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Skolli, skolli, skíttu í hverju horni 

Um skollaleik í sögulegu ljósi 

Símon Jón Jóhannsson 

Einn elsti nafngreindi barnaleikur sem um getur hér á landi er skollaleikur. Leikurinn 
virðis því eiga sér gamlar rætur í íslensku samfélagi og hann naut vinsælda langt fram á 
tuttugustu öld. Í elstu heimildum er skollaleikur oftast nefndur blindingsleikur en ýmis 
önnur nöfn hafa einnig verið notuð. Arngrímur Jónsson lærði (1568-1648) getur um 
blindingsleik í Crymogæu sem út kom á latínu í upphafi 17. aldar en í þýðingu hennar frá 
miðri sautjándu öld er leikurinn nefndur blindisleikur og þess getið að hann kallist 
einnig krækisblinda (Arngrímur Jónsson, 1985, bls. 149-150). Krækiblinda og blindisleikur 
eru líka nefndir í þýðingu Guðmundar Ólafssonar fornfræðings (um 1652-1695) í 
latnesk-íslenskri orðabók frá fyrri hluta 17. aldar og eru þar þýðingar á latneska orðinu 
myindæ (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 105 og 5). Í kvæði Stefáns Ólafssonar 
(1619-1688) Unglingsskemtan frá því um 1670 er einnig nokkrum leikjum barna lýst og 
blindingsleikur meðal annars nefndur (Stefán Ólafsson, 1885, bls. 35).  
 

Undan má ég ekki skilja í óðarkveyk 
grenjabít og blindingsleik. 

 
Þá nefnir Eggert Ólafsson (1726-1768) blindingsleik í kvæðinu Tvídægru þar sem segir 

frá hinni undarlegu þjóð „Sukkudokkum“ (Eggert Ólafsson, 1832, bls.134).  
 

Þau dýr af Adams sýndust sæði, 
sá eg manns form og athæfin;  
þeir höfðu farar flasligt æði,  
fálmaði hvörr um þverran hinn; 
því hvarf til mín sú hugsan veik 
hvort að þeir væru´ í blindings-leik.  

 
Séra Guðmundur Jónsson (1763-1836) nefnir blindingsleik í Sumar-giøf handa Børnum 

frá 1795, telur hann meðal hættulegra leikja sem börn geti slasast í og varar við að 
hann sé leikinn. Guðmundur segir síðan eftirfarandi dæmisögu máli sínu til stuðnings:  

 
Børnin fóru einusinni í blindíngs-leik uppí húsa-gardi. Vigdís var blindíngur og 
leitadi ad hinum børnunum; þau hlupu umkríng í húsa-gardinum, en Vigdís 
þreifadi fyrir sér þar til hún kom í húsa-sundid milli skemmunnar og smidiunnar. 
Bíddú við hugsadi hún; þarna hafa þau falid sig, þar skal eg ná þeim. Og í því 
sama datt hún ofan af húsa-gardinum meir enn manns hæd. Til allrar ólucku var 
griót af hvøssum eggia-steinum nedan undir. Hún datt med høfudid rétt á 
snøsina á einum, og ... æ børn! eg get varla sagt frá því ... høfudid klofnadi, og 
blódid og heilinn slettist allt um kríng (Guðmundur Jónsson, 1795, bls. 121-
122).  

 
Af framanskráðu má ráða að heitin blindingsleikur og krækisblinda séu mun eldra 

heiti þessa leiks en á síðari hluta nítjándu aldar nefna hins vegar ýmsar heimildir bæði 
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skollaleik og skollablindu (Orðabók Háskólans, e.d.).1

Í svörum við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins (Svör við spurninga-
skrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979/2000) kemur fram að margir heimildarmenn 
um land allt þekkja skollaleikinn en undir mismunandi heitum. Í spurningaskrá 39 frá 
árinu 1979 var spurt um leiki og þekktu 62 af 91 svarenda, sem fæddir voru á árabilinu 
1891-1967, þennan leik. Flestir nefna hann blindingsleik (27) en þeir svarendur eru 
flestir af Suður- og Austurlandi, allmargir nota heitið skollaleikur (20), nánast allir af 
Norður- og Vesturlandi en fáeinir kalla leikinn skollablindu (7) en þeir svarendur eru 
allir frá Norðurlandi. Nafn leiksins virðist því að einhverju leyti hafa verið bundið 
landshlutum. 

 Þess er þó vert að geta að Jón 
Ólafsson úr Grunnavík (1705-1779) nefnir Skolla Leik í orðabókarhandritinu frá miðri 
18. öld og segir að til sé annar skyldur leikur sem kallist Hallti fjandi (Jón Ólafsson, 
1754l; Una Margrét Jónsdóttir, 2009, bls. 143). 

Þegar spurt var um leiki árið 2000 í spurningaskrá 100 þekktu einungis 18 af 125 
svarendum (sem að jafnaði voru talsvert yngri en svarendur spurningaskrár 39) skolla-
leikinn og nefndu hann ýmist skollaleik (10) eða blindingsleik (8).2

Ólafur Davíðsson (1862-1903) náttúrufræðingur og þjóðfræðingur nefnir leikinn 
skollaleik eða skollablindu í Íslenzkar skemtanir en tilgreinir þó fleiri nöfn, svo sem 
blindingsleik, krækilblindu og dúfuleik, eftir ýmsum heimildum (Ólafur Davíðsson, 1888-
1892, bls. 105). Ólafur segir að skollaleikur hafi oftast verið leikinn úti og þá haslaður 
sérstakur völlur fyrir leikinn (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 103). Þegar leið á 
tuttugustu öldina varð hins vegar algengt að skollaleikur væri leikinn innan dyra samfara 
stækkun húsnæðis og betri aðstæðum á heimilum (Svör við spurningaskrám 
Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979). Annars lýsir Ólafur skollaleiknum þannig að í 
honum geti tekið þátt svo margir sem vilja en í upphafi sé einn valinn til að vera skolli 
og bundið fyrir augun á honum. Aðrir leikendur fara til skolla, taka í höndina á honum 
og segja: „Er skolli heima?“ Skolli svarar þá: „Heima segir hann sig.“ Þá svarar 
hópurinn: „Skítur í hverju landshorni kæfi þig og kerlinguna þína.“ (Ólafur Davíðsson, 
1888-1892, bls. 103).

 Enginn nefndi hins 
vegar heitið skollablinda. Líklega bendir þetta til þess að vinsældir leiksins hafi farið 
dvínandi þegar leið á tuttugustu öld og nafnið skollablinda orðið sjaldgæfara (Svör við 
spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979/2000).  

3

 

 Ólafur segir að líka hafi verið til að leikmenn færu með 
eftirfarandi þulu:  

Klukk, klukk skolli 
skellur í hverju horni. 
Aldrei skaltu mér ná, 
fyr en í kvöld um sólarlag,  
þegar þú drepur hestinn þinn 
og þig sjálfan þar á.4

 
  

                                                           

1  Elsta dæmið um skollaleik í ritmálssafni Orðabókar Háskólans er úr Norðra frá 1856, bls. 33, en 
síðan ýmis dæmi úr blöðum og tímaritum frá síðari hluta nítjándu aldar. Elsta ritmálsdæmið um 
skollablindu er frá 1874 í þýðingu Davíðs Guðmundssonar á Presturinn á Vökuvöllum, bls. 54. 

2  Erfitt er að draga ályktanir um mismun nafna eftir landshlutum út frá svörum við spurningaskrá 100 
þar sem upplýsingar um búsetu heimildarmanna vantar iðulegu í skráða heimild.  

3  Ólafur nefnir einnig annars konar orðalag í stað „skítur í hverju landshorni kæfi þig og kerlinguna 
þína“ svo sem „skítur í hverju horni hlandkæfi þig“ og „lukkan leiði þig“. 

4  Hér nefnir Ólafur nokkur dæmi um mismunandi orðalag í þulunni og tilgreinir jafnframt þá skýringu 
Jóns Ólafssonar úr Grunnavík úr orðabók hans frá miðri átjándu öld að orðið „klukk“ sé komið af 
þýska orðinu „Glück“ (hamingja) og því byrji skollaleiksþulan á heillaóskum til skolla. Ásgeir Blöndal 
Magnússon (1989) segir í Íslenskri orðsifjabók að klukka í merkingunni að slá einhvern laust og segja 
klukk í skolleik og öðrum eltingaleikjum sé ef til vill skylt sögninni að klukka, þ.e. krunka eða gagga 
sbr. glōciō, gagga, á latínu.  
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Þegar þannig er búið að heilsa skolla dreifa leikendur sér um leikvöllinn en skolli 
freistar þess að ná einhverjum þeirra. Fari hann út fyrir leikvöllinn er hann látinn vita 
en fari einhver leikenda út af vellinum er sá úr leik eða er „brenndur“ (Ólafur 
Davíðsson, 1888-1892, bls. 103).5

 

 Um leið og skolli nær einhverjum klappar hann á 
bak og segir: „Klukk, klukk á herðar þínar, sittu kyrr í holu þinni og komdu aldrei meir 
þángað til á morgun.“ Til er einnig að sá sem næst geti valið milli þess að vera úr leik 
eða ganga til liðs við skolla, fái band fyrir augun og hjálpi honum að fanga hina. 
Leiknum er lokið þegar skolli hefur náð öllum en sé farið í fleiri leiki er það ýmist sá 
sem náðst hefur fyrst eða síðast sem verður skolli í næsta leik (Ólafur Davíðsson, 
1888-1892, bls. 104). Ólafur telur skollaleik með algengustu barnaleikjum á landinu en 
oft komi þó fyrir að fullorðnir fari einnig í leikinn. Í því samhengi nefnir hann eftir-
farandi húsgang (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 105):  

Kaffibolla beindu mér,   
blíð og holl gulls eikin,  
því að hrollur í mér er,  
eptir skollaleikinn. 

 
Eins og áður segir þekkja margir heimildarmenn Þjóðháttasafns skollaleik og virðist 

leikurinn hafa verið vinsæll og vel þekktur um land allt á fyrri hluta tuttugustu aldar 
(Svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979/2000). Heimildarmaður, 
karlmaður fæddur 1924, sem kallar leikinn skollaleik, segir að hann hafi einnig verið 
nefndur skollablinda eða blindingsleikur. Einn leikandi hafi verið skolli og bundið fyrir 
augu hans. Þá hafi honum verið snúið í hringi og sagt um leið:  
 

 
Skolli, skolli, skíttu í hverju horni,      
ekki skaltu ná mér     
fyrr en á miðjum morgni.      
Farðu með skömm af stað. 

 
Síðan hafi honum verið sleppt og hann átt að finna einhvern hinna. Ef hann þekkti 

þann sem hann náði varð sá að taka við hlutverki skolla. Heimildarmaður segir að 
stundum hafi verið notast við aðrar reglur og hafi þá skolli átt að ná öllum þátt-
takendum en þurfti ekki að þekkja þá (ÞÞ 4948, 1979). Aðrir heimildarmenn segja að 
skolli hafi þurft að ná öllum og þekkja þá. Um leið og hann bar kennsl á þann sem 
hann náði var sá úr leik en giskaði hann vitlaust hélt viðkomandi áfram í leiknum. 
Erfiðast hafi verið að ná þeim síðasta enda hafði sá nóg pláss til að smokra sér undan 
(ÞÞ 4832, ÞÞ 4855 og ÞÞ 4771, 1979).  

Eins og fram kemur hjá Ólafi Davíðssyni var skollaleikur oftast leikinn utandyra 
áður fyrr og sérstakur leikvöllur þá oft markaður fyrir leikinn. En margir heimildar-
menn nefna líka að hann hafi verið leikinn innandyra, einkum á veturna þegar óhægt 
var um vik að leika sér úti. Þegar rýmkaðist í heyhlöðum á vorin voru þær einnig 
tilvalinn vettvangur fyrir skollaleik (ÞÞ 4761, 1979). Þá nefna heimildarmenn að vinsælt 
hafi verið að fara í skollaleik um jólaleytið eða þegar mörg börn komu saman, meðal 
annars eftir messu. Með tilkomu almenns skólahalds skapaðist einnig slíkur vettvangur 
(Svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, 1979).  

Þulan sem farið er með þegar skolla er snúið er með ýmsu móti þótt kjarni hennar 
sé yfirleitt svipaður og leikurinn almennt leikinn með líkum hætti. Hér skulu nefnd 

                                                           
5  Að vera „brenndur“ útskýrir Ólafur eftir Magnúsi Grímssyni að sé þannig að tveir leikendur leggjast á  

bakið og spyrna iljum saman. Þá reynir sá seki að hlaupa yfir fætur þeirra sem liggja en þeir reyna að 
fella hann með því að lyfta saman fótunum upp og niður eins hratt og þeir geta. Nái þeir þannig að 
fella hinn seka er hann „brenndur“ og úr leik en komist hann klakklaust yfir er hann sýkn saka. 
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þrjú dæmi. Heimildarmenn eru konur, ein fædd 1896 á Vestfjörðum, önnur 1911 á 
Vesturlandi og sú þriðja 1920 á Ströndum.  

 
Skolli minn, skolli,      
skítur í hverju horni, 
aldrei skaltu ná mér      
fyrr en á miðjum morgni.       
Skolli minn skolli (ÞÞ 5091, 1979). 
 
Skolli, skolli, skíttu í hverju horni,  
aldrei skaltu ná mér 
fyrr en á sólarlagi í kvöld (ÞÞ 4855, 1979).  
 
Klukk, klukk skolli,        
skýst úr hverju horni.      
Aldrei skaltu ná mér      
fyrr en á miðjum morgni.      
Allir eru í leik (ÞÞ 5095, 1979).  

 
Í leikjasafni Ólafs Davíðssonar er gerður greinarmunur á skollaleik eða skollablindu 

og svokölluðum blindkrækluleik. Ólafur tekur samt fram að leikirnir séu líkir og þeim 
því oft blandað saman en talsverður munur sé þó á þeim (Ólafur Davíðsson, 1888-
1892, bls. 101-105). Í blindkrækluleik segir Ólafur að menn setjist niður á víðavangi og 
megi ekki hreyfa sig þaðan en þeir megi sveigja til líkamann og standa upp. Bundið er 
fyrir augun á einum leikmanni, „blindkræklunni“, og henni snúið nokkrum sinnum í 
snarkringlu en síðan reynir hún að ná til hinna og þarf að finna þá alla og bera kennsl á 
þá. Ólafur segir enn fremur: 

 
Blindkræklan á erfitt uppdráttar, þar sem hún er steinblind og rugluð í ríminu 
þar á ofan. Kostar hún því kapps um að koma setumönnum til að gjöra vart við 
sig. Hún hefur t.d. í frammi ýms skrípalæti í því skyni að koma þeim til að hlægja 
og rennur svo á hljóðið, ef það tekst. En það er ekki alt búið, þótt hún nái 
einhverjum, því hún verður að segja hver það sé. Annars er alt ónýtt.  

 
Ólafur nefnir nokkur önnur heiti á leiknum svo sem setuleik, blindingsleik, þúfuleik og 

krækilblindu (Ólafur Davíðsson, 1888-1892, bls. 102). Krækisblinda kemur fyrir í 
þýðingu á Crymogæu Arngríms lærða eins og áður er nefnt (Arngrímur Jónsson, 1985, 
bls. 150).  

Heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja ekki blindkrækluleik en einn nefnir leikinn 
setublindu sem hann segir að svipi til skollaleiks en sé leikinn úti. Þátttakendur setjast í 
hring en einn er hafður inni í hringnum. Hann fær að sjá hvar hinir hafa valið sér sæti 
áður en bundið er fyrir augu hans en til að rugla hann er honum snúið nokkra hringi í 
upphafi leiks. Síðan verður hann að finna alla sitjendur og nefna þá með nafni. Þá sem 
hann finnur má hann þukla og rannsaka, ekki mega leikendur breyta um sæti en þeir 
mega fara úr peysu eða blússu, setja upp húfu eða skýlu eða eitthvað þvíumlíkt svo 
erfiðara verði að þekkja þá. Séu leikendur fáir má hafa band á milli þeirra svo skolli 
fari ekki út fyrir hringinn en því má svo sleppa þegar hann rekst á það (ÞÞ 4886, 
1979).  

Tveir heimildarmenn, báðir fæddir um aldamótin 1900, nefna annað afbrigði, 
blinnibúkk og blindi púkk. Nöfnunum svipar mjög til danska og norska leikjaheitisins 
blindebuk og blindebukk (blindhafur) (Kristensen, 1896-1898, bls. 192-193; Støylen, 
1899, bls. 99). Heimildarmönnunum tveimur ber saman um hvernig leikurinn var 
leikinn. Þátttakendur mynda hring og haldast í hendur en blindingi er hafður inni í 
hringnum og hefur hann nú í hendi sér prik eða einhvern annan hlut sem hann notar 
til að pota í hina og líkir þannig í raun eftir hafri. Leikendur syngja svo einhverja vísu 
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en þegar þeir ljúka söngnum potar blindinginn í einhvern í hringnum og segir: „Gefðu 
hljóð af þér.“ Þá reynir viðkomandi að vera sem ólíkastur sjálfum sér í röddinni en nái 
blindinginn að þekkja hann skipta þeir um hlutverk og hann verður blindingi (ÞÞ 4761 
og ÞÞ 7259, 1979).Vestfirsk kona fædd 1896 nefnir þennan leik „blindingsleik“ en gerir 
greinarmun á honum og hefðbundnum skollaleik þar sem þátttakendur eru á stjáki í 
kringum skolla á ákveðnu svæði en haldast ekki í hendur. Hún segir blindingsleik hafa 
verið einn af hátíðarleikjunum og sérstaklega leikinn á jólum (ÞÞ 5091, 1979).  

Í Leikjabók frá 1916 er svipað afbrigði skollaleiks nefnt „pípp“ leikur. Þar segir að 
blindingi, sem aðrir þátttakendur dansi í kringum, hafi staf í hendi sem hann stappi 
niður og þá stansi allir. Því næst bendi blindinginn á einhvern með stafnum og segi: 
„Pípp“ en þá svari sá sem bent er á og segi: „Pípp.“ Blindinginn eigi svo að reyna að 
þekkja viðkomandi af málrómnum og takist það verði hann skollinn næst en annars 
haldi leikurinn áfram (Leikjabók I: Leikir innanhúss, 1916, bls. 17-18). Nokkrar fleiri 
gerðir „blindingaleikja“ eru nefndar í bókinni; dúfuleikur, að þekkja hljóð, bjölluleikur, hvar 
ertu? og mjá en jafnframt sagt að skollaleikur sé algengur íslenskur „blindingaleikur“. 
Skollaleiknum er síðan lýst á hefðbundinn hátt (Leikjabók I: Leikir innanhúss, 1916, bls. 
16-19).  

Af ofansögðu má ráða að einkum hafi verið um að ræða þrjár megingerðir skolla-
leikja hér á landi um og eftir aldamótin 1900: blindingsleik eða skollaleik þar sem þátttak-
endur dreifðu sér og hreyfðu sig að vild um afmarkað svæði meðan skolli leitaði 
þeirra; blindkrækluleik þar sem þátttakendur dreifðu sér en héldu kyrru fyrir á sama 
stað; og hringleik þar sem skolli reyndi að þekkja leikendur með priki og hljóðum.  

Skollaleikir ýmiss konar virðast eiga sér langa sögu. Norski þjóðfræðingurinn Åse 
Enerstvedt (f. 1932) bendir á að sumir fræðimenn telji að blindingsleiki megi rekja til 
gamalla helgiathafna og að þeir feli jafnvel í sér minni um forna mannfórnarsiði. Aðrir 
fræðimenn líti á blindingjann í skollaleiknum sem tákngerving þess manns sem ofur-
seldur er örlögum sínum og sé til dæmis algengt minni í grísku harmleikjunum. 
Rithöfundar hafi í gegnum tíðina notað slíkt minni æ ofan í æ og skollaleikir í ýmsum 
myndum birst í heimi bókmenntanna. Þess megi svo að auki geta að blindingsleikir 
hafi einnig verið vinsæl skemmtan meðal fullorðinna við frönsku hirðina á átjándu öld. 
Þá bendir Enerstvedt líka á tengsl við heiðnar kjötkveðjuhátíðir og annað skemmtana-
hald í Evrópu þar sem meðal annars var til siðs að klæðast í líki geithafra og annarra 
dýra. Leifar slíkra hátíða má enn sjá á ýmsum helgihátíðum kaþólsku kirkjunnar, 
einkum tengdum föstu og páskum (Enerstvedts, 1982, bls. 130-132; Gunnell, 2007). 
Nafngiftin á skollaleik í Skandinavíu, blindebukk, gæti átt þar rætur. Åse Enerstvedt 
nefnir í bókum sínum nokkur dæmi um skollaleiki í Noregi (Enerstvedts, 1982, bls. 
130-132; Enerstvedts, 2004, bls. 73-74) og í leikjasafni norska sálmaskáldsins og 
biskupsins Bernts Støylen (1858–1937), Norske Barnerim og leikar frá 1899, eru nefndar 
ýmsar gerðir, svo sem blindetjuv, blindtjuka og blindebukk (Støylen, 1899, bls. 99). 

Í hinu danska leikjasafni rithöfundarins Önnu Erslev (1862-1919), Illustreret Legebog, 
sem fyrst kom út í tveimur bindum árin 1897 og 1898, er nokkrum skollaleikjum lýst. 
Bæði er um að ræða leiki þar sem skolli leitar hinna á víðavangi og hringleiki þar sem 
blindingi reynir að þekkja leikendur þegar þeir gefa frá sér hljóð eða með viðkomu. Í 
lýsingu Erslev á blindebuk segir að sá sem bundið er fyrir augun á sé leiddur um svæðið 
og sagt um leið: „Blindbuk vi fører dig.“ Hann svarar þá: „Hvorhen?“ En leikendur 
segja þá: „I Skoven, men forsvar dig vel.“ Blindhafurinn spyr: „Mod hvem?“ Og þá er 
svarað: „Mod Hunde og mod vilde Dyr, som plager dig, du arme Fyr!“ Því næst reynir 
blindhafurinn að ná hinum (Erslev, 1904, bls. 9).  

Í öðrum gerðum sem Erslev nefnir er meðal annars staðið í hring utan um 
blindhafurinn sem hefur staf í hendi (stok-blindebuk) líkt og í „pípp“ leiknum sem lýst er í 
Leikjabókinni eða þá að sá sem bundið er fyrir augun á þarf að þekkja leikmenn með 
því að taka í hendur þeirra (den blinde gætter) eða finna þá með því að láta þá svara sér 
(Jakob, hvor er du?) (Erslev, 1904, bls. 53-55).  
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Danski þjóðfræðasafnarinn Evald Tang Kristensen (1843-1929) nefnir einnig 
nokkrar gerðir skollaleikja í leikjasafni sínu, Danske Børnerim, Remser og Lege, udelukkende 
efter Folkemunde, 1896-1898 (Kristensen, 1896-1898, bls. 192-193; Thyregod, 1931, bls. 
206-211). 

Það er athyglisvert að í engum þeirra lýsinga á skollaleikjum sem er að finna í 
norsku og dönsku leikjasöfnunum eru líkar eða sambærilegar þulur notaðar eins og í 
íslensku afbrigðunum þegar blindingjanum er snúið eða hann ruglaður í ríminu, svo 
sem „skolli, skolli, skíttu í hverju horni …“ og aðrar slíkar. Þá vekur einnig athygli að í 
íslensku skollaleikjunum er blindinginn kenndur við skolla sem getur annaðhvort verið 
tófa eða djöfulinn sjálfur, en í Danmörku og Noregi er hann oftast geithafur og í 
enskumælandi löndum er algengasta nafn leiksins Blind Man´s Buff og þar er heldur 
enginn skolli á ferð.6

Iona og Peter Opie færa rök fyrir því í bók sinni um breska barnaleiki, Children´s 
Games in Street and Playground, að Blind Man’s Buff eigi sér einnig mjög gamlar rætur þar í 
landi og hafi lengi notið mikilla vinsælda. Algengasta gerð hans er dæmigerður 
skollaleikur, ýmist leikinn inni eða úti, þar sem skolli leitar annarra þátttakenda með 
bundið fyrir augun en þeir hafa frjálsar hendur um að koma sér undan honum. Til eru 
heimildir fyrir því að leikurinn hafi verið leikinn allt frá fjórtándu öld. Iona og Peter 
Opie (2008) telja að enginn annar leikur sé nefndur eins oft í breskum bókmenntum 
allt frá sextándu öld og Blind Man´s Buff en þar hefur hann einnig heitið ýmsum fleiri 
nöfnum.  

  

En skollaleikurinn á sér enn eldri rætur og er þekktur víða um lönd. Gríski rit-
höfundurinn Júlíus Pollux lýsir leik hjá Forn-Grikkjum á annarri öld sem hann nefnir 
Chalke muia sem þýða mætti sem látúnsfluguna. Pollux segir að bundið hafi verið fyrir 
augu eins drengsins sem þátt tók í leiknum en hann síðan kallað: „Ég skal elta 
látúnsfluguna.“ Hinir leikendurnir svöruðu: „Þú getur elt hana en þú nærð henni 
aldrei.“ Síðan hlupu þeir í kringum blindingjann og slógu til hans með papírushýði þar 
til hann náði einum þeirra (Opie, 2008, 165-168; Wilman, 1914, bls.14).  

Það er ljóst að skollaleikir eiga sér langa sögu hér á landi og hafa verið vinsælir 
meðal barna og fullorðinna um allt land langt fram á tuttugustu öld. Sambærilega leiki 
er að finna í þeim löndum sem næst okkur liggja en skollaleikirnir hafa greinilega 
þróast sjálfstætt hér á landi og fengið séríslenskt yfirbragð með leikjaþulum og 
skollanum í forgrunni. Hinu verður þó ekki svarað hvaðan þessir leikir hafa upphaf-
lega borist hingað eða með hvaða hætti. Þar um eru heimildir þöglar.  
 

                                                           
6  Vera má að refurinn hafi tekið við hlutverki geithafursins í skollaleikjum hér á landi líkt og 

jólakötturinn virðist að einhverju leyti hafa gert gagnvart norræna jólahafrinum enda voru geitur mjög 
sjaldgæfar hér á landi þegar fram liðu stundir á öldum áður (Árni Björnsson, 2006, bls. 39). Aftur á 
móti er svo stundum litið á geithafurinn sem einkennistákn djöfulsins (skollans) eins og fram kemur 
víða í þjóðtrú (Biedermann, 1992, bls. 60). Sjá einnig um hlutverk gethafursins í Gunnell (2007). 
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