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329 A. Kom Stina. 
Kom Stina, min gumma lilla — 
kom Anders, min gubbe lille, 
kom kom! 

Björkäng. 

329 B. Kom, Bolla. 

Kånnn, Bolla, 
mi gumma lella 
kåmm, kåmm! 

Längjum. 

330. Vill du gifta dig. 
Vill du gifta dig, så korn, kom kom :11: 
Gärna vill jag så (3 ggr rep.), 
gärna vill jag så, så. 

Figur ock galopp. 
Under förra delen av följande sånger figurerar man för 

den man ämnar dansa med; när senare delen vidtager, blir upp-
bjudning« ock galoppad. 

331. Ritsch ratsch. 

;å  r  
d" dr ar  41.%  

Ritsch ratsch fl - ii - bom bom bom, fl - ii - bom bom bom, fl - 

I i 2 -1 
jN  

-dr 
bom bom bom bom. Fru Sö - der-ström, fru Sö - der-ström, fru 

Sö-der-ström, fru Sö - der - ström å 111 - la mamsäll Ros 
Sv. landam. XIX. 1. 8 



bä. -  da två, för i ga-lopp i hå - da två, för i ga - lopp i 

j' J' 
han - den, så dan - sar jag med däj. För i 

YI 15.4  
ga - lopp i 

• • •  
V 01  V • 

N 

N—N  
J.   

k  0' P J. 41 • d 

‘3,  
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dP. ir`k oN J1/4 5 
 
; P 

Giv mig li - te Bo- da - vat-ten, so - da - vat-ten, so - da - vat-ten, 

 w r  
giv mig Ii - te so - da - vat - ten, so - da - vat - ten, punsch! 

(Forshem.) 
Slutet lyder även: 

Kan ja inte få den äran, 
ha den äran, ta den äran, 
kan ja inte få den äran 
dansa me mamsäll? 

Korsbärga. 

332 A. Så går jag i ringen. 

N 
N  

hk 
if

:` p .  
Så går jag i rin - gen ock ser up - på däj, så räcker jag dig 

 

bå - da två, för i ga-lopp i två! 
Åse härad. 

332 B. Så går jag uti dansen. 

Så går jag uti dansen, 
så tittar jag på däj, 
så räcker jag dig handen, 
så dansar du me mäj. 
1 galopp vi båda två 1: 
i galopp vi två! 

Forshem. 



s. 

I da-lar 

P' ; P• p 
P P 0 

i da - lar, skog, i da - lar ock i da - lar, skog, i 
P .• 

ock 
.h ffi 

h  
da - lar, skog, i da-lar ock i 

• 
da - lar ock skog. 

Ås härad. 

h A ,tk i h  . J• • tr•- 
-fr 
Vi ä - ro mu - si - kan - ter i - från Ska-ra län ock län, vi 

N  
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332 C. 
Så går'a där i ringen 
å ser uppå de; 
så räcker'a de handen, 
kom dansa me me! 
I dala, i dalaskog — 

Så går'a där i ringen 
å ser uppå de; 
så räcker'a de handen, 
kom dansa me me, 
på bröllop, I bägge två — 

Norra Vadsbo. 

333. I dalar ock skog. 

4 hf 
h)t.hJ  b h • 

Jag gick mig ut - åt lun-den att väl - ja mig en vän, så 

t .h  

räck - te han mig handen: kom dan-sa med mäj! 
J h -fr • • 

Sista raden sjunges även: 
I Dalarnes skog. 

334. Vi äro musikanter. 



0. 9. 
ä -ro mu-si - kan-ter i - från Ska - ra län. 

4 ri 
Vi kan spe - la, 

 a 

•  J  
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vi - o - vi - o - vi - o - läj, ock vi kan spe-la, vi - o - vi - o - läj. 
Ås härad. 

Uppbjudning ock vals. 

335 A. Blott för dig. 

 

3 I 4 

   

N N 

 

d • • J 
Blott för dig, som en än - gel mild, svingar jag omkring ut - i 

• 

ep P 

dan-sens ring. Blott för dig, som en än - gel är, hål - ler 

d 0 • J 
 

I I t • . 
jag dig kär kär kär, ja blott för dig, som en än - - - gel är, 

 

r  

   

    

  

eP• 

 

   

    

hål - ler jag dig kär. 
Ås härad. 

335 B. 

4h h 

Blott för dig, som en än - gel är, svingar jag omkring ut - i 

b 2 

 

h • 

 

• 

 

  

c.)  

      



1 2 I 

r. r t Il J  1!9 ef2 
I I I 

I 1 • 
C d • 

i t  

I I I 
41 • r r  

r r d • 4 i I 
I 

Säg, vill du bli all - ra kä - ras - ten min, så fö - rer jag 
1  k 
få. 

d 
i  

Da - mer - nal  
Här - rar - naf på gol - vet gå, de 

19- 
kä-ras-te som så' en  kä -res-ta 

J_ 
tän - ka 
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4'.  
dan - sens ring. Blott för dig, som en än - gel är, dig hål - ler 

jag så kär kär kär. Ja, kär. 
Viste härad. 

336. Damerna på golvet gå. 

dig ut - i dans - sa - len in. Tra la la la la la la la la 

d J d J J J c.) 
yl- d

i 
d
i- r  • 4'' 

la, tra la la la la, tra la la la la, trala la la la la la la la la 

• r r r  i 
la, tra la la la la la la la la la la. 

Ås härad. 

337 A. Kom, syskonen mina. 

1. Kom sys - ko - nen mi - na, kom skå -der en ting, kom sys-ko - nen 
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d  r  • • r  
mi - na, kom skä - der en ting: två främman - de f här -rar ha  

da - mer 

I I • 1  
(här - ra4 sti - git här - in, två främman- de ha sti - git här - in. Ida - mer f 

De bocka, de {nicka' niga 1' de hälsa så här, 
ock sen få vi se, vem som de hålla kär. 

Korn lille, kom snälle, kom för mig i vals, 
för dig vill jag binda en gyllene krans. 

Den gyllene kransen den törs jag ej ta, 
förrän jag har frågat min mor ock min far. 

Min moder ock fader de svara väl ja, 
ty de vilja lika så gärna som jag. 

Ås härad. 

337 B. 

J •  • J J J k 
1. Bom sys-ko - na 

• 
IP • 
I I 

el  

mi - na, kom skå - da en ting: 

•I • 
• 

k P I I r •  
de kommer två hår - rar spat - se - ran - de in, de kommer två 

P a( • J  J  
här - rar spat-se - ran - de in. 

De hälsa, de buga, de nicka så här, 
men snart få vi se, vem som de hålla kär. 

Kom flicka, kom sköna, kom för mig i dans, 
ja dig vill jag giva en gyllene krans. 
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Den gyllene kransen den törs jag äj ta, 
förrän jag har frågat min mor ock min far. 

faer Ja fråga din {dr}'  så mycket du vill, mode 
men hela mitt järta det hörer dig till. 

Forshem. 

337 C. 
Kom syskona mina, kom skåda en ring: 
tre främmande härrar ha stigit här in. 

De hälsa, de buga, de nicka så här. 
Men snart få vi se, vem som de hålla kär. 

Kom unga, kom sköna, kom följ mig i vals, 
för dig vill jag giva en gyllene krans. 

Den gyllene kransen den törs jag ej ta, 
förrän jag fått fråga min mor ock min far. 

j fader 
moder}' Ja fråga din I så mycket du vill, 

men hela din ungdom den hörer mig till. 
Björkäng. 

338. På golvet där gångar. 

• 1 1 I • 4 i • JJ j i j .9 •   
-r- 

1. På gol - vet där gån-gar ett en - das - te par: en ii - ten skön 

 

j e 
h h • id 

 

P •  • • J 
p:ing-fru ock fa- ger un - ger-sven, en li - ten skön jung-fru ock 

fa- ger fln-ger-sven. 

2. Vill ungersven följa skön jungfrun i säng? 
För jungfrun att sova blir sängen för kall, 
men kommer lilla vännen, så blir den väl varm. 

r r r 



r  I  
-10-- 

 r r— 
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Den lilla grå rocken den tar han av säj, 
den byter han bort ock får brännvin för den. 

Ett ärligt farväl ock ett uppriktigt näj, 
ett passande avsked det giver jag däj. 

I fjol hade jag mig en otrogen vän, 
men nu har jag fått mig en bätter igän. 

Viste härad. 

339. Det gångar en yngling. 

4 d i dejjj -1 10-779-1°—  • 
1. Det gån -  gar en yng-ling så smärt ock så lång, ock där -  för så 

t  
175  1 Id d di i I j ,t i  4  r • e.., I 

0 • d & [ d r c 5  
är han så stolt i sin gång. Kom val - sa med mäj, jag tyc- ker om 

rJ::Jd  r 
däj, fast det är så mån -ga som ak - ta på mäj. 2. På mäj ak - tar 

43,  

 

d 
1  d 

fa - der, på mäj ak - tar mor, på mäj ak - tar sys - ter, på 

• —L  
mäj ak - tar bror, på mäj så ak - tar min Iii - la vän, det 

bäs - ta i vän-den så är det väl den. 
Åse härad. 

340. Ett två tre. 

rd  P d • P SJ 

Id 4 4tN 
Ett två tre, fy - ra fäin så; sju åt - ta ni - e ti - e 



10) I •  p •  
P  

När äpp-let blir mo - get, så är det så rött, när äpp- let 

blir mo - get, så är det så rött. När flic-kor - na fri - a, då 
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- re~pmemomaiim 

tolv, trät-ton fjor-ton, fam-ton säx- ton, sjut-ton ar - ton, nit - ton 

• --• 

tju - go - - en, trät-ton fjor-ton, fäm-ton sax-ton, sjut-ton 

 

ar - ton nit - ton tju - go - en. 
Åse härad. 

341 A. Kom, flicka lilla. 

p r
eee

ek  
N  •  -at 

Kom, flic - ka - la, val - sa me mäj, val - sa me mäj, valsa me mäj! 

    

1  

 

-15  

  

   

-dr 
Mitt ut - i val-sen kys-ser ja däj, däj, kys-ser ja däj, ja däj. 

Korsbärga, Forshem. 

341 B. 
Kom flicka lilla, dansa med mäj 11: dansa med mg : 
mitt uti dansen 1: kysser jag däj :1 o 

Norra Vadsbo. 

342 A. När äpplet blir moget. 



• 
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är det så sött, när flic-kor - na fri - a, då är det så sött. 

När som de bli gifta, så byter det om 
så kör han bort käringen ock själv tager ruin 

Så kokar han gröten, så att den bränner vid :M: 
så skrapar han grytan ock slickar 'na till 

Råda. 

342 B. 
Nor äpplet blir moget, då blir dä så rött : 
nor gossarna friar, då ä dä så sött 
Män nor di blir jefta, så buter di um, 
då tjör di ut gumma å blir på sett rum. 

Nor äpplet ä moget, då ä dä så gult : 
nor flekkerna friar, då blir dä snart slut 

Korsbärga. 
4:de raden lyder även: 

då slår di si gumma vareveli stUnn. 

343 A. Du tycker du är vacker. 

Du tycker du ä vacker, 
men de tycker inte ja : 
Å ängen var grön, 
å flickan var skön. 
Kom valsa me mäj, 
ja tycker om däj. 

Forshem. 
2:dra raden lyder stundom: 

å de tycker även ja. 
Vedens härad. 

343 B. 
Du tökker att ja ä vakker, 
,än dä tökker inte ja 
Akk äuen var grön, 
åkk flekkan var fön, 
kåmm valsa mä mäj, 
ja tökker um däj. 

Korsbärga. 



• • N N N 

-15  
bom bom bom, fl - ii - bom bom bom, ritsch ratsch fl - Ii-bom bom bom, så 

J  
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344. När N. N. skall hava bröllop. 

När Axel skall hava bröllop, 
vem får då vara med? :]: 
Jo Anna, jo Anna 
ock så ingen ann :il: 

Uvered. 
Sjunges på melodien till nr 365 A. 

Dramatiska lekar. 

345. Se damerna. 

eN 
N et • 

Se da - mer - na, se da-mer - na, se da - mer - na, se da-mer - 
4  J. • h dh •i 

na, allt up - på ha - lar - nal 

h h 
4 4 

Kan jag in- te få den ä - ran, 

P • P 
P 

h N b • • 
) CC C C 

ha den ä - ran, ta den ä - ran, kan ja in - te få den ä - ran 

• 
P 110 P 

P P P 
P 
tcl 

d 

fi
h r • • giA  

dan-sa me mam-sell? Ritsch ratsch fi - ii - bom bom bom, fl - II - - 

   

1 

 

 

 

  

   

    

dan-sar ja. 
Varv. 
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Under första avdelningen av sången dansa 5 .eller 6 omkring. 
Under andra avdelningen bjuda de upp var sin av de lekplatsen om-
givande. Under tredje valsa paren omkring. De uppbjudna ta sedan 
i ring. 

346 A. Geten den du gav mig. 

Geten den du gav mäj, den har jag. 
Får jag någon annan, så tar ja'n. 
Getabocken giver ja däj, 
tag den å säj, att du feck den av mäj. 
Tag dig en bock! 

Tranemo. 
Sjunges till polskmelodi. Vid de' sista orden ta gossarna var sin 

flicka ock börja dansa. 

346 B. 

Å bocken (geta) den ja hade, 
den har ja. 
Får ja någon annan, 
så tar ja. 
Gemmer å lam giver ja däj; 
säj säj, du feck'en å mäj. 
Ta däj en bock (e get)! 

Vedens härad. 

347 A. Flicka lilla, vill du gifta dig. 

Gosse  
a  lillea vill du gifta däj, så nicka! :11: Flick lill 

Tycker du, att du vill ha mäj, 
så tror ja visst, att du kan få mäj. 
Vi ska leva, å vi ska dö, 
vi ska räfsa å köra hö, 
när de rägnar 

Forshem. 
Den som går, nickar mot en annan, som nickar tillbaka. vid orden: 

»tycker du» etc. dansa båda. 
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347 B. 
Flicka lilla, vill du gifta däj, så nicka! 
Nog tror jag, du vill ha mäj, 
nog tror jag, du kan få mäj. 
Vi ska leva, å vi ska dö, 
vi ska räfsa å köra hö, 
när dä rägnar (med varandra). 

Björkäng. (Bitterna.) 

348 A. I världen där lever. 

 I världen där lever man lycklig ock säll, 
där äter man gröt både middag å kväll. 
Men du går aldrig ur mitt sinn' :: 
för du är min, ock jag är din 
i alla våra livsdagar, 
så länge kärleken varar. 

Till sist de skulle skiljas åt 
me mycken sorg å mycken gråt. 
Men du går aldrig etc. 

En går 
en ock dansar 
i ringen ock 
varandra ock 

Forshem. 
inne i ringen, tils vid orden: »Men du går» etc. han tar 
med. Medan man sjunger: »Till sist» etc., gå båda inne 

gråta, men vid följande: »Men du går» etc. fatta de åter 
dansa. 

348 B. Medan vi vandra. 

Medan vi vandra i världen så säll, 
så gå vi till Jgossarnel flickornal 

varenda kväll. 
Men du går aldrig utur mitt sinn', 
för du är min, ock jag är din 
i alla våra livsdagar. 

Ja du har svikit ock bedragit mäj, 
tro aldrig mer, att jag tänker på däj. 
Men du går aldrig etc. 

Ja nu är det tid att skiljas åt 
med mycken sorg ock mycken gråt. 

1. 
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Men du går aldrig utur mitt sinn', 
för du är min, ock jag är din, 
i alla våra livsdagar 
(eller: så länge detta lilla varar). 

XIX. 1 

Björkäng. 

349 A. Jag bär en dyna. 

Ja bär en dyna full av /1glin, 
{halm i r 'halm full av, full av lhö ' 

den bär ja för min fäste-{ :16", 

möja för min fäste-1 
Ock vem skall vila uppå den? 
Jo det skall jag ock du, min vän, 
jag ock du, min vän. 

Korsbärga. 
I stället för »hö (halm)» ock »fästemö (-man)» sjunges även »fjär» 

ock »järtelikär». Sista raden sjunges även: 
vila uppå den. 

Den som går, har en näsduk i handen, som han vid orden: »den 
bär jag» etc. breder ut framför en i ringen. Vid orden: »Ock vem skall» 
etc. lägga sig båda på knä på näsduken ock kyssa varandra. 

349 B. 

jk  
Jag bär en dy - na full av fjär fjär ock fjär, den läg - ger jag 

‹?7'  P 
för min jär-tans-kär kär ock kär. Men vem skall vi - la up - På 

V • 
 • 

 

k Å 
k  _• . .• d 

 

 

i c 
den den ock den? Jo det skall dn ock jag, min vän vän ock vän. 

Åse härad. 



▪ 5 • 
Kun-de jag de nö - jet få att 

7 

kran-sar. 
d 
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350 A. Hopp Pälle då. 

I  
d d •  

k • J  
Hopp Päl - le då, mäj skall du få, men var har du ring - en? 

% 
• 

r r r  
Här har du min hand, ta mäj i famn, säj säj de för ing - en! 

Korsbärga. 
Slutet av värsen lyder även: 

Ta mäj i hand, 
ta mäj i famn, 

'men säj de för ingen! 
Forshem. 

Vid orden: »ta mäj i hand, ta mäj i famn» utföra de dansande 
vad som sjunges. 

350 B. 
Hopp {Ni

o
c
sr

a 
 } då,  

mäj kan du få, 
men säj, var har du ringen? 
Ta mäj i hand, 
ta mäj i famn, 
men säj (tala om) de för ingen! 

Björkäng. 

351 A. Det brinner en eld. 

d -J` d4 0—Frd— 
De brin- ner en eld, han brinner så klar, han brinner i tu - 

  

) • 

 

j J. 

 

g d, 
med min kä - ras - te 

 

1 1 
41 di; j• 8  

dan - sa? Vänd dig om, ta 

  

  

mig i hand, 
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N  

XIX. 1 

N N  
f;•  

dan - sa med mig me - ra! Vänd dig om, ta mig i famn, 

dr h, N ,  
—• 0— • 

dan-sa in-te me - ra! 
Borsbärga. (Forshem.) 

De båda dansande, som ha mycket långsam takt, vända sig om, 
ta varandra i hand ock famn, när så sjunges. 

351 B. 
Det brinner en eld, han brinner så klar, 
han brinner som tusende kransar. 
Kan jag inte äran få 
att med min käresta dansa? 

Vänd dig om, tag Mig i famn, 
dansa med mig mera! 
Vänd dig sedan om igän, 
ock låt oss dansa mera! 

Ja du har vart min första vän, 
ock du skall bli min sista. 
Om jag inte däj kan få, 
så skall mitt järta brista 
(så lägger jag däj i 'na kista). 

Björkäng. 

351 C. 
Det brinner en eld, den brinner så klart, 
den strålar kring tusen kransar. 
Kunde jag den äran få 

i käre att med min ) kära få dansa? 
Ta mig i famn ock vänd dig om, 
ock låt oss dansa än en gång! 
Vänd dig sedan om igän, 
ock låt oss dansa mera! 
Du har vart mitt sista stöd, 
ock du skall bli mitt sista. 
Om jag dig ej äga får, 
så vill mitt järta brista. 

Längjum. 



brin - ner i tu - sen- de kran - sar. Den el - den vill jag 

Kom, kom, fa - ger an - a mö, kom, för oss bå - da 

• 

1 2 
I 

•r1 
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351 D. 

1. Det brin-ner en eld, den brin- ner så klar, den 

ge - nom - gå, att med min kä - ras - te dan - sa. 

I. Vänd dej om, tag mej i famn ock dan. sa  med mej me - ra. 

Ringdans med en person inne i ringen. Vid I sker uppbjudning 
ock omdansning. Efter denna lek sjöngs ock dansades ofta en polska, 
t. ex. »Här dansar jag med min lilla vän». 

Vartofta-Åsaka. 

352 A. Kom, kom fager unga mö! 

dan-sent dan - sen I Den e - ne gi - ver jag en korg, den 

and - re ta - ger jag till min borg. Sen är här gläd-je ock 

ing- en sorg, för här ska bröl- bp - pet stån - da. 

341275. Sv. landsm. XIX. 1. 9 



3  
4 J .1.k] 

-ok 
Kla-ra so-len på blå- a him-melen den ly-ser. Kla- ra Bo-len på 
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anger sven, Kom, kom fager { unga mö, 
kom, för oss båda i dansen! 
Den ene giver jag en korg, 
den andre tager jag till min borg. 
Sen är här glädje ock ingen sorg, 
för här ska brölloppet stånda. 

I stället för 
Den ene giver jag en korg, . 
den andre tager jag till min borg 

sjöng man ibland: 
Den ene giver jag min hand, 
den andre kastar jag till Hälsingland. 

En gosse inne i ringen bjuder upp två flickor vid I, ock dansar 
med dem båda på en gång till II; då ger han den ena korgen, d. v. s. 
dansar endast med den andra av flickorna. Den försmådda går ut i 
ringen igän, under det att den andra stannar inne ock bjuder upp två 
gossar. 

Vartofta-Åsaka. 

352 B. 

Kom, kom, fager unger sven, 
ock för oss båda i dansen! :11: 
Den ena giver jag en korg, 
den andra för jag till min borg. 
Här är glädje ock ingen sorg, 
ty här skall brölloppet hållas. :M: 

Forshem, Korsbärga. 

353 A. Klara solen på blåa himmelen. 

blå- a him-me-len den ly-ser. Fris-ka vattnet i kla- ra käl-lan det 
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fry- ser, fris - ka vatt- net i kla - ra käl - lan det fry- ser. 

Klap -pa fort, den dn be - ha - gar - att _klap-pa! Klap-pa fort, den 

du be - ha- gar att klap - pa I Ef - ter kom-mer präs-ten 

•• • 

med sin lång - a svar - ta kap - pa, ef - ter kom-mer präs-ten 

med sin långa svarta kap-pa. Jag skall e-der bå-da två samman- 

  

 J1 • J 11  7 

vi - ga. Jag skall e - der bå - da två sam-man - vi - ga. 
1 

Dn ska he-ta far, o dn ska be-ta mor, o så vår iii-la nät-ta 

2 

• k  
IP • • « i41  

pi -ga. så vår iii-la nät-ta pi- ga. Här dan-sar far, o 

1 

här dan-sar mor, o här dan -sar präs-ten mä si pi - ga. 

Här dan-sar far, o här dansar mor, o här dansar prästen mä si pi - ga. 
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Klara solen på blåa himmelen den lyser, :il: 
friska vattnet i klara källan det fryser. :11: 
Klappa fort, den du behagar att klappa! :11: 
Efter kommer prästen med sin långa svarta kappa. : : 
Jag skall eder båda två sammanviga. :11: 
Du ska heta far, o du ska heta mor, 
ock så vår lilla nätta piga. : 
Här dansar far, o här dansar mor, o här dansar prästen 

mä si piga. :11: 

Ringdans med en gosse inne i ringen. Vid I bjuder han upp en 
flicka i ringen ock dansar om med denne till II; då tas en annan gosse, 
»prästen», in i ringen. Det första paret böjer knä framför prästen, som 
nu skall viga dem. Han pekar på gossen ock säger: »Du ska heta far», 
ock åt flickan säger han: »Du ska heta mor». Paret reser sig upp, ock 
vid III tas ännu en flicka in i ringen. Det första paret höjer därefter 
sina händer till en enkel port, ock pigan ock prästen ställa sig efter 
resp. gossen ock flickan nr 1. Med höger hand fatta pigan ock prästen 
det första parets redan uppräckta händer. Därefter rör man sig med 
springsteg, först medsols. På reprisens första taktdel vänder man, åter-
tar samma fattning, som nyss beskrivits, med den andra handen, ock 
dansar sedan motsols. Detta sätt att dansa kallades att dansa fyra. 
Varannan gång stannar pigan inne i ringen, varannan gång prästen. 

Vartofta-Åsaka. 

353 B. 

Klara solen på blåa himmelen lyser, :11: 
friska vattnet i klara källan det fryser. :11: 
Kom, kom, min lilla vän, låt oss hasta, 
klappa fort, den du behagar att klappa! :11: 
Efter kommer prästen med sin långa svarta kappa, :11: 
han skall oss båda två sammanviga. :11: 
Du skall heta far, ock jag skall heta mor, 
ock så vår lilla, nätta piga :11: 

Forshem, Borebärga. 

354 A. En gång jag höll dig kär. 

Man gick i ring. En gosse (flicka) bjöd upp under följande sång: 
En gång jag höll dig kär, du frimodiga flicka (gosse), 
en gång men aldrig mer, jag slapp dig väl. 
Du hade tänkt att narra mig, 
men det gick inte an för dig. 
Nu skall du få stå ock se, 
vem min käraste skall bli. 



•  

-s• 
I. Kling, klang, du fri - mo - di- ga flic - ka, på den tid jag höll dig kär. 

1.5 4P or  
En gång men ald - rig me - ra: det var gott, jag slapp dig väl. 

a j•—r.L 
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Därpå bjöd han upp en annan flicka, ock så sjöng man: 
Här dansar jag ock min lilla, 
slätt ingen skall oss åtskilja, 
innan döden han bevisar sin vilja. 

Horred. 

354 B. 
frimodiga gosse I 

Hå, hå, du trolösa flicka f, 
på den tid jag höll dig kär. 
En gång, men aldrig mera, 
det var gott, jag slapp dig väl. 
Du har tänkt att narra mig, 
men nu skall jag purra dig. 
Rättnu skall du få se, 
vem min käraste skall bli. 
— Här är vännen den bästa, 
som mitt Arta kunde fästa. 
Du är min ros ock min lilja, 
intet skall oss åtskilja, 
inga öden,* 
förrän döden,* 
som oss skiljer så många. 

Forshem, Korsbärga. 

Var. * förrän nöden, 
som är döden, 

354 C. Kling, klang, du frimodiga flicka. 

Du har tänkt att nar - ra mej, .men nu skall jag pur - ra dej. 

Nu ska du få stå ock se, vem min kä - res - ta ska bli. 
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II. Se, här är vän- nen den bäs - ta, som mitt jär - ta mån- de 

fås-ta, som av ro - sor ock lil - ja, som mitt jär - ta mån-de 

skil - ja, som av dö- den, som av ö - den som så mången 

skil jer åt. Ock det ska ske med pust ock gråt. 

En gosse inne i ringen. Han pekar under hela första avdelningen 
på; en flicka i ringen, allt under det att han går några varv. Vid 11 
bjuder han upp en annan flicka ock dansar polska med hänne. Den 
flicka, som han pekat på, men ej dansat med, får stanna inne i ringen. 

Vartofta-Åsaka. 

355. Se hur många vi här gå. 

Se, hur många vi här gå, 
alla muntra, glada. 
Liten{  figoicsksea  } för mig står, 
hon (han) mig så mycket behagar. 
Jag håller dig kär, 
jag märker det väl, 
jag törs icke säga, hur vacker du är. 
(Jag gör däruppå, jag låter dig stå.) 
Jag går ock tar mig en annan. 
— Här dansar jag med lilla vännen min, 
som jag har i mina tankar. :il: 
Roligt ha vi haft, ock roligt ska vi få, 
här är fästefolk i banko. :11: 

Forshem, Korsbärga. 



1 2 

tän - ker, tjong fa - de - ral - la lej. 
bli- vet, tjong ta-de - tal- la 

lej.D. Iv.-  0 

nu ä ja så järt-ligt glad, ja tror ja hop-par ö - vet 

-db 
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356 A. Det gick ett par gubbar i snöfall. 

I. Dit 
II. di 

-•- 
geck ett par g_Inbear  

g
r i snö-fall, tjong fa-de - ral - la, 

fri - a för hund-ra riks - da - ler, tjong fa-de - ral - la, 

„ty_yri-f - 
fa-de - ra- la - lej. Di rå - ka s il-la i nö - fall, 
fa-de - ra- la - lej. Di äg-de la knappt en da - ler, 

1 2 

tjong-fa-de - ral - la lej Di lej. 3. 0 kor - gen ja dej 
tjong-fa-de - ral - la 4. 0 han- den ja dej 

skän-ker, tjong fa- de - ral-la fa-de- ral- la lej. III. En an -nan ja på- 
gi - ver, tjong fa- de - ral - la fa-de- ral- la lej. Min kä - ras -te dn 

bär- jen. Nu har ja fått dän ja vell ha, den and-ra gi - vet ja 

kor - jen. 6. Må kor- jen i dän 5- na handen o flic- kan i den 
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såt - ter jag på hat - ten min 

ger mej ut te 

Ett par gossar gå några varv inne i ringen. Vid II peka de på 
var sin flicka. Vid III räcka båda handen åt en annan flicka. Vid 
IV dansa paren polska eller gammalvals inne i ringen. De flickor, som 
»gubbarna» givit korgen, få gå in i ringen ock bjuda upp nästa gång. 

Vartofta-Å saka. 

356 B. 

Det gingo två gg  ul r  } i snöfall — 
sjung falalallafalalalalej — 
De råkade ofta i nödfall — 
(eller: Jag tror, att de voro från Nödfall,) 
sjungfalalallalej. 
Korgen jag dig skänker — 
sjungfa lalallafalalalalej — 
en annan jag påtänker — 
sjungfalalallalej. 
Ock nu är jag så järtligt glad, 
nu har jag fått den jag vill ha. :11: 
Ock nu är jag så järtligt nöjd, 
jag tror, jag hoppar i himmelshöjd. :11: 

Det gingo två gubbar åt skogen — 
sjungfalalallafalalalalej — 
de önska sig hällre på krogen — 
sjungfalalallalej. 
De fria för tusen riksdaler — 
sjungfalalallafalalalalej — 
de ägde knappast en daler — 
sjungfalalallalej. 
Ock nu är jag så järtligt glad, 
nu har jag fått den jag vill ha. :11: 
Ock nu är jag så järtligt nöjd, 
jag tror, jag hoppar i himmelshöjd. :11: 

Forshem, Borsbärga. 



du går ald-rig ut - ur mitt sinn, för du ä min, o 

ja ii din 
• 

al - la vå - ra livs - da • gar. 
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357. Så, hälsen vi gudda. 

I. Så häl- sen vi gud- da. Gud- da, gud-da, gud-da, gud-dal Så 

häl- sen vi gud - da. Gud da, gud- da, gud-dal II. För 

.Polska. 

III. Gå bort ifrån mig, 
du ser så illa, illa ut. 
Gå bort ifrån mig, 
du ser så illa ut! 

IV. För du går aldrig etc. 

V. Så bjuda vi adjö, 
adjö, adjö, adjö, adjö! 
Så bjuda vi adjö, 
adjö adjö, adjö! 

VI. För du går aldrig utur mitt sinn, 
för du är min, ock jag är din 
i alla våra livsdagar. 

Ringdans med en eller flera inne i ringen. Uppbjudningen sker ge-
nast vid I, då man räcker handen åt någon i ringen, bockar ock niger. 
Vid II dansar paret polska. Vid III göra båda avvisande gester ock 
låtsas vilja gå ifrån varandra, men förenas åter i polskan vid IV. 
Vid V skall man skiljas, låtsas gråta ock ta avsked av varandra; men 
vid VI dansar man polska igän. Den, som blivit uppbjuden, stannar 
inne i ringen. 

Vartofta-Åsaka. 



bas-fl- ol o flöjt. III. ö vi kan dan - sa — bom fa- de-ral- la, 
1 2 

il 
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358. Ock när som flickorna ska hålla bröllop. 

0 når som fik - ker - a sa hål - la bröl- bp, vem får då 

0,1~)  )  

va - ra med? Var - för in - te du, o var-för in - te ja, o 
1 2 

I I  

JN. ,} • •  

var-för in- te al - II - ho- pa? 
-0- -I- • 

var-för in-te al - - ho- pa? 

En eller flera inne i ringen. Uppbjudningen sker vid värsene bör- 
jan. Kan även dansas som polska efter en annan lek. 

Vartofta-Åsaka. 

359. Vi äro musikanter. 
1 2 

Vi ä - ro Din- si - kan-ter i-från Ska-ra län o län; län. 

Vi kan spe - la fl - o - ii - o - Ii - o - lej. I. Vi kan spe - la 

bom- fa - de - ral • la, bom - fa - de - ral - la bom I 

Två gossar inne i ringen. De promenera runt. Vid I stanna de 
framför två flickor i ringen ock låtsas spela fiol eller flöjt allt efter 
täxtens ord. Vid II fatta flickorna ock gossarna varandas händer så, 
att fattningen bildar ett kors, xxxx Därefter rör sig denna stjärna först 
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åt vänster, sedan under reprisen åt höger med hoppande steg. Vanster 
fot föres åt vänster, höger fot efter, vänster fot åter till vänster o. s. V. 
När man för andra gången kommer till »0 vi kan» o. s. v. ock man 
ändrar om dansriktning, går höger fot först åt höger, vänster fot efter 
o. s. v. Efter denna lek dansades ofta en vals eller polska. 

Vartofta-Å sak a. 

360. Sju vackra flickor i en ring. 

1. Sju vack-ra flic - kor i en ring :1 vack-ras - te flic-kor 

b  • 11  
här - om-kring i - bland de filo - kor al - la. 

gossar t . Sju,(fäm, tre) vackra {flickor f  i en ring: :11: 
{ gossar 1 vackraste flickor häromkring 

ibland de 1 gossar  flickor 1 alla. 

I. Gossarna t 
Flickorna f  vända sej omkring, :11: 
sökande efter vännen sin 

flickor ibland de alla. gossar 

II. Vara vem det vara vill, :11: 
den, som jag räcker handen till, 

III. han har mitt unga järta. 

IV. Nu kan jag vara riktigt gla, 
nu har jag fått den jag vill ha 

flickor ibland de alla. gossar 
Några flickor inne i ringen. Dessa flickor dansa också ringdans, 

ock deras ring rör sig i motsatt riktning mot den yttre ringen. Vid I 
vända sig flickorna om, fatta i ring igän ock dansa nu med ansiktena 
vända mot den yttre ringen. Vid II bjuda de upp var sin gosse ur 
den yttre ringen ock räcka handen åt honom. Vid III dansar var 
ock en om med den, hon valt. Vid IV vändning ock omdansning åt 
motsatt håll. Gossarna stanna inne i ringen. 

Vartofta-Åsaka. 



• 
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361 A. På. stolarna de sitta. 

På sto - lar - na de sit - ta, ett sko - ja - re - par - ti, 

2 

sko - ja - re - par - ti, o tit - ta på de luf - fa - re, som 

tå - ga där för - bl, för - bi, o Ut - ta på de luf - fa - re, som 

tå - ga där för - bi. 

På stolarna de sitta, ett skojareparti, 
ock titta på de skojare (luffare), som tåga där förbi, förbi, 
ock titta på de skojare (luffare), som tåga där förbi. 

L Den vackraste av skojarna (luffarna) får sätta sig ned, :11: 
ock bäst som de sitta, så nåkas de vid, ja vid, 
ock bäst som de sitta, så nåkas de vid. 

Säg, vill du bli min lilla förtjusande ros? :11: 
Nej, språkar du om sådant, så springer jag min kos, 

kos, kos. 
II. Nej, språkar du om sådant, så springer jag min kos. 

I ringen stå två stolar med ryggarna vända emot varandra, ock 
På stolarna sitta två gossar. Vid I ta gossarna var sin flicka från 
ringen ock sätta hänne i sitt knä. Gossarna ock flickorna prata med 
varandra, allt under det de i ringen deltagande sjunga. Vid II rymma 
gossarna sin kos, d. v. s. gå ut i ringen. Flickorna sitta kvar, ock 
nästa gång är det de som ta sig två gossar ur ringen. 

Vartofta-Åsaka. 
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361 361 B. På stolarna de sitta. 
1 

På sto - lar - na de sit - ta, ett sko - ja - re- par - ti, 
2 

• 

sko - ja - re - par - ti, ock Ut - ta på de Inf - fa - re, som 

tå - ga där för - bi, för - bi, ock Ut - ta på de Inf-fa - re, som 

#•  
tå - ga där för - bi. Den vack- ras - te av luf-far-na får 

2 
I  

sät - ta sig ned, slit-ta sig ned, o - bäst som de sit- ta, så 
2 

pra - - tas de vid, ja vid, o pra - - tas de vid. 

Säg, vill du bli min lilla, förtjusande ros? 
Nej, pratar du om kärlek, så rymmer jag min kos. :11: 

Lekas som i Vartofta-Åsaka sn (se 361 A). 
Agnetorp. 

362 A. Skära, skära havre. 

S. • 
• drJ  • •  

Skä - ra, skä - ra hav - re, vem skall hav- ren bin - da? 
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II. Det var rätt ock la- gom, att Sti - na fick i dan - sen gå, för 

• 

1  

Det skall all - ra kä - ras-ten min, var skall jag ho-nom fin-na? Jag 

såg ▪ - en i ▪ går af - ton ut - i det kla - ra må- na-skin. I. När 

var tar sin, så tar jag min, så får den sis - te ing - en. 

ha, ha, ha, nå, nå, nå, för ing - en vii - le ha - na. 

Ett udda antal deltagare. Vid I tar var ock en sin, d. v. s. man 
skyndar sig att gå tillsammans två ock två. Den som blir udde, får 
skämmas, ock alla de andra fortsätta att sjunga (II), under det de klap-
pa i händerna ock peka finger åt udden. 

Vartofta-itsaka. 

362 B. 
Skära, skära havre, 
vem skall havren binda? 
Det skall allrakärasten, 
var skall jag honom finna? 
Jag såg-en i går afton 
uti det klara måneskent. 
När var tar sin, 
så tar jag min, 
så får den siste ingen. 
Det var rätt, ock det var rätt, 
ock det var rätt ock lagom; 
att N. N. fick i dansen gå, 
för ingen ville ha-en. 
För hå, hå, hå, 
för hå, hå, hå, 
för ingen ville ha-en. 

Forshem, Korsbärga. 



• 
sö-ne-ra mi-na. 

 --N 
,j5  • )  )  d i _ • -IF 

dött-rar-na di-na. III. Så but-ten vi be-gåvningen, så 

2 

-ar • -fir • -•• 
but-ten vi be - gäv-ning-en, så but- ten vi be - gåv-ning- en, så 

-•- • 
Fö - re går la ja mä sö- ne- ra mi-na, 
At-ter kommer dn ma dött-rar-na di -na, 

sö - ne-ra mi-na, 
dött-rar-na di -na, 
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363 A. Före går la ja. 

but- ten vi be- gåv-ning- en. 

Deltagarna ställa upp sig på två rader, en rad med gossar ock en 
rad med flickor. I. Gossraden går ett varv på golvet, ock II flickraden 
kommer efter ock inuti den cirkel, som gossraden beskriver. Vid ffi 
vända raderna ansiktena mot varann. Var ock en har i handen en 
liten sak. Vid IV byta först den gosse ock den flicka, som stå mitt 
emot varandra, presenter. Sedan räcker var ock en över gåvan till den, 
som står snett emot honom eller hänne medsols. På reprisens sista taktdel 
skall var ock en ha fått tillbaka den sak, som hon eller han från bör-
jan skickade ut. 

Vartofta-Åsaka. 

363 B. 

Före gångar jag me bröderna mina, 
efter kommer du me systrarna dina. 
Roligt är att vandra, du kära syster (broder), säj! 

Räss som vi gå, så klappa (trampa o. s. v.) vi varandra. 
Roligt är att vandra o. s. v. (el. så ge vi varandra något). 

Vadsbo härad. 
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364. När min man kommer fuller hem. 

Man gick i ring. En gosse ock en flicka voro inne i ringen. Gossen 
slog flickan ett slag. Hon sprang då undan ett stycke, ock följande 
dialog utspann sig: 

När min man kommer fuller hem, så slår han 
springer jag utåt kammaren ock gömmer mej. 

Han låtsades då ångra sig: 
Kom, kom, min lilla vän, jag slår dig ej. — 

:11: Katten tror dig, du gamle skälm, du har narrat mej. :ii: 
Aldrig mera i mina dar skall jag slå dej. — 

:il: Nå så får jag på försök hälsa på dej. 
De båda i ringen dansade sedan efter sången av dessa ord: 
Det är så roligt på sommaren till att räfsa, 
far ock mor de gå på golvet ock tjäfsa, 
tjäfs tjäfseli, tjäfs tjäfseli tjäfsa. 

Nästa gång började man: 
När min hustru kommer fuller hem, så slår hon mej o. s. v. 

med ombytta roller. 
Horred. 

365 A. Flickorna går i valsen.' 

mej, 

1 

Ock fiic - kor -na går i val- sen med rö - da gull-band, 

• 
band, så kny- ta de om sin kil- res- tas arm, så 

kny-ta de om sin kil- res- tas arm. 

1  Anmärkningen till lek nr 344 (s. 125 ovan) »Sjunges på melodien 
till 365 A» gäller icke mera, då detta nummer av Lampas lekar är för-
kommet. 
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Ock 
flickan hon 
gossarna går i ringen med röda gullband, 

I. så knyta de om sin kärestas arm. 

Ack kära lilla flicka, knyt inte så hårt! 
Jag ämnar ej att rymma bort. 

II. Så hastigt den lille gossen åt skogen försvann 
med flickans röda gyllene band. 

III. De skjuta efter honom med fämtou gevär. — 
IV. Ja, viljen I mig något, så han I mig här. 

Ja, nu är jag bliven gifter, nu har jag fått man, 
den raskaste gossen, som fanns i vårt land. 

Ja, nu är jag bliven gifter, nu har jag fått fru, 
den vackraste flickan, som fanns i vår by. 

Nu är jag bliven gifter, nu får jag heta mor, 
ock nu får ja la skära den osten så stor. 

Nu är jag bliven gifter, nu får jag heta far, 
nu får jag göra vaggor åt våra små barn. 

En flicka inne i ringen. Vid I knyter hon en näsduk, ett band 
eller dyl. om  armen på den gosse, hon tänker bjuda upp. Vid II läm-
nar gossen ringen, ock alla de lekande klappa i händerna ock låtsas 
skjuta efter honom vid III. Han återvänder »från skogen» vid IV ock 
dansar vals med flickan. dossen stannar inne i ringen ock bjuder upp 
en flicka. 

Vart ofta-Åsaka. 

365 B 

f  gå i ringen med röda gullband, G
Fl

o
i
s
c
s
k
a
o
r
r
n
n
a
a 

så knyta de om sin kärastes arm. :il: 

Ack, kära du lilla { 
j
o
e
sr

a 
 knyt inte så hårt! 4: 

Jag ämnar ej att rymma bort. :11: 

lilla flickan Så hastigt den i lille gossen } åt skogen försvann :11: 
med flickans röda gyllene band. : 

341275. Sv. landsna. XIX. 1. 10 
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4. (Ock i
o
o
s
h
s h

h
a
o
n

an n 
 var i sorgen i dagarna tre, :11: 

hautnon  ville så gärna sin käresta se. :11: 

ö. De sköto efter honom med fämton gevär. :1:) 
Ock vill ni mig något, så ha ni mig här. : 
(Till dig står allt mitt järtas begär. :1 :) 

Nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man, :11: 
den raskaste gosse, som fanns i vårt land. :11: 

Nu har jag blivit gifter, nu har jag fått fru, :11: 
den vackraste flicka, som fanns i vår by. 

Forahem, Korabärga. 

366 

Nu vilje vi begynna en dominaredans, 
men dommaren är inte hemma. 
Alla de, som i dommardansen gå, 
deras järtan de skola brinna. 
Alla så säga de hå, hå, hå, 
alla så säga de nå, nå, nå — 
har du drömt om din käresta i natt, 
skall du mot ljuset le. 

Skara. 



Sånglekar med galopp eller promenad. 

Man sitter placerad parvis runt rummet eller står i en rundel. En 
är udde. Denne tar sig en maka (make) från något av paren, under 
det man sjunger en eller flera av nedanstående visor. Ofta sjunger man 
en först, tils man tröttnat på den, ock tar därefter en annan. Mycket 
vanlig sällskapslek i Västergötland. J. G. 

367 A. Tjuv ock tjuv det skall du heta. 

Tjuv ock tjuv det skall du heta, 
för du stal min lilla vän; 
men jag har den glada trösten, 
att jag får en ann igän. 
Tror jag, tralala, 
tror jag, tralala, 
tror jag, tralala, 
tror jag så. 

Vad skall den på balen göra, 
som alls ingen flicka har? 
Han skall sig en toddy göra, 
ock så röka en cigarr. 
Tror jag, tralala etc. 

Ser du, ser du, jag blev gifter, 
ser du, ser du, jag fick man, 
ock min man han heter Petter, 
ock jag tror, att det går an. 
Tror jag, tralala ete. 

Forshem, Korsbärga. 
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367 B. Tror du, jag är ut ock friar. 

Följande 2 strofer sjungas till samma lek ock på samma melodi 
som nr. 367 A ock torde på somliga håll sjungas som fortsättning till 
367 A. J. G. 

Tror du, jag är ut ock friar, 
för ja räka titta in. 
Flickor finns i andra byar, 
falla bättre i mitt sinn. 
Tror jag, tralala etc. 

Tänk, om mamma, pappa visste, 
att du har en gosse kär, 
tag mig sjutton, arton, nitton, 
om det nånsin ginge väl. 
Tror jag, tralala etc. 

Korsbärga. 

367 C. Tjuv ock tjuv. 

Tjuv o tjuv dä ska du he - ta, för dn stal min lil- la vän. 1 
Män ja har dän gla- da trös-ten, att ja får en ann i -On. f 

Tror ja, tra-la-la. Tror ja, tra-la-la, tror ja, tra-la-la. Tror ja så. 

Inte sagt, jag går ock friar, 
fast jag råka titta in. 
Det finns flickor i andra byar, 
faller bättre i mitt sinn. 
Tror ja etc. 

Vad ska den på balen göra, 
som alls ingen flicka bar? 
Han skall sig en toddy dricka 
ock så röka en cigar. 
Tror ja etc. 



Te-
Se 

• 
ä - ter sill o po - ta - ter. Tjong fa - de- ral- la - lej. 

ä la - ter, tjong fa-de - ri - fa - de-ral - la - lej. Han 
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Sest du, sest du, ja ble gefter, 
j sest du, sest du, a feck man. 

'Tell du veta, va han hetter, 
Anders Petter hetter han. 
Tror ja etc. 

• 
Sest du, sest du, ja ble gefter, 
sest du, sest du, ja feck fru. 
Vell du veta, va ho hetter? 
Stina Brita hetter hu. 
Tror ja etc. 

Tack sa du ha, för du geck den vägen, 
tack sa du ha, för du titta in. 
Tack sa du ha, för du drack mett kaffe, 
tack sa du ha, för du doppa en ring. 
Tror ja etc. 

Sjöngs vid leken »Byta makar». 

368 A. Udden han ä later. 

ra - de - ri - di - ral - la - lek, te - ra - de ri - di • ral - la - lej, 
an, se nu, se nu går det bra, se nu, se nu, se nu går det bra, 

ar-
tra - de - ri - di - ral - la - lej, tra - de- ral- la - lej. 

se  nu, se nu, se nu går det bra, nu så går det bra. 

Udden han är duramer — 
tjong faderalla lalala, — 
han söker bara gumrner, — 
tjong faderallala etc. 

Vartofta-Åsaka. 
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Udden han ä kvecker, 
han söker, bara flecker. 

När det blev riktig fart i bytandet av makar, sjöng man: 
Se nu, se nu, se nu går det bra! :11: 
Se nu så går det bra. 

Denna täxt ock melodi sjöngos, när man >bytte makar». 

Vartofta-Åsaka. 

368 B. 

Ja udden han är later — 
sjungfalalallalallalej. 
Jag tror, han står ock sover — 
sjungfalalallalej. 
Ja udden han är ledsen han, 
för han har mist sin lilla vän, 
ock inte blir han glader, 
förrn han får en igän. 

Korsbärga. 

369. Jag tror du sitter ock sover. 

Jag tror, du sitter ock sover, 
som inte passar på din vän. 
Jag tror, du sitter ock sover, 
som inte passar på. 

0 nej, o nej, jag sover ej, 
o nej, o nej, jag sover ej, 
ty sover eller vakar jag, 
så tänker jag på dej. 

På dej, på dej, min lilla vän, 
på dej, på dej, min lilla vän, 
ty sover eller vakar jag, 
så tänker jag på dej. 

Samma lek, som omnämnts i 367-368. Samtliga under dessa 
nummer upptagna täxter — med små variationer — bruka sjungas i 
Göteve till leken, som där vanligen går under namnet »Tjuv o tjuv» 
(eller skämtsamt »Palta lessamt»). 

Gö teve. 



Så vä - va vi vam-mal, så slå vi till - sam-man, 

Folkdans i turer. 

370 A. Väva vadmal. 

'rå-va vam-mal o slå till-sam-man o lä-ta skä-let gå rätt. 

Så väva de (vi) veper,1  
så slicka de (vi) sveper2  — 
väva veper, slicka sveper 

låta skottspolen gå, gå. 

Så väva de (vi) ruter, 
så deska de (vi) gruter, 
väva ruter o deska gruter 

låta skälet gå rätt. 

I. Deltagarna stå uppställda på två led, som vända ansiktena 
emot varandra. Mellan dessa båda led står vid vardera ändan ett par, 
som föreställer spolen. Detta är utgångsställningen, till vilken man 
återkommer efter varje tur (se A å fig.). Då man börjar sjunga, 
springa spolparen i takt med sången emot varann under »så väva de 
vammal». Just efter det sista ordet stanna de ett ögonblick för att 
under »så slå de tillsamman» baklänges gå tillbaka till utgångsställningen. 
Under »o väva vammal o slå tillsamman» gå paren åter framåt, under 
»o låta skälet gå rätt» gå de baklänges tillbaka till utgångsställningen. 
Denna tur kallas »spolen går» (spöar, or) ock upprepas efter var 
ock en av de följande turerna utom den sista. 

1  vepa, f. = (oftast) halvylle-filt; ej stampad eller filtad. 
2  svepa f. 'visp'. 
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17 g 
0 0 0 0 0 0 

mo le a?(  0  Mo 

XXXX X X 
4. .3. y 4. 

Utga° ngssiällni ng Å 
0 = flicka X = gosse. 

De långa leden gå, under det att »så väva de vammal» sjunges, 
emot varandra. Under »så slå de tillsamman» gå de åter till utgångs-
ställningen. Rörelsen upprepas ännu en gång, medan den senare hälften 
av värsen sjunges. Spolparen stå under denna tur stilla, men efter turen 
går spolen som vanligt. 

I denna tur skålar man. Utgångsställningen är den vanliga. 
Var ock en fattar händerna på den av de lekande, som står mitt emot 
honom eller hätme i den motsatta raden (se B å fig.). Under det att 
första värsraden sjunges, skilja sig sedan paren på ett sådant sätt, att 
första paret går åt vänster, det andra åt höger, det tredje åter till vänster 
o. s. v. (se C å fig.). Under den andra värsraden går man tillbaka 
till ställning B. Under senare delen av värsen rycka paren ännu en 
gång ut ock in. Spolen går. 

f J. 3. N. d. 

sj° o2 C 39 jQU r-,><  ° 6  

11 ni ng 
7 3. 

spo/e a 0 
X ole 

Ställ ni ny G 
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sr o2p a r AMD}soo 1/2,r r h 

Stäa n.z.ny D. 

I de långa leden sitter man på huk (hijka). Spolparen taga 
öppen fattning nr 11  ock bilda enkel port' Därefter röra sig spolparen 
emot varandra på så sätt, att flickorna springa mellan de båda sittande 
leden, gossarna utanför. Spolparen bibehålla hela tiden portfattningen. 
När de fyra första takterna sjungits, böra portarna ha hunnit passera 
var sitt led av gossar eller flickor. Under takterna 5-8 springa spol-
paren utan att vända ock med bibehållen portfattning tillbaka till sina 
ursprungliga platser. På åttonde taktens sista taktdel resa sig både 
goss- ock flickraderna på en gång, varefter spolen går som vanligt. 

Spolparen ställa sig i de långa leden. Alla höja sina händer 
till en tunnelgång (se D. å fig.). Spolpar a tar öppen fattning nr 1, 
kryper fram genom gången ock ställer sig slutligen med höjda händer 
framför spolpar b. Därefter kryper paret 1 igenom gången ock ställer 
sig framför spolpar a, sedan par 2, som ställer sig framför par 1 o. s. v. 
När spolparet b passerat tunnelgången, återgår man till utgångsställningen 
A, ock så går spolen som vanligt. 

Man klipper ner väven (kke_pa..nb• v(kvan). De långa ra-
derna sitta på huk. Spolparen göra enkel portfattning ock röra sig mot 
varandra på samma sätt som i tur IV. De mötas ock gå baklänges 
tillbaka till utgångsställningen. Den som Sitter ytterst i ledet, får en 
kraftig knuff, så att han ramlar på sin granne, denne på nästa man 
o. s. v. När alla fallit omkull, är väven nerklippt ock leken slut. 

Vartofta-Åsaka. 

1  Tärmerna äro hämtade ur »Svenska Folkdanser», utgivna av Svenska 
Ungdomsiingen för Bygdekultur, 2:a uppl. Öppen fattning nr 1: Damen 
lägger sin vänstra hand i kavaljerens högra; armarna krökta, händerna 
i axelhöjd, ledig hand i sidan (a. a. s. 11). Port bildas, då kavaljer 
ock dam höja de händer, varmed de hålla varandra, så att armarna bilda 
en båge. Om kavaljer håller sin dam med endast en hand, kallas porten 
enkel (jfr a. a. s. 12). Reglerna för »öppen fattning nr 1» voro natur-
ligtvis inte så stränga, som angetts i här nämnda arbete. 
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370 B. 

(1) Så väva vi vadmal, 
så slå vi tillsamman, 
väva vadmal 
ock slå tillsamman 
ock låta skälet gå rätt. : 

Forsbem, Korsbärga. 

(2) Så väva vi ruter, 
så spinna vi tuter, 
väva ruter 
ock spinna tuter 
ock låta skälet gå rätt. :11: 

Korsbärga. 

Våra getter ock våra getabockar 
bita barken av träd, 
så väva de vadmal, 
så slå de tillsamman, 
väva vadmal 
ock slå tillsamman 
ock låta skälet gå rätt. 

Forshem. 

370 C. Väva vammarl. 

1. Så väva vi vammarn, 
så slå vi tesamman. 
Väva vammarn 

slå tesamman 
låta skälet (skottsporn) gå rätt (fram 

2. Så väva vi brokigt, 
så spola vi tokigt; 
väva brokigt 

spola tokigt 
'o låta skälet gå rätt (»från Närike» 

3. Så väva vi ruter. 
så spelta i vi tuter; 
väva ruter 

spelta tuter 
låta skälet gå rätt. 

(3) 
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Så stampa vi vammarn. 

Våra getter o våra getabockar 
bita barken å trä. 

Björkäng. 

spelta v. 'göra spolar vid vävning'. J. G. 



Danstäxter 
(till, polska, polkett, hambursk, blekinge, vals etc.). 

371 A. Hör du, mamma lilla. 

Hör du, mamma lella, 
hör du, pappa lelle, 
får ja fria te di doter? 
Ja vassärra tre, 
dä står så illa te, 
ho har så sondrier tjortel. 
Tjortel ä i sonder, sarken ä i tu, 
bare rumpen seter ute. 

Längjum. 

371 B. Kära, mamma lilla. 
Tjära mamma lella, 
tjära pappa lelle, 
får ja fria te di doter? 
Nä vassarra tre, 
dä står så illa te, 
ho har sönderreven tjortel, 
sarken dän ä tönner, 
halva rumpa hägger ute. 
Jan i Jula härda, Jan i Julahärda, 
Jon i Olsmässekroken. 
Lars i Buffalökka, Lars i Buffalökka 
sulle jefta bort si doter (fröken). 

Korsbärga. 
Slutet lyder även: 

Lars i Tjisebo, Lars i Tjisebo, 
har fått e flåsa på foten. 



XIX. I DANSTÄXTE11. 1 59 

372. Vad ha vi för dag? 

Va ha vi för da? 
Nittene tror ja, 
kors va ja blir te åren! 
Ja setter här 
trumpen o tvär, 
rättnu mä gråa håren. 
Tralla lalla lalla, 
Härren jälpe alla, 
stakkars den sum går o väntar. 
Nog å i vår 
trättio år 
föller ja, tralla lalla. 
Men hur tiden fitiinker, 
snart en spelevinker 
kommer, frågar: vell du ha mäj? 
Ja äller näjj, 
pappa, mamma säjj, 
ska ja låta honom ta mäj? 

Längjum. 

373. Syster Anna-Lisa. 

Söster Anna-Lisa, 
lova inte bort dit! 
Kommer lellegossen 
ifrå Vallehära, 
gråter han ijoirsä. 
Mars mars marsamali, 
tubbakslunsen o Kan, 
kökslunsen o sluntum, 
kammartjänaren o jumfrun, 
tuffaluffa o såekadolefota 
följa mä .  uppå flfumpen. 

Längjum. 

374 A. Inte vet jag, vad det våller. 
Inte vet ja, va dit voller mäj, • 
men folle vet ja, va dit glogkar. 
Jartat hoppar upp o ner i mäj, 
sam am dit vore stekta mogka. 



Skara. 

Längj 
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Hå hå hå, 
la denna visa gå, 
fit i spisen o sprala aska på. 
Ja ä ensam, sum fugel ensam, 
sam fugel i den gröna lnun. 

Längjuin 

374 B. Å fälle vet ja, vad de säger. 

0 fälle vet ja, va di seger om däk, 
fälle vet ja, va di glogkar. 

Kärleken drar mälla mäk o däk 
som vatten uti gissna bogkar. 
Ack, om ja finge följa mä däk hem, 
ack, om ja finge legga i di säng, 
ack, om ja finge sova på din arm 

tala om dä för ingen! 
Bitterna. 

374 C. 

Inte vet ja, va di säjer om milj o däj, 
men fälle vet ja, att di glogkar; 
för kärleken mellan mä,j o däj 

som vatten uti gissna bogkar. 

375. Ekelöv ock lindelöv. 

0 ekelöv o lindelöv 
näva fulla mä nötter, 

tjäre gossa, i dansa på, 
ja fraser um mina fötter. 
Björkelöv o alelöv 

näva fulla mä aska, 
tjäre töser, i dansa på, 
i bära går o daska. 

376. Maja dansar lätt. 

Maja dansar lätt 
på sina tuske skor; 
smidiheter kan ho bruka. 
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For all dän bästa mjolk, 
sum ho får å si ko, 
dän silar ho uti e kruka. 
Sen sejer ho: 
gubbe, komm o drekk! 

Längjum. 

377 A. Här dansa vi. 

Här dansa vi på nyskurat golv, 
här dansa vi så länge, 
här dansa vi, te klokka blir tolv, 
sen dansa vi i sägge. 

Längjum. 

377 B. 

Här dansar a mä min lella vän, 
här ha vi dansat läggen; 
här dansar vi, te klokka stor tolv, 
sen dansar vi i sägen. 

Korsbärga. 

378. Dalgubben han dansar. 

Dalgubben han dansar 
dalkulla mä, 

mä stakketer tjortel 
sarken te knä. 

Längjum. 

Här dansar en gäsbo. 

Här dansar en jäsbo 
mä stora lågga ben o träsko. 

Längjum. 

Vi ska dansa. 

Vi sa dansa mä Bolla, 
så läge träskona holla. 

Längjum. 
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38L I fjol tjänte ja. 

I fjol tjänte ja i Skånigalann, 
där fogde ja, inä förasken brann, 

ja rådde ente släkka'n: 
raka väl, barn, 

sekka toppasodda hänga där, sa'n, 
titta där, o raka väl. 

va dä inte du, som dansade mä niäj, 
gula finnbökser hadde du, 
min man hadde gröna. 

0 raka väl, barn, 
sekka toppasodda hägga där, sa'n, 
å titta där, o raka väl. 

va dä inte du, sum snusade i snusasken min, 
så jäkel besetta huveliätal din, 
um ho kosta netti plåta! 

raka väl, barn, 
sekka toppasodda hägga där, sa'n, 

titta där, o raka väl. 
Korsbärga. 

382 A. Den som hade sig. 

Dän sum hadde säk ett pannekakelass 
så en häst o sätta före, 
sen så fara ot falebo sta 
tjöpa fästemör darföre. 

0 ta, ta dän rara 
sen låt di andre fara! 

Sen tager ja lella vännen min, 
sen reser ja ot Skara. 

Dar ska prästen vija uss i hop, 
klokkarn han sa Jogga ammen, 
tjörkestöten je ett rop: 

nu ä vi komna tesamman. 
Korsbärga. 

1) huvefläta f. 'den del av en hud, som suttit på huvudet; hjässa; 
ansikte'. J. G. 
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382 B. Prästen han skall viga. 

Prästen han sa viga oss ihop, 
klokkarn sa fogga ammen, 
tjörkestöten je upp ett rop, 

att vi ha kommet tesamman. 
Längjum. 

383. Dansa med hänne. 

Dansa mä-na, 
dansa mä-na bra, 
inte jusan da! 
Dansa mä-na över bärj o bakka, 
dansa mä-na, te du tappar klakka! 
Dansa mä-na, 
dansa mä-na bra, 
dansa mä-na 
inte jusan da! 

K orsbärga. 

384. Ha I hört. 

Har i hurt, att ja sa jefta mäk i år, 
har i hart, vem ja ska ha? 
Ja ska ha en polsker ruttare, 
för i må tro, att han ä bra. 
Han har dansat hela natten, 
så han ä våter um sina fötter, 

han har vatten i sina sko, 
men likaväl dansar han ändå. 

Korsbärga. 

385. Flickorna små. 

Flekkera små, 
sam ojefta gå, 
jämt ätter gossarna träta; 
slekka säk am munn 
sum en harregårs hunn, 
nor han på sin harre väntar. 

Korsbärga. 
341275. Sv. landsm. XIX. 1. 11 
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386. Hi ock hej ock hopp. 
Hi ö häj o hopp, 
här ä liv i kropp, 
vi ska ut o luta hara. 
Alla raska flekker ska vi leta upp, 
di andre ska vi låta vara. 

Korsbärga. 

387. Hör du, flicka lilla. 
HöJeu, flekka lella, på ol: 
vell du jefta däj, no,Att blir stor? 
Ja vell ha däj, 
ja ska ta däj, 
ja ska äj bedra däj, 
ja ska tala ve din far o mor. 

Korsbärga. 

388 A. Ock hör du, Karin. 
0 höJru, Kan, 
var ha..lru vari, 
du ä så busier på röggen din? 
Jo ja har vari 
i gålrbos lan 

trusket arter mä röggen min. 
Korsbärga. 

388 B. 
0 hör du, Kan, 
var har du varit, 
mä du ä busi 
på röggen din? 
Jo' ja har varit 
i boens laa 

plokkat piper 
te hatten din. 

Längjum. 
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389. Eva lilla vår. 

Äva lella vår 
tjänte på en gått, 
hade grannloten på se. 
Gullrigga fämm 
fekk ho å en drägg, 
för '0 latte holla å se. 

Korsbärga. 

390. Få icke våra svin. 

Få 'ke våra svin 
gå te era svin, 
få 'ke di dä, o dä, o dä? 

Ja varsharra tre, 
fä 'ke di dä, 
je dum tole, 
je dum tole! 

Lat dum ät ihop, :11: 
få 'ke di dä? 
Ja varsbarra tre. 

K orsbärga. 

391. So rulta kulta. 
So rulta kulta, 
so rulta kulta komma hem. 
Har i sett mi so rulta kulta, 
so rulta kulta, 
komma kultane på Akkliga jalre? 

Korsbärga. 

392 A. 011e i paradis. 

011e i paradis 
slakta sin fete gris, 
fläsket dä sålde han, 
rumpen behålde han. 
Häj tradi dadida, 
häj tradi dadida, 
häj tradi däj. 

Korsbärga. 
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392 B. Gubben i Paradis. 

Gubben i Paradis 
y akta sin rara gris. 
Fläsket dä sålde han, 
korven beholde han. 

Forshem. 

393 A. Mor satt i spisen. 

Mor sat i spisen, stekte rover, 
smör hadde ho å doppa dum i. 
Hemm kommer far mä tomma krojer, 
hul hadde han å stoppa dum i. 
Far te å äta, 
mor te träta, 
dä ble ett hundra levane daruta. 

Korsbärga. 

393 B. 

Mor satt i spisen, stekte rover, 
smör hadde ho å duppa dum i. 
Hemm kommer far mä tommer kroge, 
skrov hadde han å häva dum i. 
Far te å äta, 
mor te å träta, 
far te å svarja, 
mor te å harja, 
i sa tro, att dä ble en trall! 

Längjum. 

394 A. Gudskelov för min gamla mor. 

Guffelov för mi gamla mor, 
ho går på gul.rvet o lallar, 
ho tager bort di tomma fat 
o sätter fram di fulla. 

Vartofta h. 
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394 B. Gud välsigne vår gamla mor. 

Gu välsigne vår gamla mor, 
sum går på gulvet o tullar! 
Ho tager bort de tomma fat 

sätter framm de fulla. 
Längjum. 

394 C. 

Gu välsigne mi gamla mor, 
sum går på gulvet o velar! 
Ja sa tjöpa-na en fiol 

lära-na te å spela. 
Korsbärga. 

395. Mor, mor, mor. 

Mor, mor, mor, 
var joke du å brännevint? 
Så, min gubbe lelle, 
så, min gubbe lelle, 
mins du 'nte, du fekk lite mä? 

Vartofta h. 

396. Om hela jorden. 

Um hela jolm våra åkker, 
Kinnekulle våra såkker, 

fd-lrä velle ja dig äj bortmista, 
lella tjärleksgnista, 

sum ja haver fått för dig. 
Vartofta h. 

397. I Åsaka gäll. 

I .saka jäll, 
i saka bu, 
i Åsaka prästegålr hade ja vort nu, 
um ja hade fl uppet lantvärn. 

Vart ofta h. 
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398. Det satt en käring. 
Dä satt e tjärig på Billien 
imella ett par stena, 
ho blrikka upp mot himmelän 

velle järna komma däna. 
Vartofta h. 

399. Svenna Anders. 
Svänna Anners 

Pära Fina 
Gnälle-Britta, ho sum ä döv, 
Larsa Agust 
Pära Stina 

di jekk i hajen o brute löv. 
Vartofta h. 

400. Tura Britta. 
Tura Britta o Tura Jon, 
Svän i Töerstorp o Måns på Mon 

Lars i Jalragårn i Suntak. 
Vartofta h. 

401. Ekeved. 
Ekeve 

börkeve 
dä, få vi koka ve. 

Vartofta h. 

Julasommar. 
Julasummar o foglrasågg, 
påskaventer o • äagågg. 

_Vartofta h. 

Se godafton. 
Se guaftan en o var! 
Vi träffas har, 
tralalala. 
0 dansa får vi, va dä drar, 
bara skönna er opp, opp! 
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Hör I, Nerabus raske dränga, 
I sa ente sett i vrå o blänga, 
utan skönna er opp o svänga, 
bara skönna er opp, opp! 

Kinne h. 

404. Skomakarn, skoldan. 

Skomakarn, skoloda, 
lästakneppet o pinnasuln, 
solahansken o tummaringen 

gå te fleckera i månaskin. 

Sneekaren o hövletanna, 
hövlebänken o öxaskrån, 
hoggekubben o sågenslingen 

hövlekasera o sågespån. 

Skräddaren, skräddaresaxa, 
suringen o nålahus, 
trasabulta o tråetulta 

gå te fleckera o låna hus. 
Eller: 
Skräddaren o nålaputa, 
prässestocken o så e aln, 
vammalsbonken o skalepälsen 

så e sax ifrå själve stan. 

Bonnasnurva o plogfj ula, 
stutaknäggla o onaskrån, 
kattekröpplingen o gresauslingen 

gamla käringeskrån, som har lagt på-n. 

Harrgåls köksa o innerpija 
mä kaffekokarn o brännevin, 

så betjänten o stalldrängen, 
bort må stubben o krenolin. 

Valle h. 

405 A. liXota vall. 

gåbben o käringa sålle mota vall, 
käringa velle 'ute mota, 
gåbben to käringa, slo tia mot e tall, 

så talla for opp må rota. — 
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Käringa for opp o ble så jartlit gla(r): 
Nu sa ja mota i all(a) min(a) da(r). 
Häj hopp, du lella Broka! 

XIX. 1 

Fägred. 

405 B. 

Gubben o tjäriga sulle tjöra vall, 
tjäriga velle inte mota. 
Då fl, o gubben tjäriga mot ena tall, 
så talla flug upp mä rota. — 
Aj, aj, aj, min tjäre, goe far, 
ja sa la mota i alla mina dar! 
Går du vall, du gamla Broka! 

Längjum. 

Käringträtan. 

Peter Magnus han har loft oss oss, 
att han skulle piska opp oss oss. 
Men han gjorde-t ente, 
för han tordes ente; 
se, han va rädd å få igän sa-n. 

Norra Vadsbo. 

Tummen opp. 

Tummen opp i tak, 
tummen opp i tak! 

Björkäng. 

Det kom en liten gubbe. 

Dä komm en liten gubbe ifrå Marbäkk, 
en liten kär, 
han hadde rumpa sin uti en finnsäkk, 
han går o bär. 
Denna visa va inte lågg, 
o däffor fogger vi hänne än en gågg, 

Längjum. 
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409. Tre trappor. 

Tre trapper o fira, 
mor hadde ena piga, 
far hadde en så redelier drägg, 
han velle ta dän pigan i sägs. 
Tre trappor o åtta, 
mor hadde ena rotta, 
far hadde en så redelier katt, 
han velle ta dän rottan fatt. 

Längjum. 

410, Flickorna våra. 

Flekkera våra 
stånda ve dora, 
vella så janna jefta sä. 
Janna vell di, 
o inte får di, 
stutapojken vell di inte ha. 

Längjum. 

411. De röda rosor. 
Di röda roser o di vita bla, 
di raske tösera di sa vi ha, 
eva dä kostar älle jäller. 

Längjum. 

412. Flicka lilla. 
Flekka lella komm, komm, komm, 
komm, sa du få, va du ba mä om! 
Vet du inte nu, va da va, 'va, va? 
Tjössen, som du nuss sulle ha, ha, ha. 

Längjum. 

413. Anna Lisa. 
Anna Lisa, 
vaffor haltar du så? 
Ban inte jälpa-t, :11: 
ja har ont i mi tå. 

Längju ni. 
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414. Hopp, Pålle lille. 

Hopp, Pålle lille, logka på! 
I mora åker vi te Västanå. 
Har du blagka pägga, 
får du åka lägger, 
annars får du lov o dakk o gå. 

Längjum. 

415. Lite ost ock bröd. 

Lite ost o brö • : 
ena pepprater höna, 
få vi inte dä, 

så få vi pakka oss häna. 
Längjum. 

416. Lasse lille* du. 

Lasse lelle du, 
komm, sa vi fäla rover, 
fäla di små, 
la di store stå, 
te di andre blir så store! 

Längjum. 

417. Känner du Slanta-Sara. 

Tjänner du fil anta-Sara? 
Ja män tjänner 'a-na. 
Tjänner du söster hänna? 
Ja ja män! 

Längjum. 

418. Lars Väring. 

Lars Värig 
has tjärig, 

Väriga-Lars 
tjäriga has. 

Längjum. 
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419. Trävattnabo. 

Trävattnasbo 
ha träbottnasko. 

Längjum. 

420. Gustav ock Barteskan. 

Gustav o Bartesa 
ha fransosera bägge två. 
Brodd o Bollesa 
ha frasosera likaså. 
Dätta ä en roll polkätt, 
sum ä jord på bästa sätt, 
dektad o varenda man, 
sum de orden logga kan. 

Längjum. 

421. Ho si. 

Ho si haveta ji 
hådan man fela vi 
okk en piliträns, 
en garegaf, en vadevaS 
en •C'iriviri skaseladi, 
en virivigg, en gåggumkrigg 
dro ut en vals. 

Längjum. 
Sista raden lyder även: troheten din. 

422. Vanliga danser 

äro vals, polska, blekinge, hambursk. 
Solbärga. 

Gammelvals, blekarn, sålin gen, hallingen, skinkompass. 
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423. 

Gosse fromm, 
gosse fromm, 
lossa på din päggapogg, 
att je en lustir speleman, 
sum för uss har spelat! 
Elrekker fin, 
flrekker fin, 
lossa på dett päggaskrin, 
att je en lustir speleman, 
sum för uss har spelat! 

Dä speltes o fowies, no...lrä va fliut mä dansiga, o di sulle 
ha ihop pägga te speleman. 

Vartofta h. 



Efterord. 

Under de år, som förflutit, sedan tryckningen av föreliggan. 
arbete påbörjades (1898), har jag blivit i tillfälle använda ytter-
ligare några samlingar av lekar: från Vartofta härad (särskilt 
Korsbärga) av lantbrukaren J. MÖLLER, från Gerdhem (Väne h.) 
ock V. Björsäter (Vadsbo h.) av fil. kand. G-. RUDBERG ock från 
Solbärga (Redvägs h.) av rektor 0. V. SUNDÉN. För granskning 
av melodierna står jag i förbindelse till fil. kand. E. BECKMAN 
ock direktör J. ERIKSSON. 

I täxterna till arbetets senare avdelning (danslekarna) har 
jag numera i rätt många fall infört rena dialektformer (i »grov» 
beteckning), så ofta det nämligen av uppteckningens art varit 
betingat. Det som i förordet sagts rörande omredigering, vill jag 
nu ytterligare understryka. De gånger, jag haft att tillgå en 
fullt folklig framställning av en lek, har den blivit införd; ock 
en sådan kan tjäna till jämförelse med det framställningssätt, 
jag vanligen använt, vilket icke mycket skiljer sig från det i 
leksamlingar allmänt förekommande. 

Under senare år ha, i samband med det vaknande intresset 
för lekar i skolorna, utkommit ett antal samlingar, av vilka jag 
vill påpeka »Ringlekar på Skansen» (2 uppl. 1901) såsom inne-
hållande många uppteckningar från Västergötland. Samlingarna 
ha numera vanligen pedagogiskt syfte (»Sånglekar utgifna af 
P. NODERMANN m. fl. 1905», »Sånglekar från Nä,äs 1905») ock 
bli därför av väsentligen annan art än den här föreliggande. 

5. Lampa. 

När redaktören av »Svenska landsmål» skulle återupptaga 
tryckningen av docenten S. Lampas arbete »Folklekar från Väs-
tergötland», befanns det, att manuskriptet till lekarna mellan nr 
351 C ock 401 icke kunde återfinnas. Undertecknad fick då i 
uppdrag att på lämpligt sätt fylla den uppkomna luckan. Det 
är alltid vanskligt att fullfölja en annans arbete, då man inte 
säkert vet, vilken plan han själv tänkt sig i fortsättningen, ock 
förf:s rubriker kanske icke alltid överensstämma med den indel-
ning av materialet, man själv hälst skulle vilja ha. 



176 LAMPA, FOLKLEKAR. XIX 1 

Luckan har jag fyllt på följande sätt. Bland Lampas efter-
lämnade papper funnos två små häften i 8:o med påskrift »Dans-
lekar nr 1» ock »Danslekar nr 2». Åtskilligt av dessa häftens inne-
håll ingick redan i det förut rentryckta. Av rästen i nämnda 
manuskript har jag tagit med vad jag trott mig kunna föra till 
»dramatiska lekar», den rubrik som lekarna närmast före luckan 
bära, ock till de av mig nyinsatta rubrikerna »Sånglekar med 
galopp eller promenad» ock »Folkdans i turer». 1 dessa häften 
funnos dock ej vare sig melodier till lekarna eller lekbeskriv-
ningar, frånsett enstaka antydningar. Härvid är det dock så 
lyckligt, att flertalet lekar finnas i senare uppteckningar i Lands-
målsarkivet. Jag har dels satt in egna uppteckningar av sång-
lekar (Horred, Göteve), numren 354 A, 364, 369, dels har jag 
hämtat mycket ur de stora uppteckningar av sånglekar, som fil. 
mag. Maja Bergstrand företagit, huvudsakligen från Vartofta-
Åsaka socken. Hännes uppteckningar ha ett särskilt värde, 
dels på grund av att hon som regel även upptecknat melodierna, 
dels på grund av de utmärkta kvalifikationer, som hännes för-
nämste meddelare ägde. Denne, som heter August Hult (f. 1858), 
hade i sin ungdom lett lekarna vid ungdomens lekstugor i 
Vartofta-Åsaka. Hans ålder är också sådan, att den innebär en 
viss garanti för att lekarna ej inkommit genom sentida lekpeda-
goger. Ur hännes samlingar äro numren 351 D, 352 A, 353 A, 
354 C, 356 A, 357, 358, 359, 360, 361 A, 361 B, 362 A, 363 A, 
365 A, 367 C, 368 A ock 370 A (ULMA 3247:8, 9). Vidare har 
jag ur Västgöta landsmålsförenings samlingar hämtat numren 
363 B ock 370 C (ULMA nr 25:55, s. 131 ock 127; de synas vara 
upptecknade år 1884). 

Där luckan upp-hörde, vidtogo med det ursprungliga numret 
401 (= nuv. 371) täxter till danser, vilka man brukade sjunga, 
särskilt när man var utan spelman vid lekstugor eller andra 
danstillställningar. 

Rubriken »Danstäxter» är tillsatt av mig liksom underrubriker. 
Registret är upprättat av fil. stud. J. Ejdestam i samråd 

med undertecknad. Vid korrekturläsningen av melodierna har 
fil. kand. N. Stålberg biträtt. 

Till slut vill jag framhålla, att tiden icke medgivit ett full-
ständigt utnyttjande på långa vägar av allt det material, som 
inkommit till Västgöta folkmålskommittö eller Landsmålsarkivet 
i Uppsala. 

Uppsala i april 1934. 

Att stavsättet i nr 351 D ock följ. i vissa fall avviker från det i 
de tidigare tryckta partierna, torde ej vålla någon olägenhet 

Johan Götlind. 



Register. 
Ack kära lilla flicka, knyt inte så 

hårt 365 A. 
Anna Lisa 413. 
Apåla misåla - räkneramsa 228. 
arm ock ben föras runt 141; ax i 

armen 109; bryta arm 184. 
Ax i armen - skämt 109. 

Bada ock simma 113. 
Baka kaka 14, 15. 
Balansera 151, 147, 148, 152. 
Banka - spel med pängar 79. 
barka buntlär 222. 
Barkbåtar 55. 
Barkhästar 54. 
Behagar ungersvän 310. 
Binda krans 309 B. 
Bju i bröllop 111. 
Bju i Flinkesans gästabud 243. 
bjuda bröllopsgäster något gott 240. 
björn: leka b. 220; luffa b. 167, 

168; skjuta b. 237. 
blad: smälla med b. 29. 
blindbock: leka b. 264. 
blinka - rädd 106. 
blod: visa sitt blod 299. 
bloinsternamn på lekdeltagare 

256. 
Blott för dig 335 A, B. 
blåsa bindes vid rumpan på katt 

45; blåsor smälla 44. 
Blåsa i händerna 30. 
blåsa på fingrarna 30. 
Blåsa såpbubblor 34. 
Blåsor 45. 
bo för bisen 220. 

Bo i by 75. 
bock av halm 181; hoppa b. 124; 

kohorn - bockhorn s. 6; borra 
bockhorn 260; se även julbock. 

boll: kasta b. 206; slå b. 207. 
bolla 219; bolla honken 219. 
Bolla mi solla Ini sinka rni so - 

räkneramsa vid lek 219. 
Bonnasnurva ock plogfjölen 404. 
Borra bockahorn 260. 
Borra gulläpple 11. 
Brottas 174. 
Brud ock brudgumme 240. 
brunn: stå i brunnen 291, 292. 
Bryta arm 184. 
brännebult: peta b. 211. 
bröd: ta en brödbit med munnen 154. 
bröllop: bju i bröllop 111; kattens b. 

246; bröllopslek 236, 237. 
bud ifrån smeden 251. 
Bulleri book 70. 
Bullra, bullra bockahorn 70. 
Bulten bulten bredare bak 222. 
Buri bänge - gisslek 71. 
butelj: sitta på en butelj ock träda 

tråd på en synål 153. 
Bygga hus 58. 
Bygga kvarnar 60. 
Bygga snöfästning 64. 
Bygga snöhus 63. 
Bygga spisar 59. 
byta fästmör, hästar 194; b. makar 

367 C, 368 A. 
Byta namn 254. 
byxros: rita b. 93. 
båge: skjuta med b. 202. 
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båt av bark 55. 
Bära bulten bak 222. 
bössa: pluttebössa 205. 

Dacka rävaskall 226. 
Dalgubben han dansar 378. 
Damerna på golvet gå 336. 
Dansa med hanne 383. 
Danstäxter 371-421. 
datten: leka d. 216. 
De bocka, de nicka (niga), de hälsa 

så här 337 A. 
De hälsa, de buga, de nicka så här 

337 B, C. 
Dela en oxe 242. 
Dela ut mormors testamente 

284. 
Den brune tar jag till min dräng 

281. 
Den föll i sjön - räkning på fing-

rarna 18. 
Den gyllene kransen den törs jag ej 

ta 337 A, B, C. 
Den lilla grå rocken den tar han av 

sig 338. 
Den lilla - - är så tung 3. 
Den som först säger ja 238. 
Den som hade sig 382 A. 
Den som skall gå narven ock skarven 

150. 
Den vackraste av skojarna (luffarna) 

får sätta sig ned 361 A. 
De röda rosor 411. 
De skjuta (sköto) efter honom med 

fämton gevär 365 A, B. 
Det brinner en eld 351 A, B, C, D. 
Det gick ett par gubbar i snö-

fall 356 A. 
Det gingo två gubbar åt skogen 

356 B. 
Det gingo två gummor (gubbar) i 

snöfall 356 A, B. 
Det gångar en yngling 339. 
Det kom en härre från Paris 250. 
Det kom en liten gubbe 408. 
Det satt en käring 398. 

Det står ett träd 312. 
Det var rätt, ock det var rätt 362 B. 
Det är bud ifrån smeden 251. 
Det är så ledsamt att gå i ringen 

304 A. 
Det är så roligt 314. 
Det är så roligt på sommaren till 

att räfsa 364. 
Dinka - kasta knappar 77. 
Dra fläsk 282. 
dra bank 176; kattesno 175; upp 

varandra 176. 
Dra kavel 176. 
Dra krokfinger 185. 
Dramatiska lekar 345-366. 
Dra roten 172. 
Dra skorpa 186. 
Dra tasketåg 175. 
Dra timmerstockar (ur väggen) 

296. 
Dränka 280. 
Du duger 253. 
Du "lille unge, jag tycker om 

dig 307 B. 
dunk - kortspel 80; leka d. 219. 
Du tycker, att jag är vacker 343 B. 
Du tycker, du är vacker 343 A. 
Dämma upp 61. 
Där ska prästen viga oss ihop 382 A. 
död: Siri är död 247. 
Döva näcken 199. 

Ekelöv ock lindelöv 375. 
Ekeved 401. 
ekorrars skutt - gisslek 75. 
Elak - prov 98. 
eld: låna e. 268. 
Engelske jägarn 224. 
En gång jag höll dig kär 354 A. 
Enken tenken täcken tå - räkne- 

ramsa 234. 
Ett ock två bad mig gå 218. 
Ett två tre 340. 
Ett ärligt farväl ock ett uppriktigt 

nej 338. 
Eva lilla vår 389. 
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falla: Den föll i sjön - räkning 
på fingrarna 18. 

farväl: Ett ärligt farväl ock ett 
uppriktigt nej 338. 

Figuré ock galopp 331-334. 
finger: fingrarnas namn 17; blåsa 

på fingrarna 30; dra varandras 
krökta fingrar 185, 186; förena 
pek- ock lillfingersspetsarna 145; 
krita på fingrarna 27; skilja fing-
rarna 144; sätta upp fingrar, ko-
horn-bockhorn s. 6; finger-
konster 25; skuggbilder 26; 
fingerkrok 185; fingerlekar 
17-21. 

Fingerkonster 25. 
Fingrarnas namn 17. 
fipsas - slå på varandras händer 

189. 
Fiska 259. 
fiska i min faders rike s. 6. 
Flicka lilla 412. 
Flicka lilla, jag tycker om dig 

307 A. 
Flicka lilla kom, kom, kom 412. 
Flicka lilla, vill du gifta dig 

347 A, B. 
Flickorna gå i ringen med röda gull-

band 365 B. 
Flickorna går i valsen 365 A. 
Flickorna små 385. 
Flickorna våra 410. 
Flickorna vända sig omkring 360. 
fläsk: dra f. 282. 
fogel: mata foglar 194; sälja fog-

lar 221; jfr Fågeln. 
Folkdans i turer 370 A-C. 
fria för roskull, på'. narri 270. 
Fria på ro 270. 
friare: välja f. 281. 
fråga - svara 258. 
Fräsare 49. . 
fyramannatolva - kortspel 80. 
Fågeln uti skogen 323; jfr fogel. 
Få icke våra svin 390. 
Fått i mitt sinn 322. 

Fäktaregubbar 53. 
Fämton skräddare väger ett pund 230. 
Färska pannkakor - skämt 103. 
fästmö: byta fästmör 194; rädd om 

fästmön - kittlig på knäna 107. 
Föra höger arm ock ben om- 

kring 141. 
Före gångar jag med bröderna mina 

363 B. 
Före går la ja 363 A. 
Förena pek- ock lillfingersspet-

sarna 145. 
Första gången jag till Grönland reste 

279. 

Gamla lekar s. 6. 
Gamla skrulta käring 244. 
Geten den du gav mig 346 A. 
gifta bort 261; gifta sig - sätta 

bo 8. 
Gifta sig 8. 
Gifta tåssor 208. 
Gisslekar ock spel 69-80. 
glöd får ej slockna 269. 
Gossarna gå i ringen med röda gull-

band 365 B. 
Gossarna vända sig omkring 360. 
Gosse from 423. 
Gosse lille, vill du gifta dig, så 

nicka 347 A. 
granne: trolöse grannen 265. 
gris: lyfta död gris 160. 
grop i marken vid lek 211, 212. 
grässtrå - mata foglar 194; blåsa 

mot g. 30. 
Grönland: resa till G. 279. 
gubbe: Det gick ett par gubbar i 

snöfall 356 A, B; Det gingo två 
gubbar åt skogen 356 B. 

Gubben i paradis 392 B. 
Gubben ock käringen skulle köra 

vall 405 B. 
Gud välsigne vår (min) gamla 

mor 394 13, C. 
Gudskelov för min gamla mor 

394 A. 
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Gunga 126. 
Gunga på bräde 127. 
Gunga på foten 3. 
Gustav ock Barteskan 420. 
Gå bort ifrån mig 357. 
Gå framåt - balansera 147. 
Gå kräftgången 168. 
Gå narven - nykterhetsprov 150. 
Gå på händer 134. 
Gå på skridsko 115. 
Gå på styltor 119. 
Gå under alnmått 149. 
gås: köpa gäss - fingerlek 21; räv 

ock gås 226; Vad ger du,gåsen? 
5; gåsfot: vinka g. 10; gås- 
skallehoppa 48. 

gästabud: bju i Flinkesans g. 243. 
gömma något 272; gömma ringen 

278, s. 6; gömma sig 218, 219, 
220. 

Gömma ringen 261, 262. 
Gömma ringen med förbehåll 

278. 
Göra en släde 37. 
Göra lerkakor 62. 
Göra snögubbe 65. 

hage: hoppa h. 213. 
Ha I hört 384. 
hals band av maskrosstjälkar 40. 
hammare går 251. 
hand: blåsa i händerna 30; dra 

fläsk - lek (flera händer läggas 
ovanpå varandra) 282; gå på hän-
der 134; händer läggas på någons 
rygg - gisslek 71; händerna slås 
mot benen, mot bröstet - smida 
171; klappa med ena handen på 
böstet ock stryka med den andra 
142; knäppa ihop händerna galet 
146; knäppa ihop händerna på 
ryggen 143; skilja makar 192; 
slå på varandras händer 187, 189; 
ta upp knytnäven på någon 191; 
vrida händerna 28. 

hank: dra h. 176. 

Hanskas 189. 
Hantvärkareleken 271. 
Haren satt 4. 
harfot: vinka h. 10. 
havet stormar 267. 
Hela havet stormar 267. 
Hi ock hej ock hopp 386. 
loka toka - räkneramsa 235. 
honk: leka h. 219. 
Hoppa 121. 
Hoppa bock 124. 
Hoppa hage 213. 
Hoppa kråka 125. 
Hoppa på ett ben 123. 
Hoppare 48. 
Hoppa över rep 122. 
Hopp, flicka lilla 326. 
Hopp, gosse (flicka) då 350 B. 
Hopp, Pålle då 350 A. 
Flopp, Pålle lille 414. 
horn: borra bockhorn 260. 
Ho si 421. 
hus: bygga h. 58. 
huvud: stå på h. 132, 298; träda 

huvudet genom armarna 136. 
Hå, hå, du frimodiga gosse (trolösa 

flicka) 354 B. 
hålla - släppa 259. 
hårstrå »krullar sig» - ägaren elak 

98. 
Fläj hopp, min sockertopp 304 C. 
Häj, Brom häj, larum häj 311 B. 
Säj lirum 311 A. 
hälkrok: kasta h. 178. 
hälsade ock bad 251. 
Hänga 285. 
Hänga i knävecken 138. 
Här dansar en ,gäsbo 379. 
Här dansar jag med min lilla vän 

377 B. 
Här dansa vi 377 A. 
Härrarna på golvet gå .336. 
Flärrgårdsköksan ock innerpigan 404. 
Härrn ock frun ock Blomster- 

kvist 256. 
härr ock fru Blomsterkvist 256. 
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häst av bark 54; byta hästar 194. 
Hävertar - av »fjärpänna» ock 

»gullborsta» 42. 
Höga bärg 304 A, B. 
Höga bärg ock djupa dalar 304 A, B. 
hök ock duva 216, 217. 
Hör du, flicka lilla 387. 
Hör du, mamma lilla 371 A. 

I dalar ock skog 333. 
Idrotter 113-226. 
I fjol hade jag mig en otrogen vän 338. 
I fjol tjänte jag 381. 
Ingen skjorta - skämt 99. 
Ingen träder så lätt i dansen 

320. 
Inte sagt, jag går ock friar 367 C. 
Inte vet jag, vad de säger om mig 

ock dig 374 C. 
Inte vet jag, vad det våller 

374 A. 
Inte vill jag ha dig 308. 
I världen där lever 348 A. 
I världen där lever man lycklig ock 

säll 348 A. 
I Asaka gäll 397. 

Ja du har svikit ock bedragit mig 
348 B. 

Ja du har vart min första vän 351 B. 
Ja fråga din fader (moder), så mycket 

du vill 337 B. 
ja: först säga ja 238. 
Jag bär en dyna 349 A, B. 
Jag fiskar i min faders rike 259. 
Jag gick mig ut Ålgårds gata - 

räkneramsa 232. 
Jag gick mig ut åt lunden att välja 

mig en vän 333. 
Jag gick mig ut åt Åsbogata - 

räkneramsa 232. 
Jag har gift bort min dotter (son) 

i år 261. 
Jag kastar min våm 242. 
Jag pollar mi Bollar - räkneramsa 

228. 

Jag rider lätt 316. 
Jag ser i öster 319. 
Jag strör en skäppa salt 217. 
Jag sveder ock jag bränner 283. 
Jag tror du sitter ock sover 369. 
Jag tycker om dig, du lilla unge 

3070. 
Jag vill ha mat - räkning på 

fingrarna 19. 
Ja jag hade aldrig friat 321. 
Jakobs stege - ritlek 84. 
Ja nu är det tid att skiljas åt 348 B. 
Ja, nu är jag bliven gifter, nu har 

jag fått man (fru) 365 A. 
Ja varsharra tre 390. 
Jula 133. 
Julasomrnar 402. 
julbock: ta julbocken s. 6. 
Julboeken 181. 
jägare: engelske jägarn 224. 

kaffe: huru många koppar k. 
gisslek 75. 

kaka: baka k. 14, 15. 
kakelugn: omfamna k. 286. 
kana: slå k. 118; åka k. 117. 
kanka kanka räveskall 226. 
kappas om hålet 222. 
Kasta hälkrok 178. 
kasta krokhas 178; knappar i grop 

i marken 212; sten i vattnet - 
döva näcken 199. 

Kasta med boll 206. 
Kasta med sten 196. 
Kasta på mål 195. 
Kasta skope 197. 
Kasta smörgås 198. 
Kasta snöboll 200. 
Kasta stång - balansera 152, s. 6. 
Kastlekar 195-213. 
katt: mata katten 188; rita k. 94. 
Katten kvick 187. 
Kattens bröllop 246. 
kattesno: dra k. 175. 
Katt ock råtta 223. 
kavel: dra k. 176. 
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Kedjor ock halsband - av mask-
rosstjälkar 40. 

kittlig på knäna - rädd om fäst-
mön 107. 

Klappa med ena handen 142. 
Klara solen på blåa himmelen 

353 A, B. 
Kling, klang, du frimodiga 

flicka 354 C. 
klot: lek med k. 211. 
klucka höken 220. 
Klyva stocken 165. 
kläda ut 236. 
Klättra 120. 
knagg: spela k. 76. 
knapp: spel med knappar 76, 77. 
knektpass - kortspel 80. 
kniv: ta på en kniv 276. 
knytnäve: ta upp knytnäven 191. 
knä: kröka knä 139; rida på knät 2; 

hänga i knävecken 138; 
Knäppa ihop händerna galet 146. 
Knäppa ihop händerna på ryg-

gen 143. 
ko: Vad heter prästens bjälleko? 6; 

kor - grankottar 58; kohorn 
- bockhorn s. 6. 

Koll i krona, statt i vrå 264. 
Kom, Bolla 329 B. 
Kom, flicka, kom sköna, kom för 

mig i dans 337 B. 
Kom, flicka lilla 341 A, B. 
Kom, kom, fager unga mö (unger 

sven) 352 A, B. 
Kom, korn, min lilla vän, jag slår 

dig ej 364. 
Kom, lille, korn snälle, kom för mig 

i vals 337 A. 
Kom, skall du fä en dans 315. 
Kom, Stina 329 A. 
Kom, Stina, min gumma lilla 329 A. 
Kom, syskonen mina 337 A, B C. 
Kom, unga, kom sköna, kom följ mig 

i vals 337 C. 
komma: nu kommer jag - >pipen», 

räven kommer - »pipen» 13. 

Konster med snöre 35. 
Konster ock robyggen 25-65. 
Kortspel 80. 
kragtag 174. 
Krama 190. 
Krita på fingrarna 27. 
krokfinger: dra k. 185. 
krokhas: kasta k. 178. 
krypa under stake - gå under 

alnmått 149. 
kråka: hoppa k. 125. 
kräftgång: gå kräftgången 168. 
Kröka knä 139. 
Kubbgubben 236. 
kullerbytta: slå k. 130; k. bak- 

länges 178. 
Kulta 129. 
kulta bistock, kiste 129. 
Kungens markatta - skämt 105. 
kurragömma 218, 219. 
kvarn: bygga kvarnar 60. 
kvick: katten k. 187. 
kvälldatten 215. 
kyssa stång 157. 
Kyssa tårna 135. 
kägla: slå käglor 209. 
Käjsarn i Kina 287. 
kälkbacke: åka k. 114. 
Källan - ritlek 89. 
Kämpa 193. 
kämpar av Plantago media eller 

lanceolata 193. 
Känner du Slanta-Sara 417. 
Käppen ligger 275. 
Kära mamma lilla 371 B. 
käring: gamla skrulta käring 244. 
Käringen for opp ock blev så järt- 

ligt gla(r) 405 A. 
Käringträtan 406. 
köpa foglar 221. 
Köpa gäss - fingerlek 21. 
Köpa lärft 245. 
Köpmansleken 249. 

Lapa, lapa, lille kisse 188. 
Lars Väring 418. 
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Lasse lille du 416. 
latin: talal. 68. 
Leka björn 220. 
Leka blindbock 264. 
Leka datten 216. 
leka dunk 219; sjörövare 217. 
Leka gömme 218. 
Leka honk 219. 
Lekar med småbarn 1-24. 
Leka soldat 173. 
Leka stukåt 217. 
lerkakor 62. 
Leta reda på en sak 272. 
ligga: käppen ligger 275. 
lindelöv: Ekelöv ock lindelöv 375. 
Liten lever än 269. 
Lite ost ock bröd 415. 
livtag 174. 
ljuga sju lögner 295. 
ljus: tända lj. 183. 
Luffa björn 167, 168. 
lukta: vinka gåsfot (harvfot) - 

lukta på 10. 
Lukta rätt på nålen 273. 
lyfta barn 12, 24; lång stock 159; 

någon på sina axlar 158. 
Lyfta död gris 160. 
Lyfta stubbar 161. 
Låna eld 268. 
Lång näsa 97. 
Låsa tröja - skämt 110. 
Låt dem äta ihop 390. 
Låtor 43. 
Lägga varmt på kallt 297. 
lärft: köpa 1. 245. 
lögn: ljuga sju lögner 295. 
löss i särken - huru många 75. 

Maja dansar lätt 376. 
Manka prull, manka prull 70. 
marias - kortspel 80. 
mast: resa masten 159. 
mat: Jag vill ha mat - räkning 

på fingrarna 19. 
Mata foglar 194. 
Mata katten 188. 

Matteken 215. 
Matteken har du 215. 
Medan vi vandra 348 B. 
Min fru skickade en pänning 

248. 
Min moder ock fader de svara väl 

ja 337 A. 
Min so grisa' i skogen 74. 
Morfar hade en gammal rock 
Mor, mor, mor 395. 
Mor satt i spisen 393 A, B. 

313. 
Mota vall 405 A. 
Mura 12. 
Mura, mura upp till taket 12. 
mynt tages upp med munnen 33; 

se även pänning, slant. 
Må 286. 
måne: peka på månen 288. 

nacktag: ta n. 162. 
namn: byta n. 254. 
Nappa stek 266. 
Nikt 51. 
Nisse hälsade ock bad 251. 
Nu har jag blivit gifter, nu har 

jag fått man (fru) 365 B. 
Nu kan jag vara riktigt gla; 360. 
Nummerleken 255. 
Nu vilje vi begynna en dommare- 

dans 366. 
Nu är det jul igen 303. 
Nu är jag bliven gifter, nu får jag 

heta mor (far) 365 A. 
Nu är julen slut 303. 
nyckel, laddad 50. 
nykterhetsprov - gå narven 150. 
nål: lukta rätt på nålen 273; träda 

nålen 137, 153. 
näck: döva näcken 199. 
nämdemans-v 92. 
När min hustru kommer fuller hem, 

så slår hon mej 364. 
När min man kommer fuller 

hem 364. 
När N. N. skall hava bröllop 344. 
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När som Anna-Lisa slår på storom 327. 
När som de bli gifta, så byter det 

om 342A. 
När äpplet blir moget 342 A, B. 
näsa, lång 97. 
Nöta gunne - gisslek med nötter 

73. 
nöta gunne: udda äller jämnt? 73. 
nötter - gisslek 73, 74. 

Ock bocken (geten) den jag hade 
346 B. 

Ock flickan hon går i ringen med 
röda gullband 365 A. 

Ock fälle vet jag, vad de säger 374 B. 
Ock gossarna går i ringen med röda 

gullband 365 A. 
Ock gossen han (flickan hon) var i 

sorgen i dagarna tre 365 B. 
Ock gubben ock käringen skulle mota 

vall 405 A. 
Ock hur du vänder dig 319. 
Ock hör du, Karin 388 A, B. 
Ock när som flickorna ska hålla 

bröllop 358. 
Ock ta, ta den rara 382 A. 
Ock var det inte du, som dansade 

med mej 381. 
Ock var det inte du, sore snusade i 

snusasken min 381. 
Ock vi ska ställa till en roliger dans 

309 B. 
011e i paradis 392 A. 
omfamna kakelugnen 286. 
Om hela jorden 396. 
0 nej, o nej, jag sover ej 369. 
Opp ock hoppa 324. 
otrogne grannen 265. 
oxe: dela en oxe 242. 

packa pe 219.  _ 
Palindrom 96. 
palta ledsamt 369. 
Pantstraff 283-301..- 
papp: släde av papp 3.7. 
Pappergkonster: 36. -  

papperspåsar smälla 44. 
patronhylsa, laddad 50. 
Peka på månen 288. 
Peka ut ögat på Tore 182. 
peppar: stöta p. 169. 
Peppra höna 239. 
Peta brännebult 211. 
Peter Magnus han har loft oss oss 

406. 
Pilalåta, löp, löp 43. 
pilbåge 202. 
pilbössa 203. ' 
pipa: visselpipa 38, 43. 
>'pipen» - räven kommer 13. 
Pipor 38. 
Pip tall kras - gisslek 72. 
Plocka plantor 317. 
Plocka smultron under snön 289. 
pluff - laddad nyckel, patronhylsa 

50. 
pluttebössa 205. 
polla 227. 
post: ryska posten 290. 
Prästen han skall viga 382 B. 
Prästens bjälleko 6. 
Puff - laddad nyckel, patronhylsa 

50. 
Punda - skämt 112. 
På dej på dej, min lilla vän 369. 
På golvet där gängar 338. 
På stolarna de sitta 361 A, B. 
pänning: min fru skickade en p. 

248; spel med pängar 78, 79; 
se även mynt, slant. 

(En) pänning går 31. 

rabbla hastigt 66. 
Reda skinn 9. 
repgunga 138. 
Resa masten 159. 
Resa sig 128. 
Resa till Grönland 279. 
Resa till Tyskland 180. 
respass 180. 
resårbössa 204. 
Retsamt skämt 97-112. 
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Rida på knät 2. 
Rida ranka 1. 
ring: gömma ringen 261, 262, 278. 
Ringar - av »gåsastrupa» ock 

»gullborsta» 41. 
Ringlekar 302-366; beskrivning 

302. 
Rita byxros 93. 
Rita efter nummer 83. 
Rita katt 94. 
Rita nämdemans-v 92. 
Rita streck 82. 
Rita Trojenborg 90. 
Rita tupp 95. 
Ritlekar 81-96. 
Ritsch ratsch 331. 
rot: dra roten 172. 
rulla rredför sluttning 129. 
Ryske posten 290. 
Ryttare 166. 
råtta: katt ock r. 223. 
Rädd för björn - blinka 106. 
Rädd om fästmön - kittlig på 

knäna 107. 
Räkna träna i skogen 293. 
räkneramsor vid lek 218-220, 

227-235, 239. 
Räknevärs 227-235. 
Rätt som vi gå, så klappa vi varandra 

363 B. 
Räven kommer 13. 
räv ock gås 226. 

Sadla 163. 
salt: väga s. 170. 
Se damerna 345. 
Segel - av svärdsliljeblad 56. 
Se godafton 403. 
Se hur många vi här gå 355. 
Se här är jag 318. 
Ser du, ser du, jag blev gifter 

367 A, C. 
Sikta 16. 
simma: olika sätt att s. 113. 
Singla 78. 
Siri är död 247. 

När-slå. 1.85 

sista paret ut 225. 
Sitta på understol 277. 
Sju vackra flickor i en ring 360. 
sjörövare: leka s. 217. 
Skeppet är lastat 252. 
Skilja fingrarna 144. 
Skilja makar 192. 
skinn: reda s. 9. 
skitgubbe - kortspel 80. 
skjorta: ingen s. - skämt 99. 
Skjuta - ritlek 85. 
Skjuta björn 237. 
Skjuta med båge 202. 
Skjuta med pilbössa 203. 
Skjuta med pluttebössa 205. 
Skjuta med resårbössa 204. 
Skjuta runfärta ritlek 91. 
Skjuta spjäll 100. 
Skjutsa tiggare 164. 
.sko: smussla s. 263; se även trä- 

sko. 
Sko den lille hästen 23. 
Skomakarn, skolådan 404. 
Sko min fåle 22. 
skope: kasta skope 197. 
skorpa: dra s. 186. 
skridsko: gå på s. 115. 
skrubb skrubb käring 244. 
skrulta käring 244. 
skräddare: springa s. 140; skräd- 

darehopp 113. 
Skräddaren ock nålaputan 404. 
Skräddaren, skräddaresaxen 404. 
Skuggbilder 26. 
skutt: huru många skutt - gisslek 

75. 
Skära, skära havre 362 A, B. 
slant skickas med läpparna 285; ta 

en s. med munnen 155; se även 
mynt, pänning. 

Slunga 201. 
Slå boll 207. 
Slå kan 118. 
Slå kullerbytta 130. 
slå kullerbytta baklänges 178; slå 

på varandras händer 187, 189; 
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slå svälte 209; slå till någon ock 
springa 215. 

Slå käglor 209. 
Slå på storom 327. 
Slå trill 210. 
Slå volt 131. 
släde av papp 37. 
Slänga 116. 
slängkälke 116. 
Smida 171. 
smultron under snön 289. 
Smussla sko 263. 
smälla blåsor, papperspåsar 44. 
Smälla med blad 29. 
Smällblåsor 44. 
Smätta 212. 
smörgås: kasta s. 198. 
Snickaren ock hyveltanden 404. 
Snurra 57. 
snurra, vädersnurra 52. 
Snurrande ärta 39. 
snurrare av trä 76. 
snöboll: kasta s. 200. 
snöfästning 64. 
snögubbe 65. 
snöhus 63. 
snöre: konster med s. 35. 
so: Min so grisa' i skogen 74. 
So rulta kulta 391. 
soldat: leka s. 173. 
Solen vänder sig 101. 
spegel: skämt med s. 104, 105. 
spel 76-80; läggspel 86. 
Spela knagg 76. 
spis: bygga spisar 59. 
spjäll: skjuta s. 100. 
spottgömme 219. 
Springa kapp 214. 
Springa skräddare 140. 
Springlekar 214-226. 
Sprutor 47. 
spåmän 48. 
Spänna kyrka 69. 
Stava 67. 
stek: nappa s. 266. 
Stekta harar 306 A, B.  

sten: kasta med s. 196; kasta s. i 
vattnet - döva näcken 199. 

stock: klyva stocken 165; lyfta 
lång stock 159. 

stocksläde 114. 
stol bort - sätta sig på golvet 111. 
streck: rita s. 81, 82. 
stubbe: lyfta stubbar 161. 
stukat: leka s. 217. 
stut: tämja stutar 177, s. 6. 
styltor: gå på s. 119. 
Stå i brunn 291, 292. 
Stå i kittel - kyssa stång 157. 
Stå på huve 132. 
Stå på havet 298. 
stång: kasta s. s. 6. 
stänga in genom att rita 83. 
Stöpa stjärnor - skämt 108. 
Stöta peppar 169. 
Stöta vägg 156. 
stövel: sula kungens stövlar 179. 
sula kungens stövlar 179. 
Svara 258. 
Svara på tre frågor 294. 
svart på vitt 300. 
Svenna Anders 399. 
svin: ta s. till foders 241; valla s. 

- ritlek 88. 
svälta räv - kortspel 80. 
svänga någon mellan sig mot en 

vägg 112. 
Syster Anna-Lisa 373. 
Så bjuda vi adjö 357. 
såggubbe drages av vädersnurra 52. 
Så. går jag där i ringen 332 C. 
Så går jag i ringen 332 A. 
Så går jag uti dansen 332 B. 
Så hastigt den lille gossen (flickan) 

åt skogen försvann 365 A, B. 
Så hälsen vi gudda 357. 
Så kokar han gröten, så att den 

bränner vid 342 A. 
Såla kungens stövlar 179. 
Sånglekar med galopp eller pro- 

menad 367-369. 
såpbubblor 34. 



XIX. 1 REGISTER: Slå 

Så rider ryttarna 2. 
Så stampa vi vammarn 370 C. 
Så väva de (vi) rutor 370 A, B, C. 
Så väva de (vi) vepor 370 A. 
Så väva vi brokigt 370 C. 
Så väva vi vadmal 370 A, B, C. 
Säga sju osanningar 295. 
Säga, vad en önskat sig 274. 
Säga, var en har tagit på en 

kniv 276. 
Säg, vill du bli min lilla, förtju- 

sande ros 361 A, 13. 
Säj, säj 305. 
Sälja foglar 221. 
Sällskapslekar 236-301. 
sälteträ 207. 
sätta upp fingrar: kohorn - bock- 

horn s. 6. 
söka efter något 272. 
söm i hästsko 22, 23. 
söt ock sur - bollspel 207. 

Tack ska du ha, för du gick den 
vägen 367 C. 

Ta en brödbit 154. 
Ta en slant 155. 
ta fatt: leka t. 216. 
Tag nu rätt på din kusin 306 B. 
ta julbocken s. 6. 
ta kragtag 174. 
Tala fort 66. 
Tala latin (tyska) 68. 
ta livtag 174. 
Tallekar 66-68. 
Ta nackatag 162. 
Ta på axlarna 158. 
ta på en kniv 276. 
tasketåg: dra t. 175, s. 6. 
Ta svin till foders 241. 
Ta upp ett mynt 33. 
Ta upp knytnäven 191. 
Teppla - fingerlek 20. 
Teppla, teppla höns 20. 
testamente: dela ut mormors t. 

284. 
tiggare: skjutsa t. 164.  

-Uppbjudning. 187 

Till sist de skulle skiljas åt 348 A. 
timmerstockar: dra t. 296. 
Tjuv ock tjuv 367 C, 369. 
Tjuv ock tjuv det skall du 

heta 367 A. 
Tjäna ut året - balansera 148. 
tolva - kortspel 80. 
Tolv streck 81. 
Tre trappor 409. 
trill: slå t. 210. 
Trip trap truls - läggspel 86. 
trissa: slå t. 210. 
Tro inte du 307 D. 
Tro inte du, jag är ut ock friar 

307 A. 
Trojenborg: rita T. 90. 
Trolöse grannen 265. 
Tror du, jag är ute ock friar 

367 B. 
Trumpeter 46. 
Trumslagareleken 257. 
Trä huvet genom armarna 136. 
Trä nålen 137, 153. 
träsko sprucken - gisslek 75. 
Trävattnabo 419. 
tröja: låsa t. 110. 
Tummen opp 407. 
Tummetott, slickepott o. s. v. 17. 
tupp: rita t. 95. 
Tura Britta 400. 
Tvi mi loppa 121. 
Tycker om sig - skämt 102. 
tyska: tala t. 68. 
Tyskland: resa till T. 180. 
tå: kyssa tårna 135. 
tåssa: gifta tåssor 208. 
Tämja stutar 177, s. 6. 
Tända ljus 183. 
Tänk om mamma, pappa visste 367B. 

Udda eller par? 73. 
Udden han ä later 368 A, B. 
Udden han är later, dummer, kvicker 

368 A. 
understol: sitta på u. 277. 
Uppbjudning ock vals 335-344. 
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upprepa hastigt 66. 
utseende: ändra u. 301. 

Vacker var din far, ock vacker var 
din mor 309 B. 

Vacker är du, när du dansar ock ler 
309 A, B. 

Vad ger du gåsen? 5. 
Vad har vi för dag 372. 
Vad heter prästens bjälleko? 6., 
vadmal: Väva v. 370 A, B, C. 
Vad skall den på balen göra 367 A, C. 
vakta fästning - ritlek 87. 
Vakta trädgård - ritlek 87. 
Valla svin - ritlek 88. 
vall: Ock gubben ock käringen skulle 

mota vall 405 A; Gubben ock 
käringen skulle köra vall 405 B. 

Vanliga danser 422. 
Vara vem det vara vill 360. 
Var bor vipan? 7. 
varmt på kallt 297. 
Vart for äpplet? 11. 
Vatten i ett glas kan ej 

drickas ur 32. 
vattenjul 60. 
vatten: stänka vatten i ansiktet på 

någon 108. 
Vilket djur - skämt med spe- 

gel 104. 
Vill du gifta dig 330. 
Vill du gifta dig, så kom, kom, 

330. 
Vill dn, vill 

skön jungfrun i 

samlade 

Visa svart på vitt 300. 
Vi ska dansa 380. 
Vi ska dansa över bärg ock backar 

304 A, B, C. 
viska i örat på någon - skämt 103. 
Vi ska ställa till 309 A. 
visselpipa 38, 43. 
vissla 30. 
Viter häst - räkneramsa 231. 
Vi äro musikanter 334, 359. 
v: latinskt, nämdemans-, ängelskt 92. 
volt: slå v. 131. 
Vrida händerna 28. 
Våra getter ock våra getabockar 370 C. 
vädersnurra 52. 
Väga salt 170; 
vägg: stöta v. 156. 
Välja friare 281. 
vända gåsen 285; solen vänder sig 

101. 
Vända kring 24. 
Vänd dig om, tag mig i famn 351 B. 
Väva vadmal 370 A. 
Väva vammarl 370 C. 

åka håkelikan (på kana) 118. 
Åka kan 117. 
Åka kälkbacke 114. 
år: huru många - gisslek 75. 

Ändra utseende 301. 
Änkeleken 225. 
Äppel päppel pirum pa - räkneramsa 

233. 
Äppla tena - räkneramsa 229. 
äpple: borra gulläpple 11. 
Är det du? 325. 
ärta, snurrande 39; huru många 

ärter? 75. 

öga: peka ut ögat 182. 
öks töks tilleritoll - rita streck 81. 
önska sig något 274. 
öra: släpp örat 6. 

du, vill du 
streck 82. 

Vill inte du 328. 
Vill ungersven följa 

säng? 338. 
Vindleka 52. 
vinka gåsfot 10. 
Vinka harefot 10. 
vipa: Var bor vipan? 7. 
Visa sitt blod 299. 
visa, som sjöngs när man 

spelmanspängar 423. 

kom 

rita 



Innehåll. 
Titelblad ock förord. 
Gamla lekar (av Fr. Johansson)  s. 6 

Lekar med småbarn, nr 1-24  » 7 
Konster ock robyggen, nr 25-65  » 16 
Tallekar, nr 66-68  » 24 
Gisslekar ock spel, nr 69-80  » 26 
Ritlekar, nr 81-96  » 31 
Retsamt skämt, nr 97-112  » 39 
Idrotter, nr 113-235  » 43 

Kastlekar nr 195-213, Springlekar nr 214-226, Räkne-
vårs nr 227-235. 

Sällskapslekar, nr 236— 301  » 78 
Pantstraff nr 283-30 I . 

Ringlekar, nr 302-366  103  3,  
Figure ock galopp nr 331-334, Uppbjudning ock vals 
nr 335-344, Dramatiska lekar nr 345-366. 

Sånglekar med galopp eller promenad, nr 367-369 » 149 
Folkdans i turer, nr 370  
Danstäxter, nr 371-423  

>») 
» 

1

117

5

55

3 
8 

 

Efterord av S. Lampa ock Johan Götlind  
Register (alfabetiskt)  » 177  
Innehållsförteckning  » 189 

På s. 99 ock 101 står som kolumnrubriker felaktigt IDROTTER i St f. 
SILLSKAPSLEKAR. 
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Tidskriftens redaktion: 

Professor J. A. LUNDELL 
med biträde av 

Prof. L. F. LÄFFLER ock Prof. A. NOREEN 
i Uppsala, 

Prof. A. 0. FREUDENTHAL, DOC. H. A. VENDELL, 
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Under vartdera av åren 1898-1909 uppbar tidskriften 
i understöd av allmänna medel 3650 kr., under 1933 5400 kr. 



Nittonde bandets innehåll: 

Titelblad på franska, s. ij. 
Titelblad ock register på svenska, s. iij- 
Folklekar från Västergötland, upptecknade av SVEN LAMPA. 
Stockholm 1908-1934. 189 s. 

h. 102 = 1908:4 ock h. 204 = 1933:2. 
Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, av ERIK MODIN. 
Stockholm 1902(-03). 304 s. 

I 74:e h. = 1901 C (s. 1-128), 76:e h = 1902 B (s. 129-264), 
79:e h. = 1903 B (s. 265-304). 

Från Härjedalen, anteckningar om folkliv ock folktro av 
SVEN ÖBERG. Stockholm 1901. 26 s. 

I 74 h. = 1901 C. 
När blev Sverges befolkning i egentlig mening bofast? 
AV ROBERT NORRBY. [Stockholm 1901.] 22 s. 

74 h. = 1901 C. 
Fåleberg, anteckningar om en gammal västgötaby av 
SVEN M. LAMPA. Stockholm 1901. 32 s. ock 4 kartor. 

I 74 h. = 1901 C. 
6. Den gottländska Taksteinar-sägnen, av L. FR. LÄFFLER. 

Stockholm 1903(-08). 60 s. ock 1 pl. 
I 79 h. = 1903 B (s. 1-35 ock 1 pl.) ock 102 h. = 1908:4 (s. 
37-60). 



Bidragande till nittonde bandet: 

Ejdestam, Julius E., upp!., f. 1912, fil. stud. (Upps.), har upp-
rättat register till Lampa, Folklekar. 

Götlind, Joh., västg., f. 1887, fil. dr (Upps.), docent vid Uppsala 
universitet ock fast medarbetare i landsmålsarkivet: 

Folklekar 1, s. 131-157. 
Lampa, Sven M., västg., f. 1870, fil. dr (Upps.), docent vid 

Uppsala universitet: 
Folklekar från Västergötland 1, s. 1-130, 158-175. 
Fåleberg, en gammal västgtaby 5, s. 1-32 ock 4 kartor. 

Läffler, L. Fr., stockh., f. 1847, fil. dr (Upps.), prof. vid Uppsala 
universitet, d. 1921: 

Den gottländska Taksteinar-sägnen, 6. 60 s. ock 1 pl. 
Modin, Erik, norr).., f. 1862, fil. dr (Upps.), regementspastor, 

komminister i Multrå: 
Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, 2, s. 1-304. 

Norrby, Robert, östg., f. 1875, fil. dr (Upps.), direktör för Tjä-
ders uthyrningsbyrå i Stockholm: 

När blev Sverges befolkning i egentlig mening bofast? 4, s. 
1-22. 

Öberg, Sven, f. i Sveg (Härj.) 1864, utex. som folkskollärare i 
Härnösand 1888, folkskollärare i Lillhärdal 1888, i Sunds-
vall 1890-1926, pensionerad ock bosatt i Visby: 

Från Härjedalen, 3, s. 1-26. 



Table des matieres (vol. XIX). 
JOHAN GÖTLIND, Jeux populaires annot& dans la province de 

Vestrogotb.ie, N:o 1, pp. 131-157. 
SVEN LAMPA, Jeux populaires annots dans la province de 

Vestrogothie. N:o 1, pp. 1-130, 158-175. 
L. FR. LÄTTLER, Les traditions de Takstein. N:o 6. 

Tradition populaire relative å une pierre sepulehrale. 
ERIK MODIN, Noms de lieux et traditions populaires locales 

de la province de Härjedalen. N:o 2. 
province au nord de la Suåde, appartenait jusqu' å 1645 

å la Norv4ge. 
ROBERT NORRBY, A. quel temps les suklois se sont-ils instal- 

lks å des domiciles fixes? N:o 4. 
SVER ÖBERG, Notices sur la vie du peuple de la province 

de Härjedalen. N:o 3. 



"7: 

:1Y 



ARCHIVES 

DES TRADITIONS POPRAIRES 

SMOISES 

PUBLIUS AUX FRAIS DU GUVERNEMENT SaDOIS 

PA it 

J.-A. LUNDELL 

VOL. XVII 

STOCKHOLM ET UPPSALA 1897-1909. 
341275 



BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN 
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSIKHIFT 
UTGIVEN PÅ UPPDRAG AV 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 

GENOM 

J. A. LUNDELL 

SJUTTONDE BANDET 
Lapp. 

STOCKHOLM OCK UPPSALA 1897-1909 
341275 





Tidskriftens redaktion: 

Professor J. A. LUNDELL 
med biträde av 

Prof. L. F. LÄFFLER ock Prof. AD. NOREEN 
i Uppsala, 

Prof. A. 0. FREUDENTHAL, DOC. H. A. VENDELL, 
Prof. HUGO PIPPING, Prof. 0. F. HULTMAN 

i Helsingfors, 

Prof. AXEL KOCK ock Bibliotekarien A. MALM 
i Lund. 

Under vart ock ett av åren 1898-1905 uppbar tid-
skriften av allmänna medel 3,650 kr., under år 1910 under-
stöd å 5,000 kr. 

Meningen var ursprungligen, att Bd XVII skulle innehålla 
flere äldre »lapponiea» ; på grund av prof. Wiklunds sjukdom har 
emellertid planen ej kunnat vidare fullföljas, vadan bandet nu av- 
slutas. Red. 



Sjuttonde bandets innehåll: 

Titelblad på franska, s. ij. 
Titelblad ock register på svenska, s. iii—viii. 
En kort Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, 
wijd-Skiepelser, sampt i många Stycken Grofwe wildfarell-
sser. Af SAMUELE RHEEN. Uppsala 1897. 68 s. 

H. 64 = 1898. D. 

RELATION, Eller en Fulkomblig Beskrifning om Lapparnas 
Vrsprung, så wähl som om heela dheras Lefwernes Före-
hållande. Utaf OLAO GRAAN. Uppsala 1899. 85 s. 

67 = 1899. C. 

Johannis Torni Berättelse om Lapmarckerna och Deras 
Tillstånd. Uppsala 1900. 64 s. 

H. 7 = 1901. A. 

LAPPLAND eller beskrivning över den nordiska trakt, som 
lapparne bebo i de avlägsnaste delarne av Skandien eller 
Sverge, av OLAUS PETRI NIURENIUS, jämte svar på åtskil-
liga frågor rörande lapparne av Ericus Plantinus. Upp-
sala 1905. 28 s 

I h. 90 = 1905: 5. 

NICOLAI LUNDH LAPPI DESCRIPTIO LAPPONI2B. Uppsala 1905. 
41 s. 

I h. 90 = 1905:5. 

EN KORT UNDERRÄTTELSE 0111 THE ÖSTERBOTHNISKE LAPPAR, 
som under Kiemi G-ebiet lyda. Af GABRIELE TUDERO. 
Uppsala 1905. 24 s. 

h. 111 -= 1910:4. 

EN RIMKRÖNIKA OM LAPPARNA FRÅN BÖRJAN AV 1700-TALET. 
Uppsala 1909. 35 s. 

1 h. 111 = 1910: 4. 



Bidragande till sjuttonde bandet: 
Graan, Olaus, uppl., f. o. 1618, lektor i Härnösand 1650, kyrko- 

herde ock prost i Piteå 1656-1689 : 
Beskrifning om lapparnas Vrsprung, 2, s. 1-85. 

Lundius, Nieolaus, norrl., (fadren präst, lapp), f. på 1650-talet 
(stud. i Upps. *1674), d. 1726 (?): 

Descriptio LapponiEe, 5, s. 1-41. 
Niurenius, Olaus Petri, norrl., f. 1580 i Njurunda (Medelpad), 

fil, mag. i Helmstedt 1607, rektor i Gävle 1615, kyrko-
herde i Umeå 1619-1645: 

Lappland, 4, s. 1-23. 
Plantinus, Erieus Olai, f. på 1620-talet (son av 0. Niurenius), 

stud. i Upps. 1649, fil. mag. i Wittenberg 1656, prost ock 
kyrkoherde i Umeå 1663-1688: 

Responsum ad queestiones, 4, s. 24-28. 
Rheen, Samuel, »bonde- eller birkarle-son ifrån Pite socken», 

stud. i Upps. 1633, komminister i Piteå 1641, kyrkoherde 
i Råne 1671-1680: 

Relation om Lapparnes Lefwerne och Sedher, 1, s. 1-47, 
Appendix s. 48-68. 

Steuehius, Matthias, f. 1644, stud. i Upps. 1658, fil. mag. 1668, 
stud. vid flere tyska univ., i Holl. ock Engl., lektor i 
Härnösand, prof. i Upps. 1676, superintendent i Härnösand 
1683, ärkebiskop 1714-30: 

Marginalanteckningar i en handskrift av Graans »Beskrifning», 
som noter här avtryckta i Graans arbete, samt tillägg till 
Schefferi » Lapponia » , avtr. 2, s. 79-83. 

Termens, Johannes, norrl., student i Uppsala 1625, fil. mag. 
(Upps.) 1632, flera års resor i Orienten (tills. med Bengt 
Oxenstierna), kyrkoherde i Neder-Torneå 1640-1681: 

Berättelse om Lapmarekerna 3, s. 1-64. 
Tuderus, Gabriel, f. 1638, stud. i Åbo 1656, slutligen kyrko-

herde i Neder-Torneå 1684-1705: 
Underrättelse om the österbothniske lappar, som under Kiemi 

Gebiet lyda, 6, s. 1-24. 
Wiklund, R. B., västm., professor vid Uppsala universitet: 

har utgivit ock skrivit förord till 1-7. 
Av okänd författare: 

En rimkrönika om lapparna från början av 1700-talet = Sa- 
min Pirra acta Utza Kirje, 7, s. 1-35. 



Table des matieres (Vol. XVII). 

OLAUS GRAAN, Origine et vie des lapons. N:o 2. 
District de Pite. Avec des additions de M. Steuchius et 
d'autres. Graan, cur5 et doyen de la paroisse de Piteå, est 
mort en 1689. 

NIOOLAUS LUNDIUS, Descriptio Lapponiw. N:o 5. 
Distriets de Lule et Ume. L'auteur, lui-måme lapon d'ori- 
gine, est inserit å l'universit6 d'Upsal en 1674. 

OLAUS PETRI NIURENIUS, La Lapponie et les lapons. N:o 4. 
District d'Ume. L'auteur est mort en 1645, cure de la pa-
roisse d'Ume. Avec un »Responsum ad quiestiones » par le 
fils Erieus Plantinus. 

SAMUEL RHEEN, Sur la vie, les mceurs et les superstitions des 
lapons. N:o 1. 
District de Lule. L'auteur est mort en 1680 comme eure de 
la paroisse de Råne. 

JOHANNES TORNIEUS, Description des pays lapons. N:o 3. 
Districts de Torne et de Kemi. L'auteur est mort en 1681 
comme cur5 de la paroisse de Neder-Torne. 

GABRIEL TUDERUS, Sur les lapons de la province d'Ostrobotnie, 
district de Kemi. N:o 6. 
L'auteur, eng d'une paroisse du district de Kemi et puis de 
Neder-Torne, est mort en 1705. 

Le dernier num&o contient une chronique en vers sur les 
lapons, trouve å Londres parmi les papiers de Linné. 

Tons les trait& sont publi& par K. B. Wiklund, pro-
fesseur des langues finno-ougriennes å l'universW d'Upsala. • 



Ärg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHL-
GREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJÖBERG, 
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det mo-
derna isländska uttalet. 

Bilagor: WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (Vm. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XTX 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2). 

Ärg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH, 
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv 
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH,Rommanispråket; Sigenarspråk. 

Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDEN., Gottlandstoner, s. 1-128. 

Ärg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM, 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt Eg i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TITDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Femebo (XVIII. 7). 

Ärg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen. 
Ärg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. HIEFF-

NER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock ii inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1). 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN, 
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosse, 
märkvärdiga upplevelser. 

Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8). 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144 (B. 13). 

Ärg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALF-
VORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från 
Bohuslän. 



Bilagor: M.A.GNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3). 
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4). 
BORGSTRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11). 

Ärg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUND GREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432 (B. 13). 
SAHLSTRÖM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Årg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom . radsbomålet. LINDROTH, ölandsmålens ställning ock 
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

Bilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kg!. Bibliotekets visbok i 4:o (Bih. III. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (XVI. 1). 

Ärg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dik- 
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar- 
målets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624 (B. 13). 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Årg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder 
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres historia. Två tal 
på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1917. 

Bilaga: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13). 

Årg. 1919: GÖTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Under-
sökningen av svenska folkmål 1918; Institutet för ortnamns- ock 
dialektforskning i Göteborg 1917-18. 

Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi I (B. 20). 
LINDGREN, Burträskmålets grammatik s. 165-251 (M. 1). 

(Forts. h. 206.) 
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