
Gamle
børnelege

Knud Bødker har sendt os disse børne-
Iege, og måske kan nogle af dem bruges
i juleferien?
Den vandrende Daler:
Alle sidder i en kreds og lader en lille
Gjenstand gå behændig fra Hånd til
Hånd, Kredsen rundt, medens de syn-
ger: Denne Daler den skal vandre fra
den ene til den anden, passe på, passe
på, ellers Pant du give må. Inde i Kred-
sen står der en, som skal se at fange
Gjenstanden i en af de siddendes Hæn-
der. Den, hos hvem han fanger den, skal
give Pant, der ved Legens Slutning ind-
løses ved, at Ejeren gjør, hvad det bliver
ham pålagt.

Den sidste Indløser dømmer altid,
hvad den næste skal gjøre, inden han får
at vide, hvem den næste Pant tilhører.
Veddenne Leg kan også benyttes en lille
Ring på en Snor i Stedet for den løse
Gjenstand. Der siges da Ring i stedet for
Daler.

At snurre med Låget:
Børnene sidder i en Rundkreds. Den,
der først skal snurre Låget rundt, stiller
sig midt i Kredsen, tager det i den ene
Kant, og samtidig med, at give det så
godt et Snur som muligt, nævner han et
Navn fra Kredsen. Den, der bliver
nævnt, skal blive siddende, men hans
venstre Sidemand skal rejse sig, springe
hen og gribe Låget, inden det falder ned,
og så fortsætter Legen med en anden.
Hvis han ikke kommer tids nok, eller
hvis den, der nævnes, rejser sig fra sin
plads, skal de begge give Pant, og disse
Panter bliver da senere indfriet. Låget
skal selvfølgelig snurre rundt på Kan-
ten.

Fiskene søger Plads:
Der males Mærker på Væggen, et mind-
re, end der er legende Børn. Der danses
dernæst rundt og synges: Alle små Fisk
de går udi Vand, bagefter kommer Ka-
rudsen, så kommer Brasen, og den er
bred, får den ej Plads, så bliver den vred.
Søg Plads!

Enhver løber da hen og lægger Hån-
den på et Mærke. Den, der ingen Plads
får, må give Pant!

Bums:
Børnene sidder omkring i en Kreds, -
f.eks. omkring Bordet. Så begynder den
ene, og de andre fortsætter på Omgang
med at tælle fra een op til hundrede.
Den, der skal have Tallet syv eller et Tal,
hvori syv kan gå op, eller hvori der er
syv, skal ikke nævne Tallet, men sige:
Bums! Den, der siger fejl, skal ud af
Kredsen og ikke mere deltage. Der sees



nu efter, hvem der kan holde længst ud.
Den Leg er gavnlig at lære sin Gangeta-
bel ved.

Pantelegedomme:
At plukke Kirsebær. To Stole sættes
sammen. På disse sætter den dømte og
en anden med Ryggen mod hinanden.
Kirsebærrene består af Kys, der udveks-
les i den lidet bekvemme Stilling. Samti-
dig med at Dommen falder, siges der,
hvor mange Kirsebær, der skal plukkes.
At gå Post. Den, der er dømt dertil, skal
udenfor Døren og så banke. Indenfor si-
ges: Hvem er det? - Det er Posten! -
Hvad vil han? - Han har et Brev! Nav-
net på den nævnes. A: Hvor mange Fri-
mærker er der på? - B: Tyve! Så skal
Posten kysse den tyve Gange, som Bre-
vet er til.
At binde en Buket. Den dømte går uden-
for Døren. De andre indenfor udtager
tre af modsat Kjøn, den ene skal være
Torn, den anden Tidsel, og den tredje
Rose. Så kommer den dømte ind. A: Nu
har vi bundet dig en Buket, den består af
en Torn, en Tidsel og en Rose. Hvad vil
du gjøre ved Tornen? - B: Den skal smi-
des på Møddingen! - A: Hvad vil du
gjøre ved Tidslen? - B: Den vil a leveog
dø med! - A: End så Rosen? - B: Den
vil a træde under Fødder. Så nævnes
Navnene på de tre til stor Morskab tor
alle.

Kat efter Mus:
To forestiller Katten og Musen. De øvri-
ge stiller sig op i en Kreds og tage~ hver~
andre i Hånden. Katten står mde l

Kredsen, og Musen udenfor. Katten sø-
ger da bestandig at søge ud, hvor som
helst den troer, det er lettest, men Kred-
sen holder fast sammen. Lykkes det ham
alligevel at komme ud, bliver Musen
straks indladt, og Adgang spærret for
Katten. Således vedbliver man, indtil
den endelig får fat på Musen eller rører
ved den og siger: Pøs! Det Par, ved hvis
Uagtsomhed Katten er kommet ind eller
ud af Kredsen og har fanget Musen, må
nu spille Kat og Mus.

At finde Nøglen:
Den, der skal finde Nøglen, må gå uden-
for Stuen, da der egentlig slet ikke er
nogen Nøgle, han skal finde, men det
hele blot er et Ordspil. De Legende gjør
nu Aftale om, hvem der skal hjælpe ham
at finde Nøglen, og han bliver da kaldt
ind igjen. Hjælperen tilbyder sig nu at
ville stå ham bi med at lede, men gjør i
eet og alt det samme som Lederen, og
udfører alle hans Bevægelser, putter
f.eks. Hånden i den ene Lomme ligesom
han og fortsætter dermed, indtil den an-
den bliver opmærksom på, at han efter-
ligner ham. Når han så endelig siger: Du
er jo en abekat! Du gjør Nar ad mig, så
er han færdig og har fundet Nøglen.

Gjætteleg:
I Mørkningen om Vinterafterne, når
Børnene er samlede i Dagligstuen om
Bedstemoder, der sidder ved Kakkel-
ovnen, spørger de hende, om hun vil
hjælpe dem at gjætte. I-:lungår gjærne
med og nævner det første Bogstav på en
Ting i Stuen, som hun har tænkt, f.eks.
S. - Børnene gjætter nu på Stol, Skrin
O.S.v.- indtil de finder den rette Ting.
Den, der gjætter rigtigt først, skal næv-
ne Begyndelsesbogstavet til den Ting,
han har tænkt på o.s.fr. Børnene får
travlt med at gjætte, og den der er så hel-
dig at træffe det rette Ord, skal derefter
tænke på en Ting.

Min Bedstemor holder ikke af The:
Selskabet sætter sig i en Række, og A si-
ger til B: Min Bedstemor holder ikke af
The. - Hvad holder hun da af? spørger
B tilbage. Da skal I rask nævne et Nav-
neord, hvori ikke findes Bogstavet T.
Derefter henvender B sig til C, og, når de
er færdige, C til D o.s.fr. Dersom nogen
venter for længe med Svar, eller nævner
et Ord med T, gives Pant.

Hviskelegen:
Man sætter sig i en række, og den første
hvisker den anden et Ord i øret, men
hvisker det lidt uforståeligt. Den anden
skal nu hviske det Ord, der er sagt ham,
til den tredje, den tredje til den fjerde
o.sJr. Når man nu spørger den sidste,
hvad Ord der blev sagt ham, vil man ofte
til sin forundring få hører et ganske an-
det Ord blive nævnt end det oprindelige.

Forlorne Hænder:
En af Selskabet, helst en Pige, sætter sig
på en Stol og holder Hænderne på Ryg-
gen, hvorefter der lægges et Shawl bag
over hende, og en Dreng kryber ind un-
der dette Shawl, og stikker sine Hænder
frem foran Pigen, så man ikke kan se an-
det, end at det er hendes egne Arme og
Hænder. Pigen skal nu enten synge en
Sang eller fortælle en Historie, og Dren-
gen skal da gjøre Fagter med Hænderne
efter som Sangens eller Historiens Ord-
lyd giver ham Andledning. Det seer un-
dertiden meget morsomt ud, ti man kan
ikke se andet, end det er Pigens Arme,
men da Drengens Hænder er meget
større end en Piges i Reglen er, seer det
meget værre ud, end man skulde tro.

At ringe ud (banke ud):
De Legende danner en Kreds, der for-
holder sig helt stille. En går udenfor og
banker en anden på Ryggen. Denne lø-
ber nu ud, og den første løber også, men
hver i modsat Retning, så deres Løb
krydses omme på den modsatte Side af
Kredsen. Den, der nu først kommer til-
bage til Pladsen i Kredsen, hvor der blev
et åbent Sted, da den udbankede sprang
ud, er nu fri, hvorimod den anden fort-
sætter med at banke ud. Det gjælder alt-

så blot om at løbe hurtigt, men det kan
nok være, at de andre vil møde for de lø-
bende og tage dem.

At tage Skrabannis (Skrabald, Kræ-
bandtes, Skjærebold):
En af Flokken skal stå. - De andre får
en vis Tid at gjernme dem i, f.eks. mens
han, der står tæller til tyve Baller Vand:
En Balle Vand, to Baller Vand O.S.v.Han
råber da: Klapbowsen er udråbt! og be-
gynder nu at lede om de andre, og efter-
hånden han finder een, løber han tilba-
ge til Stedet, hvor han stod, og råber:
Klapbows for (Kristian), og den, der så-
ledes er klappet af for, skal blive på Ste-
det, imens han finder og klappet af for
flere, der efterhånden også må blive, til
hele Flokken er klappet af. Kommer nu
dertil een af de fundne ham i Forkjøbet
og klapper af for ham først, så er ikke
alene Vedkommende selv fri, men også
alle de hidtil fundne, der da går og fjæ-
ler sig igen.

Når endelig hele Flokken er klappet
af, skal den stå, der først bliver fundet.
Den, der selv står, har undertiden tem-
melig strengt Arbejde, da de andre ikke
forsmår allehånde Kneb for at vanske-
liggjøre ham Tingen, som f.Eks. at for-
klæde sig, hvorved han tager Fejl og
klapper een af, han ikke har seet, som så
har let ved at pudse ham, da han uhin-
dret kan gå til Stedet. Mindre anstren-
gende er det, når man leger det således,
at den først fundne straks skal løses af,
når han ikke kan komme først og klappe
for ham, der står, hvorved han kan fri
sig.

Thllihut:
Der afsættes to Mål, og medens de Leg-
ende løber fra det ene til det andet af dis-
se Mål, må den, der er sat til at fange
(Tullihuten) se at få fat på een og holde
ham, mens han tæller til ti, og sluttelig
slår et Slag på den fangedes Hoved, idet
han siger: Thllihut! Den, der på denne
Måde bliver fanget, må hjælpe den før-
ste med at fange een til, og denne må så
også hjælpe at fange. Således fremdeles,
indtil alle er fangede.

Lænketa' (løbe Kjæde):
To har ved hinandens Hænder og dan-
ner det første Led i Kjæden. Disse to lø-
ber efter de andre Børn og søger at ind-
fange og omslutte dem. Sker dette, så
kommer den også til at høre til Kjæden,
idet den kommer til at stå imellem dem.
Sådan blives der ved til alle er omslutte-
de. Når Kjæden er bleven lang, har det
sin Vanskelighed at fange de sidste, da
Vingerne har ondt ved at svinge så hur-
tigt omkring, som det er nødvendigt, og
de to yderste har jo dog kun en Arm fri
at fange med, men de andre slet ingen.
Når alle er fangede og Legen skal begyn-
de igjen, skal de to første, der fangedes,
være Kjæde.


