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AARG.

ESBJERG BANK

Sparekassen for

Aktieselskab
Kongensgade 70

Esbjerg

Aktieselskabet

Landbobanken i Skive
SALLING BANK

Kontortid: 9—12 og 2-5
Lørdag 9—2.

Telefon 700 . Skive

Spare- og Laauekasseu for Fros og Kalvslnnd Herreder.
Kontortid 9— 12 & 2— 5

RØDDING
Kontortid 10-1 og 3—5
„Telefon 3310 (4 Linier).“
Randers

SKAGEN

Graasten Bank As
Kontortid 9—12 & 2—4
Lørdag 9—1

Spare- & Laanekassen
for Kolding By og Omegn
Siiftet 1856
Reservefond ca. 17* Million

Banken for Skanderborg og Omegn

Sparekassen
for Haderslev Bys Omegi
Kontortid:
9—12, 2—4. Lørdag 9—1.
HADERSLEV.

Kontortid 10—3 Telefon 516 og 517

Skanderborg
Aktieselskabet

AARHUUS PRIVATBANK
Hovedkomor

Telefon 57

GRAASTEN

Sparekassen for Randers By og Omegn

Aarhus

Skagen og Omegi

Aktiekapital og Reserver ca. Kr. 18 Mill
København
Nygade 1.

SPAREKASSEN
FOR ROSKILDE BY OG OMEGN

HorasLanManid
Kontortid 97a—2 og 4—5

HORSENS

Sønderjyllands Kreditforening
Haderslev

Telefon 3000 - Kontortid 9-1 27« og 14-16

Stiftet 1833

Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn
HOBRO

—

Telefon 13

Holsted Spare- & Laanekasse

Reserveret
„B“.

Kontortid: Holsted By 10-12 Fm. og 2—5,30 Eft
Holsted St. daglig 10—12, Torsdag undtagen.
Føvling hver Torsdag Fm. 10—12.

Aktieselskabet
AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- og TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Handels- og Landbrugsbanke
Silkeborg
Telf. 1024 (4 Linier)

A/s FAXE KALKBRUD
Telefon Central 9123

Frederiksliolms Kanal 16

JORDBRUGSKALK

97 pCt. kulsur Kalk i Varen, som
den leveres - ca. 100 pCt passerer 1 mm Sigte

7s Sønderjydsk Frøforsyning

Herning.

Frøavl og Frøhandel, Aabenraa

Viih. Jensen
Murermester . Cementstøber
Tagsten . Mursten . Rør

A. Jepsen

Brande . Telf. 153

Trikotagefabrik

I/S BRANDE TEGLVÆRK
BRANDE

M. Dollerup Jensen & Co

- — Telf. 22

HERNING

Frede Sebbelin

Trikotagefabrik

Ikast

Vestergade 43

Telf. 225

THOMAS JENSEN

Trikotagefabrik
Silkeborgvej 49

TRIKOTAGEFABRIK

HERNING

IKAST . TELF. 136

H. C. Hansen

Thisted
Andels-Svineslagteri

Trikotagefabrik
Telf. 21

Ikast

Kirkegaard & Co A;S
Trikotagefabrik

A/s Kulkompagniel

HERNING

POUL K RØJGAARD

A/s De forenede
Kalkværker

Trikotagefabrik
HERNING

Thisted

Telf. 406

Thisted
Uldspinderi & Tæppefabrik A/S

H. BOLL
TRIKOTAGEFABRIK
Telf. 913

Herning

'Is J. JUNGET

Lyngby Cementstøberi

Træbearbejdningsmaskiner
HERNING

Peleton 36

AKTI E SEL SKABET

C. M. NIELSEN
TELEFON 330
Fremvej Ib.
Gyldendalsvej 6

Poul Clausen

RANDERS REBSLAAERI
RANDERS

Brørup - Telf. 179
Stole og Møbler

Brunkul
Branchens største Forretning

Reserveret

SIGURD MADSEN

S. B. E.

Herning

Telefon 203 og 204.

HARESKOV KURANSTALT

Jverlæge O. Jul. Nielsen, Spec, i med. og Nervesygdomme,
/[oderne Behandling af alle medicinske Sygdomme, Nerve
sygdomme, nervøse Lidelser og rheumatiske Lidelser.
Alle Laboratorieundersøgelser foretages.
Prospekt sendes.
Telf. Bagsværd 348.

Graasten Husholdningsskole
m. Barneplejeafdeling
5 Mdrs. Husholdningskiirsus
begynder 4. Maj og 4 Novbr.
Plan sendes.

HERLUFSHOLM
ikolen er grundlagt 1565. Den er en ren kostskole med mellemkole og gymnasium (nysproglig og matematisk retning). —
Uder c 11 18 år. - - Kontingent 1200—1400 Kr Ansøgning om
iptagelse inden 15. Maj hvert år. — Oplysninger ved rektor
Friis-Hansen, Herlufsholm pr. Næstved.

TATSANERKENDT

Olga Reppien og Ebba Drewes.

Det kgl. octr. aim.
BrandassuranceCompagni
Stiftet 1798
— tegner
alle Arter
af Skades
forsikring

STATSKONTROLLERET

Andels-Pensi onsforeningen.
(gensidigt Pensionsforsikringsselskab)
>lf. Central 2728

Vestre Boulevard 47 Kbhvn. V

Kollektive Pensionsforsikringer

Reserveret
A. S. F.

Hovedkontor:

Højbroplads 10
København K
Tlf. Cent. 447

Jydsk Grandejerkreditforening
Herning.
Udlaan: 7< 1942:
Reserver: '/i 1942:

►

...

AKTIESELSKABET

N. A. CHRISTENSEN & CO.

219.584 900 Kr.
10.550.815 Kr.

KONGELIG IIOFLEVERANDØR
NYKØBING MORS

SPAREKASSEN FOR THISTED AMT

Andelsselskabet

De Inde Meierle

Stiftet 1829
Indskudskapital: 12 Mill. Kr.

^0

Reserver: 950.000 Kr.

Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik
Aktieselskab

Aarhus
Aktieselskabet

Vejle Textilfabrik

RINGSTED

Jørgen Storm
Kolonial en gros
og Ægeksport

Skagen Kul & Trælastforretning

Hjørring

A/S H. C. Møllers Sæbefabrik & Oliemølle
AARHUS
Grundlagt 1829.
Telf. 9800
Prima blød Sæbe, Linolie og Fernis.

Indmeld Dem i

„Historisk Samfund fc
Sønderjylland“
og tegn Abonnement paa

Slot
de sønderjydske Indsamlinger
„1731“

„Sønderjydsk
Maanedsskrift“

J. P. Hjermitslev
FISKEEKSPORT
Telefon 16 og 17

M. H. JÆGER
Aarhus Pengeskabsfabrik
Grundlagt 1894

Fabrik for Pengeskabe,
Panserdøre, Boxanlæg

Hirtshals

Dansk
Eternit - Fabrik
A/S
Telefon 4800

AALBORG

I

•

p

Kostskole

asiev Gymnasium " for Drenge
J

eksamensret til Mellemskole-, Real- og Studentereksamen.
Ule Oplysninger ved Henvendelse til
Peter Kæstel, Rektor. Haslev.

Stenhus Kostskole

Højskole for Mænd fra 3. Novbr. til 30
Marts med Lederuddannelse i Gymna
stik. Svømning, Idræt, Boldspil og Rid
ning. Skoleplan med Oplysninger
ogsaa om Amtsundcrstøttelse og Hjæl
fra Elevforeningen - ved

NIELS BUKH

Rektor Svend Larsen

WLBÆK

Gymnastikhø j skolen
i OlleruF

I arMnnd
LidClclLHlQ

KOSTSKOLEN TØLLØSE
Times Kørsel fra København. Skolehjem for Drenge og Piger.
Jdlands-Danskes Børn kan bo paa Skolen i Ferierne. Elever
•ptages fra 7 Aars Alderen. Underskole, Mellemskole, Realklasse.
Marie Hesseldahl.
Louise Højer.

Helsinge Kost- og Realskole
NORDSJÆLLAND
>kolen er beliggende i en smuk skovrig Egn nær Kattegat. Skole»ygningen er ny og tidssvarende. Universitetsuddannede Lærere.
Program sendes.
O. Nelsson

4usholdningsseminariet

Landbrugs-og
Mælkeriskole,

Brørup St.

5 Mdrs. Landbrugskursus Nov.-Mart«
9 do.
Novbr.-Juk
8
Mælkerikursus
Sept.-April
Uddannelse af Kontrolassistenter.

J. C. Overgaard

Fagskolen for Kvinder
,,Askovhus“ Sønderborg

Kvindeligt Haandværk.
Husligt Erhverv.
Syning- Tilskæring.
Broderi-Vævning
Nærmere ved
Forstander Frk. Paula Trock.

Snoghøj °®'

Ankerhus - Sorø
uddanner Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder, afhol
der 5 Mdr.s Kursus for unge Piger fra Maj og Novbr.
Plan sendes.
Magdalene Lauridsen,

Vordingborg Husmoderskole

Fredericia.
3 Maaneders Sommerskole.
5
—
Vinterskole.
Skoleplan sendes.
Jørgine Abildgaard. Anna Krogh.

Marie Christensen

Nyt Kursus begynder 4. Maj og 4. November
Barneplejeafdeling - Elektrisk og aim. Køkken
Kjolesyning.
/ALBORG OLSEN. Vordingborg. Telefon 275.

Hjemmebageri & Conditori
med Thesalon

Bispetorv - Aarhus
Telefon 1939-3222

BRUUN & SØRENSEN A/S
Kgl. Hofleverandør
grundlagt 1893

INGENIØRFORRETNING
Varme - Sanitet - Gas - Vand - Elektricitet
AARHUS
Kannikegade 18
TIf. Nr. 4362 - 4363 - 4364

KØBENHAVN
Niels Ebbesensvej 20
Tlf. C. 5036

Haderslev Anils aal. Deslroklionsansiall
Telefon Hammelev 32.

Westend Vinstue
Axel Nielsen
Tlf. 869

Westend 2.
København

Selvdøde og syge Dyr afhentes overalt i Distriktet.

SØREN LØTH & SØNNER
Fiskeeksport
Hirtshals

Kolonial- og Kortevarer
en gros
Haderslev

A. WILHELMSEN

Dyekjær & Christensen

Telgr. Adr.: Løth

reif. 24 og 22

Telf. 49

ASMUS HANSEN

Fiskeeksportør

Fiskeeksport

Hirtshals

Ringkøbing

Telf. 49

Februar 1943.

LEGE FRA NORDSLESVIG.
Sønderjydsk Maanedsskrift bringer her et Hefte, fyldt med Børnelege.
Først giver Lærer P. Maigaard, Nakskov, en Beskrivelse af den alsiske
Leg »Fulde«. Hr. Maigaard slutter med Ønsket om flere Optegnelser
af Børnelege.
Vi var i Stand til at imødekomme delte Ønske, idet Hr. G. Helge
Petersen, Sdr. Stenderup Skole, Toftlund Sogn, havde sendt os en
Beskrivelse af alle Lege, Børnene i Stenderup har leget i de sidste ca.
20 Aar. Mange af disse Lege er kendt over hele Danmark, de aller
fleste kendes vel over hele Nordslesvig. Naar vi alligevel aftrykker
hele Optegnelsen, sker det, fordi det har stor Værdi for Eftertiden at
have en fuldstændig Beskrivelse af alle Lege, der i vor Tid brugtes af
Børnene. Desuden er vi overbeviste om, at ikke mindst vore gamle
Læsere vil have Glæde af dette Hefte. Naar de læser om Pik-Pak,
Staa-Tik, Søsling o. s. v., vil de med et Smil mindes lykkelige Barn
domstimer paa Toften hjemme, i Bedstefars Havegange, paa Skole
pladsen o. s. V.
Vi har ordnet G. Helge Petersens Optegnelser i de nedenstaaende
Grupper. De enkelte Lege er forsynede med de i denne Oversigt med
delte Numre, saa de let kan findes.
Tik fra Maal til Maal, Tik ur
A. Drengelege.
ren e Jord).
13. Skytte.
1. Pik-Pak.
14. Gendarm.
2. Stikke Land.
15. Røvere i Skoven.
B. Boldlege.
3. Horn (Langbold).
F. Pigelege.
4. Antonius.
16. Springe i Reb.
5. Raabe op.
17. Søsling.
6. Kytteskole.
18. Raadden Æg.
7. Kytte Bold.
19. Mor, maa jeg?
C. Kuglelege.
G. Selskabslege.
8. Forskellige Spil med »Løbei 20. Blinde Maane.
ser«.
21. Bytte Gaarde.
D. Skjullege.
22. Enkepar herut.
9. Putt’.
23. Pantelege, bl. a. Køre x Læs
10. Klapfunis.
Grus til England, Binde en
11. Stork om e Hjørn’.
Buket, Pakke x’s Kuffert, Tre
E. Fangelege.
Gange ja og tre Gange nej, Bide
en Nøgle over.
12. Tik (sædvanlig Tik, Staa-Tik,
De kendte Sanglege, »Tornercse« o. s. v., er ikke med i Samlingen,
da de er alt for kendte.
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FULDE.
Af P. Maigaard.

Fra Als findes i Fr. Knudsens haandskrevne Samling i Dansk Folke
mindesamling en Boldleg ved Navnet »Falle«, optegnet af Claus Eskild
sen. Spillet tilhører Stikboldspillene, af Fr. Knudsen anbragt i Treboldgruppen i hans Bog: Af Boldspillets Historie.
Men fra samme Egn har han i Samlingen Beskrivelse af et helt andet
Spil med Navnet »Fulde«, velsagtens samme Ord. Meddeleren er: Disci
pel Svend Vedel Petersen, Gammelholms Latin- og Realskole (1908), der
har det fra Faderen, Skoløjsfabrikant Petersen, København, barnefødt
i Ulkebøl. Han fortæller: 1 Begyndelsen af Sommeren spillede Mænd
og Drenge Fulde ude paa Veje og Marker. Hver var udrustet med et
30 Tommer langt, fladt Boldtræ, og der hørte fire Personer og en Bold
til et Spil.

Ved Begyndelsen af Spillet var Opstillingen saaledes:

O2

0'

X1

X2

X og X var Medspillere og vendte Ansigtet mod o og o, der ogsaa var
Makkere. Lad os sige x-Partiet skulde give Bolden i Spil, x1 gav da
op, vel som i Langbold, og x2 slog den af alle Kræfter over mod Mod
partiet, hvor det ogsaa oftest blev Bagmanden, der mødte den med
Slag, der skulde returnere den til x-Partiets Banehalvdel. Saaledes
sloges Bolden frem og tilbage mellem de lo Spillepar. Bolden maatte
kun røres med Boldtræet. Partierne prøvede derved at drive hinanden
tilbage. Det Parti, der ved Spillets Slutning havde drevet det andet
længst tilbage, havde vundet.
Som man ser en Slags Tennis. Det meddeles ikke, om Bolden skulde
flugtes eller om den maatte springe een Gang (eller flere Gange) paa
Jorden, før den sloges, hvad den formodentligt maatte. Det er allerede
mærkeligt nok, at et saadanl Spil var i Brug i Ulkebøl o. 1880 eller
saa, for vi har ellers i Danmark ingen andre Eksempler paa folkelige
Skyttelspil (o: Spil, hvori Bolden gaar frem og tilbage). Men hertil
kommer den Oplysning, at det kom an paa at drive Modparten tilbage.
Forklaringen er jo ikke fyldestgørende, men enten er det samme Prin
cip som i Slagtrille, der er Tale om, og del kan være en lokal Opfin
delse, eller ogsaa er det en forenklet Form af det Spil, der paa Gotland
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hedder Park og i Holland og Flandern Der groote kaatspel. Men begge
disse Steder slaas Bolden med den flade Haand, saa under alle Om
stændigheder har man paa Als lagt Boldtræerne ind i Spillet.
Skulde der i Sønderjylland være nogen, der kan mindes dette Spil
og muligt give mig manglende Detailler? Det vilde ikke mindst være
interessant at faa opklaret, om det ogsaa har været spillet andre Steder,
eventuelt med Variationer.
Fremdeles søges Oplysninger om Pløkspillet (Pik-Pak, Patøk m. fl.
Navne), der bestod i at man hugger en tilspidset Pløk i Jorden, saa
den bliver staaende, men helst vælter en andens Pløk, — og gerne
flere Beskrivelser af Munk (eller Kag, Kaak, Kav, Kuk), Keglespil,
Pindespil (Gipsel m. fl. Navne), Trille, Bossel, Kast med Læssetræ,
Kølle, Smedehammer, Hestesko, Ringe — Længdekast eller Maalkast.
Endvidere Smaaspil med Kugler, Skiver, Mønter, Knive, Knapper. Men
iøvrigt af alle mulige Lege og Arter af hjemmelavet Legetøj. Og det
er ikke blot særlig mærkværdige Ting, der er af kulturhistorisk Vær
di. Det gælder lige saa fuldt at faa fastslaaet, hvor de almindelige
Former findes eller fandtes.
Sluttelig: Mon man i Sønderjylland har kendt Haarbolden2 — d. v. s.
en Bold, der blot bestaar af sammensmeltede Dyrehaar, som man har
benyttet i Vest- og Nordjylland i alt Fald.
Johs. V. Jensen har for nylig lavet en til »Dansk Folkemindemusæum« (Nationalmusæet), der gerne vil have hjemmelavet Legetøj.

Oplysninger bedes sendt til
Lærer P. Maigaard, Hoskiersvej 12, Nakskov.

LEGE FRA LØGUMKLOSTER.
Af C. H. Friis.
I Anledning af Artiklen »Gamle Lege fra Vestslesvig« kan jeg med
dele, at jeg godt kender disse Lege fra min Drengetid (omkr. 1880).
At spille Vip blev meget brugt. Legen »at slaa Spænde« kender jeg
ogsaa, men vi havde et andet Navn dertil.
I Løgumkloster, hvor jeg gik i Skole, havde Drengene en anden
Leg: »at drive Sot«. Efter Skoletid og paa Frieftermiddage skulde
Drengene ud paa Markedspladsen — den store Grønning midt i Byen
— eller Skolens Legeplads for »aa dryv Sot«. Man havde hertil en
»Bossel« Trækugle og en Sotkæp, hvis tykkeste Ende var krummet.
Man holdt med Haanden i den tyndeste Ende af den og slog saa med
den tykke krummede Ende mod »æ Bossel«. Man slog efter Maal lig
nende som ved Fodbold, men Reglerne husker jeg ikke.
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LEGE FRA TOFTLUND SOGN.
Af G. Helge Petersen, Sdr. Stenderup Skole.

1. PIK-PAK.
Deltagerne var Drenge i et Antal paa 2-4. Redskaberne var tilspid
sede, haandterlige, omkring 3/< m lange Træpæle af et Tværmaal paa
4-6 cm eller mere. Pladsen skulde være en stenfri og ikke for haard
Græsmark.
Man »slog« nu sin Pæl i paa Tur. Sad den ikke godt første Gang,
maatte den slaas i to Gange til. En af de Deltagende havde sagt, at
han vilde være »Siger« og skulde slaa sin Pind sidst i samtidig med,
at han sørgede for at faa en af de andres til at vælte, og han maatte
kuj* slaa en Gang i. Lykkedes det ham at vælte en af de andres Pæle,
maatte han trække den og sin op og havde nu Brugsretten over disse
to, medens Ejermanden saa blot var Tilskuer, indtil det hele begyndte
paa ny. Lykkedes det ikke at nedlægge flere end den samme Pind,
skulde de andre paa Tur, som endnu havde deres Pæle el. Pinde i
Behold, og havde nogen Held til at erobre de andres Pæle, var han
»Siger« for denne Gang og skulde slaa sin Pæl i sidst. En klog Spiller
med flere Pæle brugte altid de daarligste først til at slaa Modstanderens
løs med, for saa at tage den bedste tilsidst og gøre det af med Mod
standeren. Men væltede en af Pælene, efter at den var brugt, maatte
den ikke bruges i denne Omgang, men blot slaas ned i Jorden og kunde
erobres af de andre. — Var en Pæl næsten ved at falde, gjaldt den
som falden, naar man ikke kunde faa en knyttet Næve lodret under
dens yderste og frie Ende.
Dette Spil har vist ikke alle Dage været i Sognet, men er uden Tvivl
kommet til udefra. Det blev spillet lige efter Genforeningen og den
første Tid derefter, siden har det kun været set faa Gange.
2. STIKK' I LAN D’.
To til tre Deltagere, gerne Drenge, samt en Kniv med et solidt Blad.
Man valgte sig nu et passende sten- og græsfrit Jordstykke, hvori man
med Kniven afridsede et firkantet Stykke, som atter deltes i tre
ens Stykker, et til hver af Deltagerne. En af dem begyndte og hug
gede nu Kniven ned i Jorden i Naboens Jordomraade. Blev den sid
dende med Bladet i, skulde den samme fortsætte, men faldt den, skulde
den næste. I allerførste Omgang maatte der dog hugges indtil tre
Gange, hvis Kniven de to første Gange ikke vilde sidde ordentlig fast
eller sad i en daarlig Retning. — Naar Kniven sad lodret i, angav
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dens Blad Retningen, hvori Knivens Spids skulde føres i Modpartens
Landomraade. Modparten maatte selv vælge, hvilket af det nu delte
Omraade, han vilde have, og naar han havde bestemt sig, tilfaldt
det afskaarne Stykke ham, der havde taget det, og han maatte nu
fortsætte med at tage Jord, indtil Kniven faldt. Saa maatte Modparten
se at erobre noget af den tabte Jord tilbage, om han kunde. Var en
af Deltagerne blevet omkredset og frataget saa megen Jord, at han
ikke kunde staa paa sin Jord mere, var han færdig, og den, der havde
mest Jord, var altsaa Sejrherre.

3. HORN.

En Boldleg i Lighed med Langbold, men uden Boldtræ.
Et ubestemt Antal Deltagere, f. Eks. et Fødselsdagshold og gerne
Drenge, som delte sig i to ens, saa vidt muligt lige stærke Hold.
Legepladsen var f. Eks. en lille Mark eller en Skolelegeplads paa
omkring 50 m i Længden og lidt mindre i Bredden.
Det ene Hold gik i Maal (A), mens det andet blev ude (B). Maalet,
hvorfra der startedes, var i den ene Ende, og et rundt Sted i den anden
Ende, hvor alle fra det ene Hold kunde være, var det andet Maal.
A smed nu Bolden ud, hvorefter den skulde gribes af B. Gjorde B
det, skulde A ud og B i Maal, men skete det ikke, maatte nogle fra A
løbe ud og forsøge at naa det andet Maal og event, løbe tilbage igen
uden at blive ramt af Bolden. Men blev nogle fra A truffet af Bolden
paa Vej fra eller til det runde Maal, skulde A blive ude og B i Maal.
— Var Bolden ude af Spil, maatte ingen af det frie Hold løbe, men
skulde vente, til Bolden kom i Spil igen. Ligeledes skulde de vente, hvis
Bolden var trillet i Maal, indtil den blev kastet ud. Ingen maatte løbe
med Bolden, men nok kaste den fra den ene til den anden. Vilde nogen
i det runde Maal blive en Omgang over, skulde Bolden gives tilbage
til Startmaalet. Blev Bolden grebet af B Holdet (ude), efter at A havde
kastet den, skulde B kaste Bolden bagover og hurtig i Maal, inden
A kom og fik fat i Bolden og traf en af B med den, for saa var det Hold
lige vidt. Var A saa heldig at gribe Bolden, inden den rørte Jorden, efter
at B havde kastet den, skulde B blive ude engang til. — Reglerne er
vist de samme som ved Langbold, men her benyttes intet Træ til at
slaa Bolden ud. Her kastes den blot ud, kort eller langt efter det i
Startmaalet værende Holds Ønske og Drillelyst.

4. ANTONIUS.
Deltagerne var altid Piger og i to ens Hold, der dog ikke maatte
være for store. Der benyttedes en ahn. mellemstor Bold, og Pladsen var
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f. Eks. paa begge Sider af et Hus, over hvis Mønning Bolden blev
kastet, eller af en høj Hæk eller Luftledninger.
Et Medlem af det ene Hold smed nu Bolden over Huset og raabte
»Antonius«. Kom Bolden ikke over, skulde den næste kaste, efter
at den første havde forsøgt sig tre Gange uden Held. Kom Bolden
under Luftledningerne, skulde der ligeledes kastes om. Ramte den
Jorden paa den anden Side, skulde den kastes tilbage med Raabet
»Antonius«. Men blev den grebet, skulde den heldige Griber skynde
sig om til Modpartens Hold med Bolden for at træffe, »stikke«, en af
Deltagerne der med Bolden. Lykkedes det at træffe en, skulde hun
med over paa Gribernes Hold, men blev det til en Forbier, maatte den
uheldige Griber pænt blive. Den, der havde erobret en Spiller, maatte
kaste Bolden tilbage over Huset, men ikke, hvis hun havde tabt og
maatte blive paa Modstanderens Hold. Det Hold havde vundet, som
havde faaet alle Deltagerne fra det andet Hold over paa sin Side.

5. RAAF OP.
Deltagerne var Drenge og Piger eller blot Drenge eller Piger.
Der benyttedes en Bold af Tennisboldstørrelse, og Legen foregik
enten paa fri Mark eller ved en Gavl.
En af Deltagerne smed Bolden i Vejret eller op ad en høj Mur,
samtidigt med at han raabte en af Deltagernes Navn. Kom dem e
saa og greb Bolden, inden den naaede Jorden, maatte han smide den
op i Vejret igen og nævne et nyt Navn, men rørte Bolden først ved
Jorden, eller han ikke greb den eller en anden greb den for ham og
smed den hen til ham, skulde han sørge for at træffe en med Bolden.
Traf han, maatte han smide Bolden i Vejret og nævne et Navn, men
blev det til en Forbier, maatte den, han kastede efter, kaste Bolden
op og raabe et af Deltagernes Navne.

6. KYTTE KONGE ELLER KYTTESKOLE.
Deltagerne var Drenge og Piger, men mest Piger og i et Antal fra
6—10.
Man havde en Bold i passende Størrelse, og Deltagerne stillede
op i en Række med de største eller dygtigste paa højre Fløj. En var
saa Overhører og skulde kunne alle de forskellige Variationer med
Bolden. For hver Omgang blev Øvelsen vist og forklaret. Saa blev
Bolden givet til den første, som udførte Øvelsen, saa til den næste
osv., men tabte nogen en Bold eller kunde ikke udføre Øvelsen, rykkede
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den uheldige hele Rækken ned. Den, der havde bestaaet alle Prøverne
uden eller saa godt som uden Fejl, skulde nu være Ordfører næste
Gang, og der begyndtes forfra. Øvelserne begyndte med de simpleste
Variationer med Bolden, men ikke altid i en bestemt Rækkefølge,
fordi jo ikke altid Overhøreren kunde komme i Tanke om dem alle,
men dog saa vidt muligt de letteste først og de sværeste tilsidst, saa
der blev omkring 20 Omgange eller lign, i det hele Pensum.
Øvelserne bestod i omtrent følgende Rækkefølge: 1. Bolden stødes
en Gang med den højre og 2. en Gang med den venstre (Næve eller
Haandryg) i Overhørernes Retning. Denne skulde altid sørge for at
gribe Bolden, saafremt det var muligt. 3. Dernæst Bolden fra den ene
Næve til den anden og derefter paa begge Næver sammen tilbage til
O. 4. Et eller to Stød paa de knyttede sammensatte Næver. 5. Bolden
bagom og over den ene Skulder, og 6. bagom og over den anden med
modsat Haand. 7. Bagom og med begge Hænderne mellem Benene op
over Ryg og Hoved til O. 8. Udefra og under det ene løftede Ben, 9.
under del andet. 10. ned i Jorden fra Indersiden af det bøjede Ben og
op uden for i Retning mod O. 11. ned i Jorden igen og op uden for det
andet Ben 12.-13. omvendt udvendig fra den ene og derefter fra den
anden Side. 14. Bolden blev nu kastet af Overhøreren og skulde træffes
og nikkes tilbage til O. 15. med dobbelt Hop paa Hovedet, inden den
forlod Eleven. 16.-17. Bolden paa det ene Knæ, det andet Knæ. 18.
Bolden mod Brystet. 19. Sværere Variationer og Sammensætninger af
de ovennævnte Opgaver.

7. KYTTE BOLD.

Boldspil med 2-4 Bolde, hvor Deltagerne kun var Piger.
Der blev spillet op mod en Mur, og den, der havde klaret en Øvelse
helt, kunde gaa over til den næste. Hver Øvelse havde sit Nummer.
Enkelte af dem endog et Navn, f. Eks. »æ Tovtlunde Polt’«, æ Tislunne Pott’« m. fl., men hvordan de udførtes er ikke nemt at sige, da
de mange, som ellers har været gode Boldakrobatcr, har glemt Øvel
serne helt eller delvis, men ved at spørge lidt her og lidt der, kan man
maaske faa et Resultat. Det kan i alle Tilfælde være et Forsøg værd.

8. SPILLE LØB EL S.
(Spille eller lege med Ler- eller Marmorkugler).

Deltagerne var gerne 2-4 Drenge, tit dog ogsaa Piger, (men nu ikke
mere saa hyppigt som tidligere). Legestedet er en godt tiltromlet fri
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Mark uden Græs, en bred, plan Havegang, mod en Mur eller paa et
plant Gulv.
Med en Træskohæl boredes et Hul ned i Jorden. Dette Hul afrunde
des og dets nærmeste Omegn planeredes med Fingrene. Et Stykke
fra var der en Grænse, hvorfra man efter Tur smed sine Lerkugler
en for en hen mod »Kulen«, hver Deltager sin Farve og i samme Antal,
f. Eks. 4-6 efter Deltagernes Rigdom. Klinkede to forskellige Kugler
i første Omgang, maatte de kastes om, indtil 3 Gange, ligeledes hvis
en Kugle kom for langt eller for kort. Laa der Kugler i Hullet, skulde
den begynde, som havde flest i. Var der lige mange, kastedes de om.
Var der ingen i Hullet, skulde den begynde med at klinke, hvis Kugler
laa nærmest Hullet. Alle de, der blev klinket og trillede ned i Hullet,
tihørte ham, der havde faaet dem trillet derned. Men var der en
Klinker, der ikke gik i Hullet eller en, der ikke klinkede, var han
færdig. Trillede en i uden at klinke, skulde den tages op og anbringes
paa sin Plads. Naar den ene ikke kunde faa flere til at klinke, skulde
den næste og saaledes, til der ikke var flere at klinke med.
Deltagerne kunde ogsaa tage lige mange Kugler hver i Haanden
og slaa dem i Hullet, og den, der laa fordelagtigst eller havde flest
i Hullet, skulde begynde med at klinke efter ovenstaaende Regler.
Højre Haands Pegefinger brugtes altid til at trille med. hvis man da
ikke var kejthaandet. Kuglen skulde kun have det lille Skub for at faa
den til at trille; Fingrene maatte sandelig ikke' følge med mere end
højst nødvendigt, for saa var det Snyderi, og saa gjaldt det ikke.
Inde i en Stue kunde man ogsaa trille et vist Antal Kugler en for
en hen mod en Væg, og den, hvis Kugler laa bedst, skulde begynde
med at klinke, man maatte kun tage en hver Gang, der klinkede. Men
kunde det hænde, at to klinkede med en tredie, maatte man naturligvis
tage de to. Sejrherren trillede altid sidst, baade i dette og forrige Af
snit, men skulde ikke begynde med at klinke, hvis en andens Ler
kugle laa bedre end hans, efter at han havde trillet færdig. Laa to
ens, kastedes eller trilledes om.
Man tog et vist Antal Kugler i en lukket Næve og sagde til en Ven:
»Par eller Upar«. Sagde denne Upar, naar der var Par, skulde han
bøde med den samme Mængde, og ellers blev hele Haanden hans.
Reglerne kunde ogsaa være, at var der Upar, naar der blev sagt Par,
skulde der bødes en, saa der blev Upar, og ellers fik Gætteren
hele Nævens Indhold. Men de forskellige lavede selv deres Regler
indbyrdes, som de fulgte, f. Eks. med at gætte, hvormange der var i
Næven indtil f. Eks. 10. Blev der gættet for lidt, skulde der bødes med
det tilsvarende Antal. Gættedes der for meget, fik Gætteren Over
skuddet, eller hvordan man nu kunde lave det.
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9. PUTT.
(Skjul, at putte sig = at gemme sig).

Deltagerne gemte sig forskellige Steder, og Finderen maatte saa
lede efter dem efter en bestemt Frist, f. Eks. naar han havde talt til
100 eller lign, et Sted, hvorfra han ikke kunde se, hvor Deltagerne
gemte sig, eller ogsaa et Sted i en Krog med Fingrene for Øjnene,
medens han talte. Var han færdig med at tælle,* skulde han raabe
»Hunde, naa komme æ«. Saa vidste de andre nemlig, at nu skulde de
passe paa. Den, der først blev set, skulde være Finder næste Gang.
En Skoleklasse kunde ogsaa lege »Put i to Hold«, hvorefter det
ene Hold skulde gemme sig, medens det andet talte til et bestemt Tal
paa et Sted, hvorfra de ikke kunde se det andet Hold. Naar Tallet
var naaet, foregik Jagten, og blev Holdet fundet, fulgte det med hjem
til Startstedet, hvor det nu blev, medens det første Hold denne Gang
fik Lov til at skjule sig.

10. KLAPFUNIS.
Benævnes Saltebrød andre Steder i Danmark og »Krone« i Sønderho
paa Fanø, Klabums i andre Egne af Sønderjylland.

Drenge og Piger legede den, og en blev udtaget til at være Finder ved
Hjælp af en Tælleremse eller ved at melde sig frivilligt. Han stillede sig
mod en Mur eller i en Huskrog med Panden mod Muren, hvor han talte
til 100 eller 150 med lukkede Øjne, saa han ikke kunde se, hvor de
andre løb hen. Enkelte af Deltagerne kunde dog være saa snu at stille
sig bag den tællende Finder for at klappe sig fri ved Raabet: »Frelst«
(= jeg er, kun den første) og den næste og de følgende: »Frelst, aall
di anne æ fri«. (= for at være Finder, naar Legen begynder paa ny),
samt med et Klap paa Muren eller Stedet, hvor der blev talt, saasnart
Tælleren var færdig. Men tit kunde denne være endnu mere snu, idet
han saa kunde mærke, naar der var nogen bag ham, hvorefter han
lige før han havde talt færdig, kunde raabe »fri for Lurr« (fri
for al Luren), hvorefter de ulykkelige maatte skynde sig bort i det
simple Haab om ikke at blive set, hvad de næsten altid blev og saa
blev klappet op med Raabet: »Klapfunis for (f. Eks.) Jens, jenn, to,
tre«, (tre Klap paa Muren). Flere Navne kunde dog godt tages med
foruden dette ene. — Fik Lurerne ikke Tid til at skynde sig i den
tilbageværende Tid, kunde de bede for sig og faa Tælleren til at
tælle til for Eksempel 50 til, saa de kunde naa at skjule sig, men
det var ikke altid, han vilde det, og saa maatte de ikke lege med
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førend i næste Leg. Naar der var talt til de 50, raabte han »Haltreds, naa komme æ«, hvorefter han gav sig til at lede efter de gemte,
men sørgede samtidig for ikke at fjerne sig alt for langt bort fra Klappestedet, saa han kunde holde Øje med det, om der kom nogen for
al klappe sig fri med Raabet som tidl. nævnt. Var det lykkedes ham
at klappe dem alle op, skulde den første være Finder næste Gang, men
blev nogle frelste, skulde den første lige efter de frelste være Finder,
men var de alle blevet frelst af en, der havde unddraget sig Finderens
Opmærksomhed, skulde den samme Finder være det igen, indtil tre
Gange »i Stræk« (lige efter hinanden), hvorefter han maatte vælge sig
en Efterfølger. De, der var fundne eller frelste, kunde ikke lege med
førend i næste Leg, men skulde være passive Tilskuere. Undertiden
kunde de skjulte narre Finderen ved at bytte Hovedtøj og saa for
sigtigt vise det bag en Mur eller over en Genstand. Troede Finderen
sig sikker, klappede han gerne det formodentlige Navn op, men saa
dukkede den nævnte og den »falske« op, idet de raabte »Suk, Simon,
dæ æ Pøls i æ Luft« (= det er galt). Saa skulde Finderen tælle til
for Eksempel ekstra 50, medens de to skjulte sig. De tidligere fundne
maatte stadigvæk ikke gemme sig, kun de to, men heller ingen maatte
klappe sig fri, medens han talte. Var man færdig, men savnede
en, der havde gemt sig saa godt, at han ikke var til at finde, raabte
man: »Kom frit frem, vi begynne aa ny«, hvorefter denne kunde
komme, og der skete ikke ham noget, og saa begyndte man paa ny.
(Sml. H. F. Fejlberg »Klafonnes« og »Simon« i »Ordbog over jyske
Almiiemaal«.

11. STORK OM E HJØRN’.

En Slags Skjul om Huset, hvor man gemmer sig bag et Hushjørne
for Finderen, der, saa snart han ser en, siger: »Stork om e Hjørn«,
hvorefter den opdagede nu skal være Finder i Stedet for. — Denne
Leg er ret ung og tilført udefra. De ældre kender den ikke, saa vidt
mig bekendt.

12. TIK.
(Tagfat. — Staatik, Tik fra Maal til Maal, Fangetik og »Tik urren
æ Jord«.

Af en Flok deltagende Drenge og Piger var der en, som skulde
fange de andre. Men før han begyndte, talte han gerne højt til ti, for
at de andre kunde sprede sig. Den, der først blev rørt ved og tiltalt med
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Ordet »Tik«, skulde nu fange de øvrige, ogsaa ham, der lige havde
været det. — Vilde en af Deltagerne have sig et Hvil eller lign., lagde
han Fingrene krydsede over hverandre hver Haand for sig (f. Eks.
Pegefinger ovenpaa Langemand), eventuelt ogsaa Armene og Benene,
hvorefter han sagde »Frej« og havde nu »Fred« saa længe, han selv
vilde, og saa længe var han fri for at lege med. (Korstegnet!). Vilde
han lege med igen, sagde han »Ufrej« og løsnede alle sine korslagte
Legemsdele.
Der kunde ogsaa leges »Staatik« ved, at en fangede og sagde »Staa«,
naar han rørte ved nogen. Denne skulde saa blive staaende. Men de fri
kunde godt røre ved ham og sige »fri«, hvorefter han maatte løbe,
hvorhen han vilde. Havde en »staaet« tre Gange, skulde han være
Fanger, medens den forrige nu var fri. Kom to til at staa nær hinanden,
kunde de ved at røre hinanden sige hinanden fri og maatte saa løbe,
hvor de vilde.
Ved »Tik« kunde man ogsaa have flere Maal at løbe til, og i disse
kunde man saa ikke røres, »tikkes«. Saa hed Legen »Fangetik« eller
»Tik fra Maal til Maal«.
»Tik urren æ Jord« blev leget ved, at en fangede, medens Deltagerne
kunde gaa paa Planker, store Sten, Trapper o. lign, eller »hænge« i
Luften uden at blive fanget, men kom de paa Jorden eller Græsset,
maatte Fangeren fange dem, og blev nogen rørt, skulde han nu være
Fanger i Stedet, medens den gamle eller forrige Fanger gik ind i
Legen som aktiv Deltager.

13. SKYTTE.
(En Fangeleg).

Deltagerne, f. Eks. Drenge og Piger eller blot Drenge, legede paa
en ikke for bred Mark eller Skolelegeplads. Et Stykke langs Pladsens
to Sider var Maal, saa vidt muligt parallele med og lige over for
hinanden i en Afstand af 50 m eller deromkring. Her samledes alle
Deltagerne paa nær en, der skulde være Fanger. Den første skulde
Fangeren blot røre ved. saa snart han løb ud og indhentedes inden
det andet Maal. Men de, der fulgte efter, skulde fanges af Fangeren og
dennes Medhjælper og have tre Klap paa Ryggen, men kun af Fan
geren, medens Hjælperen (eller Hjælperne) kun maatte holde de tilfan
getagne, som saa skulde hjælpe med at fange de andre og frie. Var
der en løben ud. maatte han ikke løbe tilbage til samme Maal igen,
men skulde trods Faren fortsætte til det andet Maal. Var en blevet
fanget na^r ved Maalet kunde andre danne Kæde fra Maalet og ud
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til ham for paa denne Maade at faa ham i Maal, men det var jo gait,
hvis Kæden gik itu, saa var det afbrudte Led tvunget til at løbe over
til det andet Maal, med mindre det ogsaa blev fanget. Var der ingen
mere at fange, var Legen færdig.

14. GENDARM.
(En Fangeleg).
Deltagerne var Drenge og Piger eller blot Drenge.
Af Deltagerne var der 1-3 Gendarmer, som var væbnede med en
lang, smidig Pilegren eller lignende. De andre Deltagere var spredte
rundt om, og et tilgængeligt Sted med en Dør i var Fængsel, f. Eks.
en Forstue, en lille Lade eller lign. — Inden Gendarmerne begyndte
at fange, talte de højt til ti, for at de andre kunde sprede sig, hvor
efter Jagten begyndte. Gik de fangne godvilligt med, skete der dem
i Regelen ingen Skade, men gjorde de Modstand, blev de pryglede med
de smidige Grene til at følge med, saa Pigernes Arme tit havde røde
Mærker. — Alle Fangerne kom nu i Fængsel, hvor de skulde blive, til
de løslodes enten ved, al en udefra lukkede Døren op, saa hele Svær
men kunde komme ud, eller de til sidst blev taget ud til Afhøring og
Straf. Tit var der ogsaa en Fangevogter, den ene af de tre, foran
Døren, som saa stod aaben, og han svang nu sin lange Gren heftigt
frem og tilbage foran Døraabningen, saa de indespærrede ikke kunde
komme ud. Til Tider lykkedes det vel en eller anden at undslippe, men
det sved naturligvis at bryde gennem Spærringen. Sommetider over
faldt en af Fangerne Fangevogteren, hvorved Spærringen faldt væk,
og alle de indesluttede kunde smutte ud, men saa var det værst for
ham, der havde overfaldet Fangevogteren eller lukket Døren op, da
hans Frihed kun varede kort, og hans Straf blev haard. — Kom en
ny Fange ind, prøvede nogle af de andre til Tider at undslippe, men
i Regelen blev det dyrt for de heldige, da de næsten altid blev pisket til
at vende tilbage til Fængslet. Sprang Døren op af sig selv, maatte
naturligvis ingen løbe ud.
Naar hele Flokken var samlet, blev de sluppet ud en for en og
forhørt. Selv om de intet »slemt« havde gjort, fik de alligevel Straf,
saa og saa mange Slag som en Art Advarsel. Den ene Gendarm holdt
den fangne, medens den anden forhørte og gav Straf og en eventuelt
tredie passede paa Døren. Var der kun en Gendarm, var det hele meget
sværere, men der var næsten altid to eller tre, hvad der gjorde det
hele lettere for Gendarmerne.
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15. RØVERE 1 EN DEJLIG SKOV.
Deltagerne var af begge Slags, og Legen kunde leges i en Plantage,
hvor der var en god Sti eller Vej.
Nogle var udtaget til at være Røvere, som gemte sig omkring ved
Vejen, og som indbyrdes havde aftalt at storme frem paa et aftalt
Klokkeslet. — De andre Deltagere kom nu vandrende og syngende
gennem Skoven:

»Her er dog en dejlig Skov,
for her er ingen Røvere,
æ Klok slæh jen, han komme it,
æ Klok slæh to, han komme it,
o. s. v.«

Og naar de vandrende kom til at synge det for Røverne aftalte
Klokkeslet, stormede disse frem og tog sig Fanger, medens de andre
undslap hjemad, men lige idet Røverne dukkede frem af deres Skjul
hed det:
»æ Klok slæh . . . ., naa komme han«.
De fangne skulde have tre Slag paa Ryggen, og saa var de ogsaa
Røvere, som skulde hjælpe til at fange de andre, der undslap og som
kommer syngende igen uden at ane, hvor Røverne ligger paa Lur,
parate til at fare frem paa et bestemt og andet Klokkeslet end før.
Blev Klokken tolv, den ene Gang, sang man en Gang til, medens man
gik fredeligt videre. Fra det Sted, hvor de vandrendes Udgangspunkt
og Opholdssted var, maatte Røverne ikke komme, men nok andre
Steder.

16. SPRINGE I REB.
(Sjippe i Tov).

Pigerne deltager hyppigst, Drengene sjældnest i denne Fornøjelse.
Der kunde sjippes enkeltvis og i Fællesskab.
En enkelt Person kunde sjippe med sig selv, anvendende de for
skellige gængse Variationer: Paa et Ben, begge Ben, med krydsede
Arme, skiftevis med hurtigt og langsomt Sving o. s. v., saml med en
Veninde, dels Ansigt til Ansigt eller Ryg mod Ryg.
Sjipper man flere sammen, var der to Svingere, som havde et svært
Tov mellem sig. Det maatte ikke være for langt eller for svært, f. Eks.
5 m langt og 3 cm i Diameter. Disse to Svingere kunde staa og svinge
Tovet hele Tiden, eller de kunde blive afløst efter Tur, eftersom der
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var en, der »bumlede«. Der kunde svinges ahn. rundt, mest fra højre
mod venstre, men ogsaa den modsatte Vej kunde man svinge Rebel,
og det skulde røre ved Jorden hver Gang.
Af Variationer kan nævnes »Peffer« eller »Pevver« (Peber), hvor
Rebet svinges hurtigt rundt. — »Saalt« (Salt), naar Tovet fra det
lodrette Plan svinges 90° til hver Side. — »Chocolade«, naar Tovet
skiftevis rører Jorden og skiftevis ikke rører Jorden. »Med Kryds
og Slange«, naar Tovet eller Rebel slaas op og ned, saa der kom Bugter
hen over Jorden, og dem skulde Deltagerne springe over uden at røre
ved. Gjorde de det, skulde den uheldige afløse den af Svingerne, hvis
Tur det var. Svingerne kunde dog ogsaa selv hoppe med, alt medens de
svang Tovet, men saa gjorde det heller ikke noget, Gin de bumlede,
for saa blev de bare ikke afløst.
Var der kun en Svinger, tog han blot Tovet og svang det rundt
omkring sig lavt hen over Jorden, og over det skulde nu Deltagerne
springe. Men traadte en paa Torvet eller fik det om Benet, skulde han
løse Svingeren af.

17. SØSLI NG.
Smaa Piger stod i en Rundkreds holdende i en Snor, hvorpaa der
var hængt en Ring, som skulde gaa fra den ene til den anden, medens
en i Midten saa til og prøvede paa at finde ud af, hvor Ringen var,
naar den ledsagende Sang var til Ende. Blev der gættet rigtigt skulde
den, der havde Ringen, bytte Plads med den heldige Gætter, og Legen
fortsatte, men gættedes der forkert, skulde den uheldige Gætter staa
endnu en Sang ud eller flere, som Pigerne nu syntes det ønskeligt.
Sangen gik paa Melodien »Jeg vil sjunge om en Helt« eller en lign.
Melodi:
»Søsling, Søsling, den skal vandre,
fra den ene til de andre.
Det er sket, det er sket!
men du har den ikke set.«
Eller:
»Søsling, Søsling, den skal vandre,
fra den ene til de andre.
Ringen ligger gemt under Bølgerne blaa,
sig mig engang, hvem du tænker paa!«
Denne Leg er vistnok ogsaa af yngre Dato og tilført Sognet gennem
lilflyttede Børn eller Lærerinder, da det først er i de senere Aar, at
Børnene har sunget den.
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18. RAADDEN ÆG eller P L O M S A K.
(Tysk »Plumpsack«).

Deltagerne er gerne mindre Drenge og Piger, der sætter sig i en
Rundkreds paa en Græsplæne med Ansigtet mod Midten med en pas
sende Afstand imellem hverandre.
En af Deltagerne gaar rundt med f. Eks. et Lommetørklæde i Haan
den uden om Kredsen og prøver ubemærket paa at skjule det bag en
af Deltagerne indenfor en Afstand af tre Skridt bag denne. Naar han
er bag en, maa denne ikke se sig om, førend han er vel borte. Til
kunde den skjulte Genstand være delvis dækket af Græs, saa den ikke
var meget synlig, men den skulde være synlig, for ellers skulde det
gøres om og nu hos en anden. Var en saa heldig at finde Lommetør
klædet bag sig, skulde han skynde sig efter den første, og prøve paa
at komme først til sin Plads. Lykkedes det, skulde den samme løbe
engang til, men lykkedes det ikke, skulde den uheldige nu løbe rundt
i Stedet for, mens den tidligere fik den uheldiges Plads. Kunde den
løbende ikke blive rede til at skjule Lommetørklædet efter at have
løbet tre Gange om Kredsen, skulde en anden være det. Var den forrig Løber saa uheldig ikke at være blevet afløst efter at have været
overhalet tre Gange, maatte han vælge sig en ny, hvad der nu sjæl
dent skete. Den løbende kunde ogsaa smide Lommetørklædet ind
foran den siddende, der da skulde gribe det med det samme og løbe,
da hun ellers skulde ind i Midten at sidde, og den samme saa maatte
løbe en Gang til. Finder en, hvem Genstanden er skjult bag, det ikke,
efter at den løbende er kommet tilbage, skal samme løbe en Gang til,
medens den uheldige Finder skal ind for at sidde i Midten efter tre
Klap paa Ryggen og Ordene: »Jen, to, tre i æ Fuhlreh« af den løbende.
Forhen sagde man ogsaa: »Eins, zwei, drei, du bist ein Faulei«. Var
en anden senere uheldig nok til ikke at finde Genstanden rettidigt
bag sig, skønt den laa gemt bag ham, skulde han ind i Midten paa
samme Maade som før, og den anden ud, og saadan kunde man blive
ved, til man blev ked af den Leg.

19. M O D E R, M A A JEG?

(Moder, — maa jeg? Hvor mange Skridt maa jeg tage?
Deltagernes Antal var ligegyldigt. Det kunde f. Eks. være et Fød
selsdagsselskab paa 6-8 Piger eller mere, og Legepladsen var saa en
Gaardsplads.
En af Deltagerne stod med Ryggen til de andre, der et Stykke
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borte stod paa Linje, hvor de efter Tur spurgte (og udfør le det, de fik
Besked paa).
Moue, Moue, maar? (Mor, Mor, maa jeg?)
Den med Ryggen til svarer, da hun ikke maa se sig om eller tilbage:
Ja!
og der spørges igen af den samme: »Hvo manne Skridt? «
og Svaret kan blive: »Tre Gaaseskridt frem« (eller et »lille frem«
eller »tre store frem« eller »lo smaa tilbage« eller »syv frem og fire
tilbage« eller lignende). Skridtene blev nu laget efter det befalede,
og lykkedes det en af Deltagerne lydløst at komme helt op og røre
ved den rygvendte, skulde den heldige saa staa i Stedet for, og Legen
begyndte forfra. Men kunde den rygvendte høre, at en nærmede sig,
lød hendes Svar naturligvis, hvis hun kunde gætte eller høre, hvem
det var: saa og saa mange Skridt tilbage i Stedet for frem. Men det
lykkedes dog ikke altid, da Deltagerne forandrede om paa deres Stem
mer og listede sig saa sagte som muligt det sidste Stykke Vej hen til
den rygvendte. Kom to lige tidligt eller prøvede paa det, kunde den
rygvendte selv bestemme, hvem der skulde have Rollen, men det skete
nu ikke ret tit, uden der var Snyderi med i Spillet, og saa blev den
snydende forbigaaet til Straf.
20. BLINDE MAA NE.
(En Blindebukleg).
Deltagere heri var Drenge eller Piger i et Selskab, som kunde lege
det i en Have eller paa en Gaardsplads.
En blev bunden for Øjnene med et Bind og snurret rundt nogle
Gange, hvorefter han fik Lov at lede efter Deltagerne, der ude omkring
stod i en spredt Kreds. Var den tilbundne saa uheldig at komme nær til
noget Legen uvedkommende, sagde man »Blinde Maan«, ligeledes,
hvis den tilbundne havde faaet fat i en og opgav et andet Navn, saa
den fangne maatte gaa fri igen. Men fik den tilbundne fat i en af de
andre og frie, der listede rundt om den tilbundne for at drille denne,
og gættede rigtigt, skulde den nye være det i Legen, naar man begyndte
paa ny, og Deltagerne havde skiftet Pladser.

21. BYTTE G A AR DE.

En Variation af foranstaaende Leg nævnes ogsaa »Bytte Gaarde«,
og den legedes i en Stue, hvor da den tilbundne i en Kreds, saafremt
han ikke kunde faa fat i en af de to Deltagere, som skal bytte Plads
efter Ordre (Nr. x og Nr. y bytte Plads) fra den tilbundne, kan sige,

36 —

at alle skal »holde almindelig Flyttedag«, hvorefter det gælder for
dem alle om at faa sig en Siddeplads i Kredsen, og den, der ikke har
faaet sig en Siddeplads, skal saa være den nye tilbundne. 1 dette Til
fælde skal Deltagerne have hemmelige Numre, saa den lilbundne med
Vanskelighed kan gad le, hvem den tilfangetagne er.

22. E N K E P A R HE R U T'.
(To Mand frem for en Enke).
Deltagernes Antal var ubestemt, men i Reglen var det et Selskab af
Piger og Drenge eller blot Piger alene, men aldrig Drenge for sig selv.
Man stillede op lo og lo sammen lige efter hinanden med »Enken«
forrest. Denne sagde saa »Enkepar herut« eller »To Mand frem for
en Enke«, hvorefter Enken og det bagerste Par løb. Disse to løb til
hver sin Side, saa vidt muligt frem foran Enken, hvor de mødtes,
medmindre Enken havde indhentet den ene, saa maatte den anden
og urørte være Enke i Stedet for. — Men Parret maatte ikke mødes
bag om Enken, altid foran. Kun hvis Enken havde vendt sig om, saa
var det tilladt at mødes, hvis man var kommen bagefter, men saaledes,
at Enken saa det. Særlig spændende kunde det blive, naar Enken
kom til en lang Mur eller Hæk, hvor »hun« saa kunde staa mellem
Parret og prøve paa at liste sig hen mod den ene af dem, da de jo
ikke maatte gaa bag om for at mødes og ikke kunde komme foran
om. — Var Parret lykkeligt mødt igen eller det var skilt, saa et nyt
Par var bleven dannet, skulde i alle Tilfælde det tilbagevendende Par
staa bag Enken, som var vendt tilbage til sin Startplads, og et nyt Løb
med et nyt Par kunde begynde.

23. PANTELEGE.
Leges kun indendørs og om Aftenen f. Eks. i et Fødselsdagsselskab
med Børn anbragte om et Bord. En var valgt til Ordfører. Alle Del
tagernes Næver var knyttede paa nær Pengefingrene, som alle var
udstrakte og laa paa Bordkanten.
Nu begynder Pegefingrene at slaa op og ned (skiftevis højre og
venstre) paa Bordkanten i jævn Fari medens Ordføreren siger:
»Alle mine Svende arbejde flittigst
.... flyv op!«
Siges der af Ordføreren f. Eks. Ko (....), skal alle de, der har strakt
en Finger i Vejret, give Pant og er nu ude af Legen. Men siger han
f. Eks. And i Stedet for. skal alle de. der ikke har en Finger i Vejret,
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give Pant og er færdige. Selv Ordføreren skal give Pant. Havde alle
givet Pant, spurgte Ordføreren nu, medens han paa Tur holdt sin
knyttede Næve mod den nærmestsiddende med et vilkaarligt Pant i:
»Hvad skal denne gøre.
som dette Pant tilhører?«
Svaret blev nu en eller anden Dom, som den tiltalte udtalte og som
Pantets Ejermand, uanset Alder, skulde udføre. Det var tit en hel
anden, end man havde tænkt sig. Naar alle Panterne var uddelt og
kommet de rette Ejermænd i Hænde, og Dommene var udført, be
gyndte Legen forfra med en anden Ordfører.
Af Domme kan der f. Eks. nævnes:
»Køre X Las Grus til England«. Panden skulde nu x Gange gnides
fra oven og nedad paa en Dør, saa det rigtigt klirrede i Døren og rum
lede i Staklens Hoved.
»Binde en Buket«. — Den, der skulde udføre Dommen, blev sat
udenfor Stuen, og de tiloversblevne f. Eks. Piger, hvis det var en
Dreng, som kom uden for, benævnte hinanden hviskende med Blom
sternavne, som den dømte uden for skulde sige, hvad han vilde gøre
ved, naar han blev spurgt. Naar Buketten var færdig, kunde han
komme ind og. faa Forklaringen, saa han kunde faa at høre, hvem af
Pigerne, der skulde i Knaphullet og hvem, der skulde paa Møddingen
eller lignende.

»Pakke x’s Kuffert«. Den dømte gik uden for, og man valgte sig
en af de Deltagende, hvis Signalement man opgav paa følgende Maade:
»Jeg pakker x’s mørke Haar«, en anden sagde »Jeg pakker x’s store
Ører«, en tredie »Jeg pakker x’s røde Næse, blaa Bluse, sorte Strøm
per« o. s. v. og saa gjaldt det jo, om han kunde gætte, hvem det var,
for saa var han fri for at staa derude, og ellers maatte han give fortabt,
hvorefter han fik Lov at komme ind og faa Forklaringen.
»Tre Gange Ja og tre Gange Nej«. Til den dømte i et andet Værelse
stilledes forskellige mere eller mindre morsomme Spørgsmaal, som
den dømte kun maatte svare enten en Gang ja eller nej, ialt til 6
Spørgsmaal. Naar det var gjort, kunde han komme ind for at faa de
rigtige Spørgsmaal og deres Svar at vide.
»Bide en Nøgle over«. Den dømte blev bunden for Øjnene og skulde
først bide i en Nøgle, derefter mere kraftigt i et Stykke Sæbe, hvad
der ikke smagte særlig godt.
Af andre kan nævnes »Kysse Pavens Hest«, »Gaa Polsk Tiggergang«
m. fl.
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Sønderjydsk Teglindustri

Nordre Fasanvej 217 - København N.

Telf. C. 4520 — TaOa 1700 — Taga 1717

Facadesten, flammede Sten, Tagsten, Drænrør
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fra

Sønderjydsk Tæppefabrik
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Tlf 64k. Kontor\ Parkallé I5, Aarhus. Tlf. 6444.
Facadesten, Tagsten, Radialsten, glass. Tagsten og Mursten
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Aktieselskab
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Telefoner: 207 - 807 - 808
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Forlang Gulvtæpper
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D. I. S.
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Sønderjylland

Frøcon toret

Sydfynske Jernbaner

(for undersøgt Markfrø)
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(Grundlagt 1887)

KOLDING

Pindstrup
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Rio Radiatorer
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Nr. Alle 10
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en gros
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A/s P. ØRSNES' ENKE & SØN
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Odense
Aktieselskabet
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Kolding

—
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Varde — Haderslev —

Helsingørs Væveri
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N. MIKKELSEN SØRENSEN
Murermester og Entreprenør
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