
Leken ”VARGLOVEN” 

Beskrivning: 

Deltagare: vanligen 5, dvs 1 som tar fast och 4 som springer undan. I leken kan delta fler eller färre 

deltagare än 5.  

1. I snön trampar man upp en ring med en diameter på ca 10 -15 meter. Därefter trampar man 

upp två stigar från ringens kant till andra sidan, så att de skär varandra i ringens mitt,  

se bild 1. 
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2. Ytterligare trampar varje deltagare, upp en egen stig från ringen till mitten, se bild 2 

3. Före leken börjar utser man vem som ska vara björn, och ta fast de övriga, dvs vargarna 

4. Leken inleds med att björnen går till ringens mitt och ”börjar laga en måltid” genom  

att fösa ihop snön till en liten hög. Under tiden iakttar vargarna björnen och kan nu röra sig 

fritt i cirkeln längs med stigarna. 

5. Då björnen har ”kokat” färdigt går han till byn medan ”maten svalnar”. Björnen går bort från 

cirkelns mitt och nu passar vargarna på och ta av björnens mat.  

6. Björnen hör hur vargarna ylar, svänger om och rusar till sitt bo. Björnen blir ledsen när han 

ser att nästan all mat är förstörd, blir sen arg och börjar jaga vargarna. 

7. När någon blir fasttagen är han ”färdig” och får ställe sig i cirkelns mitt. Den som blir 

fasttagen först är björn nästa gång leken börjar. 

8. Man får använda endast de upptrampade stigarna och trampar man utanför så ”är man 

färdig” och får ställe sig i mitten. Dessutom måste den personen vara björn nästa gång, även 

om han/hon inte blev fasttagen först. 

9. Leken slutar när björnen tagit fast alla vargar eller när han ger upp. 

 

 

 

 

Vargringen 1, Korsnäs år 

1937. (länk till Finna) 

Fotograf: Maximilian Stejskal.  

 

Bilder ur samlingen Maximilian 

Stejskal: Folklig idrott. 

Folklivsstudier III utgivna genom 

Folkkultursarkivet. Skrifter 

utgivna av Svenska 

litteratursällskapet i Finland. 

Helsingfors 1954. 

 

https://finna.fi/Record/sls.SLS+487+a_SLS++487+a+b+foto+06


Stundars friluftsmuseum: ”Upp och hoppa, ut och leka!” Gamla vinterlekar, beskrivningar (pdf) och 
video på museets YouTube-kanal. Idé museipedagog Pia Timberg. Sammanställt av Pia Timberg & 
amanuens Susanne Lagus. 

 

Källor: 
Fotografi samt beskrivningar: hämtat från finna.fi,  

<https://finna.fi/Record/sls.SLS+487+a_SLS++487+a+b+foto+06 > 27.1.2021 

 

Finlands svenska folkdiktning, Lekar och Spel VIII. Lekar med idrottslig karaktär, D. Blindbocken drages på en 

kälke. s. 219 ff. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 390, HELSINGFORS 1962. 

<https://folkdiktning.sls.fi/#/publication/48/cover/> 27.1.2021 

 

Ekrem, Carola: Vi leder en blindbock till kungens bord, Vargloven, s. 19-21. Helsingfors, 1997 

Upptecknad 1937 efter Alvar Enberg 27 år, Molpe Korsnäs. Leken har upptecknats i Nyland och Österbotten  

och dess namn har varierat på olika orter. I Sideby och Bromarv har den t.ex. haft namnet Koddase, i 

Österbotten Rävringen och i Ingå Springa varg. Leken har i Sverige b.la namnet Rävkula, Ringvarg och Julkuse. I 

USA heter den Sheep and wolf och på finska heter den Susisilla.  

SLS 487a, 2. 
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