
Den äventyrliga resan 
hem 1914. 

1. Buda-Pest. 

4. Basel. 

4. Köln. 

5. Liittich. 
(Liege.) 

5. Wien. 

5. Miiblhausen. 

7. Louvain. 

-----8. Briissel. 

9. Metz. 

JO. Prag. 

11. Reims. 

13. Fontainebleau. 
13. Dresden. 

Spel-regler. 
Tåget går och kön är lång, 
bättre lycka nästa gång. 

(Börjar dnyoJ 

Ej blev ditt pass i Miinchen företett 
vänd därför åter, lilla vän till 1. 

( Flyttas till n:o 1.) 

Ehuru oro synes råda 
du måste Kölner domen skåda. 

(Stdr över ett kast.) 

Här dåna kanoner och forten de falla 
att vända till Wiesbaden bäst är för alla. 

(Flyttas till n:o 1.) 

I Wien är trängseln mycket stor 
i förstaden du lugnast bor. 

( Ett steg tillbaka) 

Här hör du kanonernas mäktiga dån 
Bäst är du skyndar dig långt härifrån. 

( Erhdller 1 kastJ 

Bort, bort, jag ser hur här du fasar 
för fienden som våldsamt rasar. 

'Flyttas till ParisJ 
Briissel för alla är säkert bekant 
fly dock från staden om du har en slant. 

1Erhåller 1 kast och betalar 1 mkJ 

I Metz må din tärning du än en gång kasta 
Och sedan med sjumila stövlarna hasta 

(Ett kast till) 
Vänd till Wien nu vackert om, 
ty oå orätt tåg du kom. 

(Flyttas till n:o 5J 
Ehm · · runt om kanoner hör's dundra 
du katedralen måste se, beundra. 

(Stannar över 1 kastJ 
Tretton är ett olyckstal 
och ej gives annat val, 
än att börja, ack hur tungt, -
ifrån spelets utgångspunkt. 

(Börja dnyo!) 
16. Charlottenburg. Sista tåget ostvart går 

17. Lyon. 

Och på det en plats du får. 
(Flyttas till n:o 28.) 

Sidenväverier finnas 
många i Lyon; 
Dina krafter der behövas att 
dem få i gång. 

Därföre du måste stanna. 
såsom hjälp i staden kvar. 
Och som din belöning sedan 
fem mark du från kassan tar. 

(Stannar ett kast och erhdller 5 mkJ 
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47. I Tyskland. 

48. Sassnitz. 
Rögen. 

49. På färjan. 

49. l 50. Nordsjön. 
51. 

50. Trelleborg. 

52. (Nordsjön. 

Nu ändtligen här! 
Gör ej dig besvär 
att hinna med tåget i hast. 
Till Hamburg du förs, 
och om motstånd ej görs 
du frigives efter ett kast. 

(Stannar över ett kast och forts ätter 
därefter via Berlin) 

Med färjan ej du komma kan, 
ty den är fylld af man vid man, 
men när du väntat tvenne kast 
du skyndar på med större hast. 

(Står över 2 kastJ 

Till följe af ett missöde 
måste du stanna här över ett kast. 

Dimman är otäck, 
ej båten kan gå, 
därför ett kast du i väntan må stå. 

Trelleborg, Trelleborg, 
nu förbi är all min sorg! 
Goda händer skänka, 
tvenne mynt som blänka, 
och i glädjen ses du styra 
färden fram till sextiofyra. 

(Erhåller 2 mk och flyttas till n:o 64.) 
Du sitter redan glad i hågen 
och tror dig snart i Göteborg; 
Men ödet är dig ej bevågen -

du ,,förs" till Hamburg, o, vad sorg; 
(Frigives efter ett kast och far sedan 
hem via Berlin,) 

56. Göteborg. Göteborg, Göteborg, -
--nu-förbi är all min -sorg; 

Goda händer skänka, 
tvenne mynt som blänka 

59. Norrköping. 

61. Södertelje. 

62. Stockholm. 

65. Oefle. 

och i glädjen ses du styra 
färden fram till sextiofyra. 

(Erhåller 2 mk och flyttar till 64J 
Motigheter tyckas hopa 
sig på mig för varje dag, 
kappsäck, väska, altihopa 
uppå färjan glömde jag. 

( Flyttas till n:o 49 och betalar i 
hittelön 2 mkJ 

Teljekringlan vill du smaka 
och går ned att få ett par 
vänder till station tillbaka 
för att se hur tåget - far. 

(Betalar för kringlor 1 mk, och står 
över ett kastJ 

Flyktingar och landsstormsmän 
till stationen hasta; 
Du blir tvungen nu igen 
att i Stockholm rasta. 

(Står över ett kast). 
Och får du ,,ett" [!], du kommer nu 
till Raumo helt bra; 
I annat fall så måste du 
den övre vägen ta! 

Du slog huvudet på spiken 
då du mindes att trafiken 
går till Raumo öfver viken. 

(Flyttas till RaumoJ 
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0 Raumo. 

75. Luleå. 

78. Torneå. 

80. Uleåborg. 

86. Östermyra. 

90. Tammerfors. 

92. Riihimäki. 

97. Petrograd. 

100. Helsingfors. 

Här i kö'n du måste bida, 
ack, vad får du icke lida! 
(Stannar över ett kast). 
Från Luleå du åker glad 
med häst till Haparanda stad. 
(Flyttar till 77 och erlägger i skjutslega 

2 mk.) 

Redan känner jag mig hemma, 
vänner här och där man ser, 
och av en jag får en femma 
fast jag inte därom ber. 

( Erhdller 5 mk från kassan.) 
Hejsan, du är ju i Uleåborg; 
Där köper du laxar och fyller din korg. 

(Betalar 2 mk till kassan.) 
Seinäjoki - Östermyra, 
flyttar fram till 94! 

På Raumo tåget nu vänta får du 
ett kast + ett, ja, det där förstår du. 

( Står över 2 kast.) 
Du, av långa resor trött, 
somnat i kupen så sött, 
tågombytet du förglömmer, 
tror väl att du endast drömmer 
när du vaknar pigg och glad 
uti staden Petrograd. 

(Flyttas till 9Z) 
Medan du väntar på nästa båt, 
gå du omkring och beundrar all ståt. 

(Står över ett kast.) 
Hurraa, nu har du målet hunnit 
och därmed hela kassan vunnit. 
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