
Bløde, blege bøgeblade  

  

Far, får får får? Nej, får får ikke får, for får får lam  

  

Små blå gadeplakater 

  

Fisker Frits fisker friske fisk.  

  

En rar barbar bar en bar barbar ud af en bar  

  

Pluk frisk frugt med en brugt frugtplukker  

  

Hundrede pund hunpuddelhundeuld  

  

Ka' køer li' likør? Nej, køer ka' ikke li' likør, køer ka' li' køer 

  

Små blåbærblå blommer 

  

Bispens gipsgebis og bispindens gisp  

  

Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide, hvad de hvide ville vide  

  

Stativ, stakit, kasket (eller: Stativ, kasket, stafet) 

  

Fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad  

  



Et par bukser på en buksbombusk  

  

Oen doen deen, mammer futter feen, futter feen, mammer deen, oen doen deen 

  

Tante Tove tog tidligt toget til Thisted.  

  

(eller: To tykke tanter tog tidligt toget til Thisted. Turen tog tid, thi toget tog to timer) 

  

Var det Varde, hva? Var det, hva? 

  

Døde røde rødøjede rådne røgede ørreder med fløde  

  

Ringeren i Ringe ringer ringere end ringeren ringer i Ringsted. 

  

En rar barbenet araberbarber, plukker rå rabarber i et arabisk rabarberkvarter 

  

Ene mene ming mang, ding dang kling klang. Åse både bakke dej. Eje veje væk 

  

Ej sikke lej sikke londondon, kille mille maksi, kuksi kaksi, esrum pyt. 

  

Petermester Snedkersen plankede over kravleværket, brækkede ned og faldt halsen, så kom hospilancen 
og kørte ham på ambutalet. 

Der brev han et skrev og postede det i putkassen. 

  

Hvad er der i vejen med vejen i Vejen? Der er det i vejen med vejen i Vejen, at folk i Vejen går i vejen på 
vejen. 

Det er det, der er i vejen med vejen i Vejen. 



  

Hva' ha'? Ha' bu' Hva' hu? Hu' å bu'. Hva' bu? Bla-bu- Hva' bla-bu? Ubla-bu!  

  

(fynsk remse der betyder: Hvad er han? Han er bud? Hvad er hun? Hun er også bud. Hvad for et bud? 
Bladbud. Hvad for et bladbud? Ugebladbud). 

  

Der var en gang en konge, der havde tre sønner. Den ene hed Skrat, den anden Skratskratterat, og den 
tredje Skratskratteratskratskrirumskrat. En anden konge havde tre døtre. Den ene hed Sip, den anden 
Sipsippenip, og den tredje Sipsippenipsipsirumsip. Da de blev voksne, giftede prinserne og prinsesserne 
sig med hinanden: Sip fik Skrat, Sipsippenip fik Skratskratterat, og Sipsippenip-sipsirumsip fik 
Skratskratteratskratskrirumskrat. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.  

 


