JULELEGE
Helt fra gammel tid blev der i julen holdt julestuer. Her mødtes egnens karle og piger for at lege
sammen. Julestuerne blev holdt efter helligdagene dvs. efter 2. juledag.
Mange af disse julelege kender vi også i dag f.eks. blindebuk og bro bro brille, men flere af dem er
gået i glemmebogen. Det gælder lege som ”trække krog”, ”balderune”, ”nippe strå” ”strække
stok” og mange andre.
Herunder er eksempler på tre forskellige sanglege og en række små julelege som kan bruges til
underholdning i julen.

"Der leges blindebuk", 1866.
Julius Exner (1825 - 1910).

JULESANGLEGE
Hele min familie
•
•
•
•
•
•

Der stilles op i en lang række med hænderne på skuldrene eller om hoften på den der står
foran.
Rækken marcherer frem. Tæl til tre inde i hovedet på 1 trampes lidt hårdere.
Alle standser og skygger for øjnene og ser til den ene side ved ”De kikked’ her…” og til den
anden side ved ”…. de kikked der”.”
På ”Bom!” synker alle en lille smule ned i knæene og går videre med bøjede ben.
Man gentager sangen mange gange, indtil man til sidst vrikker bagdelen hen ad gulvet.
Og ved det allersidste ”Bom” læner man sig bagover i skødet på den, der sidder bagved.
Hele min familie
sku’ til julegilde;
kunne ikke finde vejen.
De kikked’ her!
De kikked’ der!
Og bom så faldt de i grøften!

Er det dig, der har ta’t min julebuk?
•
•
•
•
•
•
•

Der stilles op to og to overfor hinanden i en kreds. Halvdelen af børnene laver en cirkel,
resten finder hen til en partner.
Sæt hænderne i siden og se sur ud. Truer ad hinanden. Gerne med knytnæver. Sig den
første linje i sangen tre gange
Drej en omgang rundt.
Klap 3 gange ved ”Sig ja, sig ja, sig ja”
Tramp 3 gange ved ”Sig nej, sig nej, sig nej”
Hold fast i hinanden med to hænder, drej hurtigt rundt ved sidste linje.
Samme kreds, ny partner.
Er det dig, der har tag’ min julebuk?
Er det dig, der har tag’ min julebuk?
Er det dig, der har tag min julebuk?
Sig ja, sig ja, sig ja!
Sig nej, sig nej, sig nej
Er det dig, der har tag min julebuk?

Lille søde nissefar
•
•
•
•
•
•

Lav en kreds- sid helt tæt.
Find en nissefar.
Nissefar sidder med hovedet mellem benene under 1. vers.
Børnene sidder med hænderne på ryggen og en mandlen smutter rundt, dvs. går fra hånd
til hånd om ryggen på kredsen.
Mandlen smutter også rundt i 2. vers, men da må nissefar se.
Gætter nissefar rigtigt, må han vælge den næste nissefar, gætter han forkert, er det den
som har mandlen, som bliver den nye nissefar.
Lille søde nissefar.
Der er julegrød til nissefar.
julegrød med mandel i
men den mandel gemmer vi.
Mandlen smutter rundt omkring
smutter rundt i grøden i en ring.
Hvor er mandlen henne nu?
Nissefar nu gætter du

JULELEGE
Trække krog - en styrkeleg
•
•
•

To og to skal kæmpe mod hinanden.
Tag krog i hinandens pegefinger.
Det gælder nu om at trække den anden til sig eller få ham til at give op.

Balderune
•
•
•
•
•

Alle undtagen to personer stiller sig i rundkreds.
Den ene af de to sætter sig i midten af kredsen på en skammel, den anden ” Balderune”
gemmer ansigtet, stående, i skødet på den der sidder.
De andre i kredsen går nu rundt om dem i midten.
Den der sidder på skamlen udpeger en der skal dunke ”Balderune” i ryggen,
Balderune skal nu gætte , hvem der dunkede.
Alle siger ”
”Balderune, dunkes det dig, tykes det mig”

Balderune.
Af Dahlerup og Kramer Petersen.

Hente halm…
En rigtig smidighedsleg som alle stærke piger og karle er gode til. På landet var der jo nok af halm
at boltre sig i så hvorfor ikke bruge det i en leg og en konkurrence.
•
•

Læg dig på gulvet. Læg dukken eller halmfiguren over dit hoved.
Hent nu dukken/halmfiguren med fødderne hen over hovedet.

Nippe strå.
Af Dahlerup og Kramer Petersen.

Tag lyset i hånd
•

En person har et tændt stearinlys op foran sit ansigt. De andre skal nu lave ansigter, men ikke tale
for at få den med lyset til at le eller grine så lyset blafre.

•

Sig først og sidst

”Tag lyset i hånd min datter
og vogt dig vel for latter”

Lyset.
Af Dahlerup og Kramer Petersen.

