet just i fråga om
Taksteinar, bör man alldeles så, som med hänsyn till den förra
sägnvarianten skett, pröva denna variant av Taksteinar-sägnen
i dess helhet. Ock då det befunnits, att den del av den FIILFELINGSKA uppteckningen därav, som handlar om trollkarlen
ock runkavlen, är överflyttad från annat håll till Taksteinars
person, så måste man fråga sig: är möjligen också den övriga
delen av sägnen, som handlar om att T. blivit gengångare,
oursprunglig med hänsyn till Taksteinars person? Då vi därvid se, att flere forskare genom tydliga missförstånd av gravskriften trott sig finna stöd för sägnen, så hava vi goda skäl
att antaga, att själva sägnen från början uppstått genom att
man i följd av missförstånd av gravskriften överflyttat folksägner från andra häll på NILS TAKSTENS person. Se min förra
framställning.
Det finnes i hela hr W:s framställning, trots hans stora
ord, intet som är egnat att rubba denna Min uppfattning av
Taksteinar-sägnens uppkomst. Jag är också livligt övertygad
därom, att varje kritisk sagoforskare skall giva min uppfattning
avgjort företräde framför hr W:s, åtminstone varje från gottländsk
lokalpatriotism frigjord forskare.
Hr W. åter, som känt sitt järta värmt av kärlek till sin
fäderneorts forntid, har fördenskull med sorg sett, att en gottländsk sägen, som ser så pass ärevördig ut, blivit visad vara ett
jämförelsevis nytt mackvärk. Då han nu med mera iver än
kritik kämpat för sägnens ärevördighet, har han visat, hur farligt det är att taga järtat till råds i vetenskapliga frågor,
»det stackars hjertat, som så litet vet».
2. Om en medeltida dansk adlig Att med ett tegeltak

som vapenbild, i släktböcker kallad Tagsteen.
Jag har härmed den tillfredsställelsen att kunna meddela,
att ett märkligt stöd vunnits för min hypotes om uppkomsten
av namnet Taksten, vilken, som man torde erinra sig, gick ut
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därpå, att gårdnamnet Takstens bildats ay det personliga tillnamnet Taksten ock detta åter av vapenbilden i ett förmodat
adligt vapen, återgivande taktegel (taksten).
Den ansedde danske heraldikern archivar A. THISET har
nämligen i brev av 26/jo 1903 benäget meddelat mig, »at de
gamle danske Slxgteboger godt kjende en adelig Familie av Navnet Tagsteen. De berette nemlig, at en bekjendt sonderjydsk
Slxgt, der ellers kjendes under Navnet Emmiksen, i Virkeligheden hed Tagsteen efter sin Stamfader Jesper Tagsteen.»
»Samme Skegts Vaabenskjold», tillägger hr T., »viser et skraatstaaende Tegltag», som i brevet avbildas. Jag tillägger efter
mottagna ytterligare upplysningar, att denna släkts stamtavla
under släktnamnet Emmiksen finnes intagen i Danmarks Adels
Aarbog 1892 (årg. 9) s. 112-116, varjämte därsammastädes vapnet finnes efter ett sigill från 1537 (ock vapnets beskrivning i
Dansk Adelslexikon, där »rale Tagsten» sägas finnas i skölden) i
färger återgivet på en helsidesplansch, utvisande en från höger
nedåt snedskuren sköld med tre rader röda tegelpannor, åtskilda.
av silverränder (väl återgivande murbruket?) i högra fältet samt
det vänstra tomma fältet silverfärgat. Av detta vapen återgivesskölden å s. 51, fig. 3 här.
I Da. Ad. Aarb. förmoda utgivarna, att »da Slffigtebogerne
kalde Stamfaderen Jesper Tagsten, hvad der aabenbart kun er
en Forvanskning af hans virkelige Navn Esbern Tagesen, og
da Vaabnet i de xldste Sigiller snarere viser en Skaktavl end
et Tegltag, har sikkert hverken Tagsten-Navnet eller TagstenVaabnet synderlig gammel H2esrd». Hr Archivar THISET (den ene
utgivaren av D. A. A.) har i brev av 17/ii 1903 benäget meddelat
mig, att han härvid utgick från »at man forst har best Feil af
Stamfaderens Navn Tagsten for Tagesen og derefter ret naturligt
2undret Skaktavlen i hans og Shegtens Vaaben tu l et Tegltag».
Hr T. tillägger härom: »men jeg maa erkjende, at Feiltagelsen
for Vaabnets Vedkommende kan föres meget langt tilbage, thi
som de vedlagte Calquer, hentede fra den endnu ikke udkomne
Del af min Fortsrettelse af Henry Petersens Sigilvxrk viser, findes
Tegltaget ikke blot i 3 Sigiller fra 1537, men endog i et Sigil
fra 1427, der er fört af Esbern Tagesens egen Son, der jo dog
ikke kan have v2eret i Tvivl om at hans Fader hed Tagesen og
ikke Tagsten. Langt de fleste Sigiller fra det 15 Aarh., ja.
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endnu enkelte fra det 16 Aarh. vise imidlertid Skaktavlen, der
jo imidlertid nok med lidt god Villie lod sig opfatte som en
stiliseret Gjengivelse af et Tegltag». Till sist säger hr T: »At
Slmgten Emmiksen selv har kaldet sig Tagsten kan ikke godtgjöres. Det er kun en Slmgtebogs Tradition, om hvis Oprindelse
kun haves los Formodning.» Uppgiften i Dansk Adelslexikon
1: 137, att »en linie» av släkten Emmiksen har »fort Tilnavnet
Tagsteen, rimeligen af Vaabnet, som er skraadelt fra hojre Hjorne
af Solv og Me Tagstene» (därtill en vapenbild av 6 rader röda
taktegel i nedre sneda högra fältet — en variant av vapnet,
som jag ej sett annorstädes), anser hr THISET i ett nytt meddelande av den 16 januari 1904 (som svar på en förfrågan av
mig) vara »sikkert kun en • letsindig Omskrivning af de gamle
Slffigtebogers Beretning om, at Stamfaderen hed Jesper Tagsten.
En Mand af dette Navn kj endes imidlertid ikke af historiske
Kildex, men derimod en Ridder Esbern Tagesen, Fader tu l Emmek
Esbernsen og Lyder Esbernsen, fra hvem alle kjendte Emmiksenner nedstamme. Jeg nmrer derfor ingen Tvivl om, at Jesper
Tagsten kun er en Feillmsning af Esbern Tagesen, og at denne
alt i gammel Tid skete Feillmsning mulig kan have foranlediget,
at den oprindelige Skaktavl i Skjoldet mndredes tu l et Tegltag;
thi at Esbern Tagesens sigil 1392 er en Skaktavl, tvivler jeg i
Modsmtning tu l hr Professoren ikke om, kun har Skaktavlens
ophöiede Kvadrater ved Aarhundreders Tryk mistet deres firkantede Form og ere blevne nmsten runde.»
Här nedan följa avbildningar av sköldemärken, hämtade
från tre sigiller, som tillhört tre olika medlemmar av släkten
Emmiksen (»Tagsteen»):

1. Från sigill av 1392,
som tillhört ,Esbernus
Taagsson armiger›. (I
sigillomskriften: S. Es.

2. Från sigill av 1427,
som tillhört den föregåendes son Emnzikc Es-

3. Frän sigill av 1537,
som tillhört den föregåendes sonsonsson Anders

bernsen.

Emmiksen.

rni Tagysan.)

Sigillen 2-3 återfinnas i det, när detta skrives, utkomna
23:e häftet av THISET, Danske adelige Sigiller fra det 15, 16 og 17
Aarhundrede, ock sigill 1 hos K. PETERSEN, Danske adelige Sigiller.
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Min uppfattning av i det föregående berörda förhållanden
är följande: Jag kan icke tro på att namnet Tagsteen skulle
ha uppkommit genom en felläsning av Tagesen (obs. i sigill
ock brev -son, -son!) ock att vapnet i följd därav ändrats från
schackspelsruta till »Taksten». Granska vi de hos THISET a. a.
upptagna till släkten hörande 9 sigiller (n:r 51-59), finna vi,
att flera av dem, såsom hr T. erkänt, måste uppfattas som återgivande ett tegeltäckt tak, dock så att sigillen hava att uppvisa
olika varianter av taktegel-täckning. Varianterna äro ganska
betydliga. Den enda möjligheten att uppfatta dessa sigill såsom
återgivande i huvudsak samma vapenbild är just att uppfatta
dem på nämnda sätt. Vi se, hur olika de båda bilderna å fig. 2
ock 3 ovan äro. Men uppfatta vi dem såsom från olika håll
sedda ock även med något olika tegel försedda tak, förstå vi
olikheten. Gravören har fått i uppdrag att återgiva ett tegeltäckt tak ock har gjort så utan att slaviskt följa någon viss typ.
Om vi vända upp ock ned på n:r 2, se vi tydligt 3 rader
konvexa munktegel lagda så nära varandra, att underliggande
»nunnetegel» ej synes, således en variant — som jag även sett
på avbildningar av medeltida byggnader — till den hos Ambrosiani, Medeltida kyrklig byggnadskonst i Sverige (1904) fig. 158,
återgivna taktäckningsformen. I n:r 56 se vi en intressant variant med refflade tegel (jämför en avbildning av en sådan hos
Viollet-le-Duc, samt en hos Ambrosiani a. a. fig. 157).
Sigill n:r 52 hos Thiset, från 1446, har en bild, som det
synes svårt att uppfatta som en taktäckningsform. Denna bild
ansluter sig närmast till fig. 1, men kvadraterna stå mycket
glesare än på denna (där de upphöjda kvadraterna, så som av
Thiset påpekats, i vaxavtrycket förlorat sin form). Dylika bilder
pläga av heraldiska forskare, såväl in- som utländska, angivas som
schackspelsrutade, men detta är tydligen ett missbruk av denna
tärna. För att denna tärm skall vara berättigad, måste ju kvadraterna stå alldeles intill varandra såsom i nedanstående bild av
ett svenskt medeltida sigill (från Fl. Hildebrand, Sveriges medeltid II: 572), som har fullkomliga motsvarigheter i utländska sigill:

Sv. landsin. XIX. f

5
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I fig. 52 hos Thiset åter stå upphöjda(!) kvadrater skilda
från varandra med betydligt mellanrum, så att de synas stå fria
på ett öppet fält. De torde där få anses återgiva en arkitektonisk bild (av normandiskt ursprung), bestående av flera eller
färre rader dylika kvadrater, en sådan som på franska kallaå
damier (se Viollet-le-Duc, Diet.), på engelska billet (med många
skiftande former), vilken senare tärm också återfinnes i heraldiken 1 liksom det franska billettes (se Viollet-le-Duc). Av
namnet damier att dömma, är det inom arkitekturen som den
föga exakta jämförelsen (beroende kanske på invärkan av skuggan) mellan ifrågavarande arkitektoniska list ock damspelseller schaekspelsbrickor uppkommit; den har då därifrån överförts till beraldiken. Vill man se en avbildning från Sverge av
denna arkitektoniska list, kan hänvisas till Stockholms stad3
äldsta sigill, där två typer därav (en med rektanglar, en med
kvadrater) förekomma (se B. Hildebrand, Svenska sigill I, ser.
3. n:r 755 ock H. Hildebrand, Sv. medeltid I: 361). I Hammarlövs kyrka i Skåne förekomma under triumfbågen också två
varianter av denna list, såsom en av d:r AlIBROSIANI mig benäget tillstånd fotografi visar.
Det är nu obestridligt, att vapenbilden till fig. n:r 52 (hos
Thiset) närmast liknar ifrågavarande arkitektoniska list, nämligen den variant därav, som har de fristående kvadraterna i
varannan rad ställda emellan — ej under, såsom i en annan
variant — kvadraterna i raderna ovan ock under. 2 Jag tror,
att detta bör förklaras så, att det ursprungliga familjevapnet,
ett tegeltäckt tak, där liksom i några andra sigill stiliserats
under invärkan av den i heraldiken bekanta nyssnämnda arkitektoniska listen, ock att detta möjligen även redan skett med
det äldsta bekanta sigillet, det av 1392 (ovan n:r 1, se s. 51),
Det synes mig rimligare att tänka sig denna utveckling än den
motsatta, ock detta i all synnerhet därför, att det näst äldsta
sigillet, det av 1427 (se n:r 2, s. 51 här), visar en form av
tegeltak, som synes vara ursprunglig ock ej kunna vara uppkommen genom stilisering eller missförstånd. Det är Esbern
Se J. Woodward and G. Burnett, A Treatise of Eleraldry I: 186.
En form, avbildad hos Banister Fleteher, A History of Architecture 5, London MCMV, s. 335, har de så ställda kvadraterna slutande
alldeles intill varandras kanter, den övres till de två undres.
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Tagssons sons sigill. Ägaren har vetat, att rätta vapenbilden
var ett tegeltak, ock därför låtit gravera ett otvetydigt sådant.
Att antaga, att sonen skulle ha missförstått sin faders sigill,
synes ej rimligt.
För frågan om »talande vapen» i allmänhet — ock utan
särskild hänsyn till det gottländska Taksten-namnet — är det
medeltida danska nyss anförda fallet av stort intresse, även om
namnet Tagsteen uppfattas som av genealoger gjort ock ej av
släktmedlemmarna buret. Det förefaller mig nämligen i högsta
grad sannolikt, att vapenbilden ett tak (som blivit täckt med
tegel) uppkommit därigenom, att den släktmedlem, som först
tagit sig (eller fått) vapen, hetat Tak eller Tag ock efter detta
sitt förnamn bildat sig ett vapen på alldeles samma sätt, som i
åtskilliga fall från Sverges medeltid varit förhållandet.1 Vi ha
ju nyss sett, att den förste kände medlem av den danska släkten med tegeltak i vapnet hette Esbern Taagsson eller Tagyson
Tagis on). Hans fader har alltså hetat Tagi med biform
Tag. Tagi är det gamla danska namnet Taki, som hade en
sidoform Tak (skrives Taak 1408 2). Denna namnform sammanföll ju med appellativet i g.-da. thak, tak, senare tag, taag, nysv.
tak. Likheten mellan personnamnet ock appellativet gav upphov till det »talande vapnet». På förfrågan av mig säger sig
arkivar THISET visserligen icke känna något fullt liknande
danskt exempel; dock har »den danske Sint, der förte en
Björnelap i Vaabnet» — detta vapen finnes avbildat i Danm.
Ad. Aarb. IV — »antaget dette Vaaben — uden Tvivl — fordi
Fornavnet Björn var almindeligt i Slxgten . . . .» De av mig
anförda fallen från Sverge av liknande vapenbildningsprincip
synas mig göra mitt antagande i detta fall högst sannolikt.
För Gottland har man ingen anledning antaga en dylik
uppkomst av namnet Taksten, då ett namn Tak där ej är känt.
Men ett vapen med takstenstäckt tak kan väl där såsom i Danmark ha givit upphov till namnet.
För de läsares räkning, som till äventyrs, oaktat vad som
nu anförts av heraldiska skäl för min förklaring av tillnamnet
T(h)aksten, äro mer böjda för den onekligen närmast till hands
liggande förklaring av namnet, att det skulle vara ett gammalt
Se Personhist. tidskrift V: 84, VI: 20.
Se Nielsen, Olddanske Personnavue, s. 91.
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äkta gårdsnamn, som sedan blivit personnamn, vill jag till vad
jag mot sannolikheten av en sådan förklaring nämnt i min första
uppsats lägga följande.
Ordet taksten, som för övrigt ej synes vara utdött, betyder
naturligtvis älst st en av vad slag som hälst som användes till
taktäckning, således kalkflisor, skiffer ni. m. »Ännu i dag finnas
i södra Gottland gamla byggnader, som hava kalkstensflisor till
tak», meddelar mig kontraktsprosten CARL SIK. Man kunde då
falla på den tanken, att gården Taksten fått sitt namn av ett
å dess ägor befintligt kalkstensbrott — skiffer fås endast i södra
Gottland —, varifrån taksten tagits, således ursprungligen garprim at pakstaini, gården vid takstenen, gården där taksten
finnes, ungefär som gården Högstens å Gottland (varom hr W.
påmint mig) väl fått sitt namn — ursprungligen kanske garp.
rin at haugstaini — av något högt, i jorden stående stenblock.
Denna förklaring vederlägges emellertid av det faktum, varom
prosten Six på förfrågan benäget upplyst mig, att »något stenbrott, hvarifrån till taktäckning lämpliga kalkstenflisor kunnat
erhållas» veterligen icke finnes på Takstens egendom. Att åter
namnet Taksten älst skulle avse »gården med det med taksten
täckta huset», vilket så väl jag som flere av mina läsare tänkt
på, synes alltför djärvt att antaga. Jag känner åtminstone
inga fullgoda analogier till ett dylikt bildningssätt för gårdsnamn. Ingen gård finnes t. ex., som heter Torv eller Tegel,
så nämnd efter sitt torv- eller tegeltak. Hos 0. Rygh, Norske
Gaardnavn (Krist. 1898) ser jag intet värkligen motsvarande.
I äldre tider var det säkerligen också mycket vanligt på Gottland att nyttja stenflisor till taktäckning, varför det ej är troligt, att en sådan omständighet föranlett bildningen av ett
gårdsnamn.

3. Om tillnamnet Ducka ock därav bildade gårdsnamn.
Mot min i min första uppsats om Taksteinar-sägnen (s. 1814)
framställda förklaring av uttrycket uxor Botulphi Ducka i en
medeltida gottländsk inskrift såsom havande tillnamnet oböjt,
har blivit anmärkt, att Ducka, i inskriften kunde föras till ett
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annat ord i nominativ. Inskriften lyder så: Anno Domini
MCOOLI 1111 Idu.s Mardi obierunt Botvi u.xor Botulphi Ducka
et eius fillus Lifridus quorum anime quiescant in paee.
Genom att föra Ducka till Botvi skulle man undvika den förmenta svårigheten med det °böjda Ducka. En sådan konstruktion förbjudes dock dels av ordställningen, dels av den omständigheten, att en annan inskrift från 1294 omtalar Johannes
pater Botulfi Dukcur. Den här nämnde Botulf Ducka är tydligen densamme, som i inskriften av 1351 nämndes, ock om han
haft tillnamnet Ducka (som naturligtvis i denna form icke är
något gårdsnamn, utan ett personligt tillnamn), kan ej, efter
denna tids bruk, hustrun även ha hetat så. För övrigt skall
jag till yttermera visso anföra följande bevis för mitt påstående,
att tillnamnet kunde i latinsk översättning bli oböjt. I pärmebrev av åren 1408 ock 1409 förekomma i den svenska täxten i
genitivform namnet Olaffs Duwo (Dufwo) av ett personnamn
Olaf Duwa. I de vidhängda sigillen åter läses S[igillum]
Olavi Duva, således med förnamnet böjt i gen., men tillnamnet
oböjt! Se Silfverstolpe, Sv. Dipl., II: 11, 134.
Mot min förklaring, s. 1818, av gårdsnamnet Ducker såsom
uppkommet av genitiven Duekur har av en kännare av gottländska ortnamn, arkivarien WENNERSTEN, blivit anmärkt, att gården av
äldre personer uttalas Dukkare, som tydligen är ett äldre Dukkarve (jämför att, enligt hr W., Brosarve, Bopparve, Hallsarve m. fl.
nu uttalas Bosare, Boppare, Flallsare). Hr W. menar, att de nu
även befintliga formerna Dukkor, Dukkar, Dukker alla utgå från
ett Dukkarve. För min del skulle jag snarare tro, att man förr
haft dubbelformer av gårdens namn, dels ett Dukkur (gen. av
Dukka), dels ett Dukkarve (jämför att två gårdar, en i Näs, en i
Linde nu så heta, efter vilka just ett Dukkur kan ha fått dubbelformen Dukkarve). Härmed kan jämföras, att flera gårdar heta
Boters, Boter, andra Botarvp, Boterarve (se Snöbohm). Formen
Dukkor talar ju för härkomst av Dukkur. Ock Dukker återgår
till ett Dukkur liksom, utom det av mig anförda Längjers på
Längjur, gårdsnamnen Dypler, Kyllver, Kälder, Möllner (alla
hos Snöbohm) tydligen återgå på genitivformen på -ur av Dypla
(»djupt vattenhål», gottl. enl. Rietz), Kylfa (klubba, möjligen
personligt tillnamn), kälda, möllna.
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Om släktnamnet Apellegard, Abildgaard.
I Danmarks Adels Aarbog 1884 'upptages under den medeltida danska adelsätten Abildgaard, som har ett talande vapen,
bestående av 3 äpplen, ställda 2 ock 1, ock mellan dem en gärdesgård, bland en del släktmedlemmar, vilkas filiation är okänd,
en Klava Abildgaard, som »levede 1396 i Sverrig». Detta är
tydligen samme man som den av mig, s. 2927, från traktaten
av 1396 anförde Claus Apellegard., vars tillnamn skrivits på
danskt sätt i Aarbogen. Hr. arkivar THISET har benäget meddelat mig, att han fortfarande anser denne man vara en till
Sverge kommen medlem av den danska släkten ock han »er
senere bleven bestyrket i denne Forn3odning ved i den Langebekske Sigilsamling at finde et löst Sigil for en Fru Anne Claus
Abildgaards Datter, og det viser netop den danske Slxgts Vaaben.»
»Noget ntermere om Manden kjender jeg ikke», tillägger hr T.
Jag vill till denna upplysning lägga, att Claus Apellegard,
i nämnda svenska handling av 1396 uppräknas bland »mffln
rikesens i Swerike» ock svenske män »aff wapn». Han får väl
då anses vara infödd svensk. Om han tillhörde den danska
adelsätten, får det väl antagas, att en gren av denna något eller
några led före honom invandrat till Sverge. Det saknas icke
antydningar i den danska Abildgaard-ättens stamtavla, som göra
att sådant antagande sannolikt. Exemplet bör, då det åtminstone är osäkert, om det bör anses vara svenskt, utgå från de
av mig samlade fallen med svenska tillnamn bildade efter gårdsnamn. Ett nytt dylikt exempel, Nils Stang, anföres av mig i
Personhist. Tidskrift VI: 72.

5. Några smärre rättelser ock tillägg till förstå
uppsatsen.
S. 3,1. Läs: trapezoidformad.
S. 911, Det anförda arbetets titel är: Andreae Svnonis filii
edidit M. Cl. Gertz,
archiepischopi Lvndensis Hexa6neron . .
Havniae MDCCCXCII.
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S. 91. Läs: . . . icke beror på att man för tillfället sökt
en nödfallsutväg för att undvika det metriska fel, som formen
Martiis18 skulle bilda, titan är . . . .
S. 1211-12. Jämförelsen mellan Takstainar, Takstenar ock
fno. Stainarr, fsv. stenar bör Utgå, då den senare naiinaformen
nog intet har att göra med de förra, vilka väl utgå från gårdsnamnet Takstain (1), Taksten (1). Därav har bildats Takstainaren, Takstenaren, liksom t. ex. Stockholmaren av Stockholm;
därav sedan namnet Takstein.ar, Takstenar.
S. 1326. Läs: den medeltida katolska kyrkan.
S. 201°. På tal om medeltida gottländska adliga vapen hade
kunnat erinras om att en silverskål från 1200-talet, funnen vid
Kyrkobinga i Othems socken tillsamman med andra silverföremål
ock inhemska mynt, i bottnen har en adlig vapensköld — med
bild av en »framvänd» örn — ingraverad. Se avbildningen hos
Hildebrand, Sv. Medelt. I: 548; sköldemärket liknar de a. a.
II: 583 avbildade fastlandssvenska från 1200-talet.
S. 24, n. 5. En prästsläkt molinns fanns på 1600-talet i
Östergötland. — Härr prosten SIK har benäget meddelat mig,
att ur Lärbro kyrkoarkiv, vars älsta kyrkoböcker börja med
1767, inga uppgifter om någon Molinus i Lärbro socken kunna
erhållas.
S. 29, n. 46. Redan M. LUNDGREN har i sin avhandling
»Om fornsvenska personnamn på -ing och -ung» (1886), s. 14,
15 anfört exempel på ortnamn använda som tillnamn. De av
honom ur Dipl. Svee. anförda fallen äro följande: Avidus Ludingxstadh, Jacobus Brelingeeryth, Nicolaus Estlandh, Frederichus Finland, Gemo Ryseno3s, Olawus dietus Tyerp.
S. 3027. Mikiel (så!) Kastorp förmodas av archivat THISET,
enligt benäget skriftligt meddelande, snarast vara medlem av
den lybeckska patriciersläkten Kastorp eller Castorp.
S. 3V3. Läs: Boge, Follingbo ock Gammelgarn.
S. 3214. Vad som yttras om den kvadratiska formen utgår;
medeltidens tegelstenar voro nämligen stundom kvadratiska.
S. 34, n. 55. Det kan förtjäna anmärkas, att A. NOREEN i
den nyss utkomna tredje upplagan av sin Altnord. Gram. I alldeles uteslutit i-omljudet av 4, enligt enskilt meddelande emedan han ansett, att därpå intet säkert ex. finnes, varken i fsv.
eller is!. 1 det här föreliggande fallet anser NOREEN, att 1-om-
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av 4 , vilket såsom nasalerat övergått till å) förei fisl. spsåner. Jag tillägger härtill blott, att det
kunna bevisas, att övergången 4
å skett före
liksom ej häller motsatsen!
74. Läs: nattvardsgångar.

Arg. 1905f
BOHLIN, Dansmusik.
CRAMER, En gottländsk postfärd 1830.
RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten.
CAPPEL1N, Fastlagsgillet.
LJUNGGREN, Östsv. bana badda.
HELLQUIST, Ydre härads gårdnainn.
BUERGEL, Det moderna isländska ljudsystemet

Bilagor:
FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4).
LANDTMANSON, Västgötamålets 1- ock r-ljud (B. 1).
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX: 1-2).
OLAUS PETRI NIUREN1US, Lappland (XVII. 4).
NICOLAI LUNDH. Deseriptio Lapponia3 (XVII. 5).

Ärg. 1906:
NYBLIN, Staffanssjungning.
KJELLIN, Predikodeklamation.
JOHNSSON, En svartkonstbok från Ö. Göinge.
KULLANDER, Samtal på Västgötamål.
KALLSTENIUS, Tillägg o. rättelser till »Värml. bärgslagsmålets
ljudlära».
HULTMAN, Nuckömålets »fyra».
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan.
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser.
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»).
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål.

Bilagor:
DANELL, Nuckömålet, s. 5-180.
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; II—V, s. 35-130; VI,
s. 1-26.

Arg. 1907:
STORCKENFELDT, Västgötasägner.
DANELL, Nöckömålets flux 'fyra'.
SAHLGREN, Om Svenska apiko-gingivaler.
KALLSTENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära.
BOnTHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet.
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa.

Bilagor:
H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1).
Kungl. bibliotekets visbok i 8:o, s. 81-159. (Bih. III. 2).

Tidskriften Svenska landsmålen utkommer ärligen

tjugonio tryckark (464 sidor). Priset
för årgång är, då subskription sker hos utgivaren 4
kronor med tillägg av postporto, ock betalningen sker
med minst

genom postförskott vid mottagande av årets första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tidskriften är även tillgänglig, i bokhandeln.

Genom överenskommelse med Universitets-Jubileeets
danske Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tidskriften »Svenska landsmålen» att mot nedsatt årsavgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år bliva medlemmar av nämnda samfund
ock erhålla av detsamma utgivna skrifter. De som önska begagna sig av denna förmon, böra därom underrätta professor
J. A. Lundell i Uppsala. Årsavgiften erlägges genom postförskott
samtidigt med betalningen för landsmålstidskriften vid mottagandet
av årets första häfte. Nya medlemmar få förut utgivna skrifter,
alla eller enstaka., för 3/4 av bokhandelspriset.

Stockholm. P. .A. Norstedt &Siiner 1908.

