
Kasta gris 
 
 
Sagan Om Två Grisar 
 
I forntiden fanns på Svinsta skär två grisar vid namn Elof och Rutger Svensson som blev ganska 
trötta på att användas som spelpjäser i det urgamla spelet gristärning. De fick stiga upp i svinottan 
när de egentligen helst ville ligga och tryna i sin stia och de blev fulla av blåmärken på skinkorna 
under spelets gång. Bröderna Svinsson bestämde sig för att tälja två små kultingar av trä, att 
användas i stället för dem själva. Natt efter natt snidade de på sina konstverk. Sista natten råkade 
Elof tappa grisarna på stians golv när han skulle räcka dem till Rutger för att han skulle måla dem 
vackert skära.  

- ”Det blev en svinrygg och ett tryne”, sa Elof och så var idén till spelet Kasta Gris född. 
Spelet blev en ofantlig ”suggcé” bland invånarna på Svinsta skär. Elof och Rutger förundrade sig 
över sitt fina tryne för affärer. Framgångarna gjorde dem förmögna och dessutom sparade de nu 
pengar när de inte behövde gå till doktorn så ofta för att få skinkorna omplåstrade. 
En del av överskottet skänkte de till ortens gris-sjukhus – och det var verkligen inte att kasta pärlor 
för svin! Vi hoppas att du uppskattar Elofs och Rutgers spel och att du skänker dem – och deras 
livsöde – en tacksam tanke! 
 
Rimmat fläsk 
 
Där bodde två bröder på Svinsta skär  
som önskade rädda sin skinka så kär 
I en träbit de täljde och skar 
tills det bara fanns två grisar kvar 
och resultatet, Kasta gris, ser du här! 
 
P. I. G. Swineborn 
 
 
Innehåll 
 
Grisbox 
2 grisar 
Poängberäkningsblock 
2 pennor 
 
 
Spelets mål 
 
Spelet går ut på att kasta grisarna och få så många poäng som möjligt i varje kast. Den spelare som 
först når 100 poäng vinner spelomgången.  
 
 
Spelets gång 
 

1. Tag loss första sidan på poängberäkningsblocket. Detta kan användas för en snabbkontroll 
av poängberäkningen för deltagarna. 



2. En spelare utses till ”svinaherde” och får sköta poängberäkningen för deltagarna.  
3. Välj ut den spelare som ska börja. När det är din tur ska du kasta båda grisarna samtidigt. 

Hur landar de? 
 
 
 
SIDFLÄSK 
 
1 poäng 
Båda grisarna landar på samma sida, antingen landar båda på höger sida eller på vänster sida. (För 
att snabbt avgöra kan du kontrollera de svarta prickarna). 
 
 
FLÄSKLÄGG 
 
Du förlorar alla dina poäng för den omgången. Grisarna landar på olika sidor. (Den ena med svarta 
pricken upp och den andra med svarta pricken ned.) 
 
STÅENDE GRIS 
 
5 poäng 
En gris landar på alla fyra benen. (Den andra grisen landar på sidan!) 
 
DUBBEL STÅENDE GRIS 
 
20 poäng 
Båda grisarna landar på alla fyra. 
 
SVINRYGG 
 
5 poäng 
En gris landar på ryggen med benen i vädret. (Den andra grisen landar på sidan.) 
 
DUBBEL SVINRYGG 
 
20 poäng 
Båda grisarna landar med benen i vädret! 
 
TRYNE 
 
10 poäng 
Grisen landar på trynet och de två frambenen. (Den andra grisen landar på sidan!) 
 
DUBBELT TRYNE 
 
40 poäng 
Två trynen är bättre än ett! 
 
GRISHALS 
 



15 poäng 
En gris landar på halsen, dvs. den ligger med stöd av käken, ett öra och ett framben. (Den andra 
grisen landar på sidan!) 
 
DUBBEL GRISHALS 
 
60 poäng 
Båda grisarna landar med knorrarna i vädret! 
 
BÖKIG BLANDNING 
 
Vilken kombination som helst som dina akrobatiska grisar visar upp! 
Exempel: Tryne + Stående gris = 15 poäng. 
 
BARA BACON 
 
Grisarna landar så att de  på något sätt berör varandra. Du förlorar dina poäng som du samlat och får 
börja om från noll. Nästa spelare fortsätter. 
 
GRISKNORR 
 
Eftersom denna position är totalt omöjlig, diskvalificeras den spelare som kastat grisarna så att den 
ena grisen landar på den andras rygg! 
 
Fortsätt att spela 
 
När du har räknat samman poängen för ett kast måste du bestämma dig för om du ska stanna där 
eller om du ska fortsätta kasta och försöka få flera poäng. Kom ihåg att om du fortsätter tar du 
risken att förlora dina poäng om du i nästa kast får Fläsklägg. Är gristärningarna på din sida? 
 
Du kan fortsätta så länge du vågar eller tills reglerna sätter stopp: 
 

1. Du väljer själv att sluta och räknar samman dina poäng för omgången. 
2. Du får Fläsklägg och därmed 0 poäng för omgången. 
3. Du får Bara Bacon och förlorar alla poäng som du samlat på dig under hela spelomgången. 

Börja om från början! 
 
När du avslutar omgången räknar svinaherden samman dina poäng och du låter grisarna gå vidare 
till nästa spelare. 
 
Grisrim med knorr 
 
En skär liten kulting från Svinesund tog sig en tupplur en liten stund.  
Han vaknade och skrek: 
”Jag vill inte bli stek!” 
efter detta kan han inte sova en blund. 
 
Francis P.I.G. Bacon 
 
Vinna spelet 



 
Den spelare som först når 100 poäng har vunnit spelet! 
 
Spelversion II – För grisfanatiker 
 
Spela spelet på samma sätt som beskrivits ovan. När en spelare har minst 20 poäng kan han/hon 
välja att ”grymta”. Grymtaren bestämmer i vilket läge grisarna ska landa. 
Observera: Alla spelare utom den som ska kasta grisarna den omgången får lov att grymta! När du 
bestämt dig för att grymta måste du säga ”nöff nöff” innan spelaren som står på tur har börjat kasta 
grisarna. Den förste som skriker ”nöff” blir grymtare den omgången. 
 
Om du grymtat rätt: 
 
Om grisarna landar så som du förutsagt får du dubbelt så många poäng som kastet ger. Samtidigt 
måste också spelaren som kastat dra ifrån lika många poäng från sin totala summa. (En spelare kan 
aldrig få mindre än 0 poäng.) 
 
Om du grymtat fel: 
 
Om grisarna landar på annat sätt än du förutsagt måste du från dina poäng dra dubbelt så många 
poäng som kastet ger. Den här gången vinner kastaren dubbelt så många poäng som kastet ger och 
får då lägga till dessa till sin poängställning. 
 
Spelaren fortsätter att kasta grisarna antingen tills han bestämmer sig för att sluta eller tills han får 
Fläsklägg eller Bara Bacon, precis som i grundreglerna. 
 
Grisen är kastad 
 
En tävlingslysten man från Paris 
Ständigt kastade en gris på alla vis 
Folk anmärkte på hans uppförande 
Då de tyckte han var störande 
Till slut blev han haffad av polis! 
 
Miss P. Iggy 
 


