
Krage, i tra> moder ga>ster på vej til bondebry//up. Ma/eri af P. C. Skovgaard, 1854. Den Hirschsprungske Samling. 

ulykke, sygdom ( 14), sorg, n0d og savn holder 
snart sit indtog i huset (SSlesvig; 15); man skulle 
jage ulykkesfuglen vrek (Bornholm; 16), gå ud og 
byde den el brnd og sige: vi har brnd at give dig, 
men ikke k0d, det kan vi ikke undvrere ( 1773; 17). 
Når der sad en krage på den sydlige lrenge af en 
skyttes gård, gik han ikke på jagt, for så ville han 
ikke ramme vildtet. En morgen den igen sad der, 
rev han en s0lvknap af frakken og med »nu skal 
dog djrevelen spinde dig!« lagde han b0ssen til 
kinden og fyrede. Kragen trillede ned ad taget. 
Men samme dag brrekkede nabokonen et ben 
(Lakkendrup 0Fyn o. 1850; 18), sml. s. 276. 
Rider kragen på en so betyder det scens ulykke 
(1734; 19). Det varsler ulykke at drnmme om kra
ger ( 16). Gamle folk i Thy brnd sig ikke om, at 
man sk0d krager, og sagde, at det bragte ulykke 
over gerningsmanden (20). 

Når kragerne vender jordens grnnsvrer, varsler det 
krig (21 ). 

Kragen gater om kvregd0d ( 1684; 22). Det varsler 
d0d når der skrertorsdag morgen sidder en krage 
på taget for man er kommet op (R0nnebrek; 23); 
det er et d0dsvarsel når en krage flyver skrigende 
over huset eller sidder på det og skriger (24); ligger 
der en patient i huset, er d0den nrer (25); det er et 

18 Folk og fauna 

d0dsvarsel, at en krage sretter sig på skorstenen og 
skriger (26); en flok krager flyvende omkring hu
set betyder d0dsfald inden årets udgang (27); når 
kragen sidder og gul per i et trre ved huset eller går
den (28) vilden have noget med sig= skalet krea
tur d0 (Fyn; 29), ligeledes når kragen sidder uden 
for huset med hovedet vendt mod dette og skriger 
(30). D0dsvarslet kunne ophreves ved at skyde 
fuglen, men så skulle man selv d0 (Gudme SFyn; 
31 ). 
Sretter den sig på kirketårnet og skriger, d0r der 
snart et menneske i sognet - og til den side kragen 
vender halen mod (VSjrelland; 32). Skriger krager
ne i asketrreer på kirkegården varsler de tig (Sjrel
land ; 33); man kunne se på kragerne, der sad i 
asketrreerne omkring Kvrerndrup kirke, fra hvil
ken kant de forste d0de ville komme, nemlig fra 
den side de vendte hovedet mod og skreg ( I 862; 
34). Er der mange skrigende krager ved en begra
velse, varsler det snarlig ny jordefrerd (Fyn; 35). 
Fl0j en krage over ens hoved bet0d det d0d og 
ulykke, man ka ldte den d0dsfuglen (Ejby VFyn ; 
36); sagde et menneske »jeg tror jeg snart skal d0« 
sagde man trnstende: å, der er ikke kommet 
kraged0d endnu (Falster o. 1850; 3 7). 
Per B0dker fra Stovby sagde, at det skulle aldrig 
slå fej l: når der sidder en krage og »gulper« i 

273 



Kragef[ok seger /ode. Trresnit af 0 . A. Hermansen i Ude 
og Hjemme I 7-3-1878. 

na:rheden af et hus, så vil det ikke va re mange 
dage inden der kommer en d0d ud af det hus, en
ten et menneske eller også et stykke kreatur. Hver 
gang der var d0d en af de gamle fattiglemmer 
havde der i forvejen siddet en krage og gulpet i 
frugttra:erne (SFalster o. 1890; 38). 
Mens man stynede frugttra:er havde en krage nere 
dage skreget på en og samme gren. »Den skal ikke 
sidde der oftere og ga le«, sagde en mand og savede 
grenen af. Han blev syg og d0de lire dage efter, 
kun 17-1 8 å r gammel (Nordrup; 39). 
Samler mange krager sig på marken er de ude på 
rov, og der d0r snart et af gårdens husdyr (Ska:rup 
SJylland; 40); forf01ger krager en plovmand, mis
ter han et dyr (Ansager SY Jylland; 41 ). 
Kragen varsler d0d med et sa:rligt skrig, det lyder 
som »ti-ak!« og ligner h0nens, når den med et ho
vedkast fjerner et korn, som kla:ber til na:bbet 
(Fyn; 42); det bet0d d0dsfald, når kragen gylpede, 
hulkede eller havde en meget ha:s rnst (43). 

Flyver kragerne mod land kan man tage ud at 
fiske uanset vej ret (Fa:rnerne; 44); nå r de tra:kker 
g0r å lene det også (Reers0; 45). Det va rslede fiske
held når en si/dekrage skreg i et tra:, og dets ejer 
skyndte sig at sa:tte garn (Hesna:s 0Falster; 46). 
Flyver en krage over ens seng og dynen ikke er 
lagt til rette, får man hovedpine (Egtved, L0gst0 r; 
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47); er der kragefjer i dynen ryster den i uroligt 
vej r (Jylland; 48), mod torden eller bla:st rejser 
fjerene sig og dynen er ligesom oppustet (Thy, 
Sja:lland; 49). 
Ka:restevarsel på Fa:rnerne: tidligt kyndelmisse 
morgen (2/2, efter gammel tidsregning 13/2) gå r 
man med en lille sten, et ben og en t0 rv ud for at 
blaka kråkur og for al få al vide, hvem man bliver 
gift med; tingene kastes efter den f0rst sete krage, 
og fra den retning den nyver va:k eller hvor den 
sa:tter sig kommer ens ka: reste. »Når eksperimen
tet skal have nogen gavnlig virkning, må personen 
ikke have nydl noget eller talt et ord den morgen 
for det er overstået, thi i modsat fald taber det alt 
kraft« (50). 

Ser man en eftermiddag kragerne sam le sig i hobe
tal på marken, »da er det a lt en forbetydning på 
ondt vejr« ( 1798; 5 1 ). 
Når kragerne nokkes kommer bla:st og uroligt 
vejr (52); også modsat: er det tegn på godt vejr 
(53). 
Det varsler ondt vejr, hvis kragerne skriger eller 
kommer na:r til byerne og skra:ber (54), hvis de 
nyver sydpå (Yendsyssel; 55), hvis svin l0ber med 
krager på ryggen (56); ugle og krage ved jo forvist, 
· når vejret melder sig ilde og tri st (Hesna:s Fal
sler; 57); nyver kragerne skrigende ta:t ved jorden 
kan ventes uroligt vejr, men vejrel bliver godt, 
hvis de nyver h0jst (Uldum; 58). 
Der kommer bla:st, hvis kragerne slås over strand
bakkerne (SY Jylland; 59); den har gerne na:bbet 
retlet mod det verdenshj0rne, hvorfra der kan 
ventes bla:st ( 1648; 60). 
»Når kragen hastigt og overmåde ofte skriger ved 
vandel, da er hun den våde storms visse bud« 
(1591; 61). 
Det vil snart regne når kragerne samles i nokke 
(SYSja:lland; 62) eller sidder på et ga:rde med 
na:bbet mod vinden (SFalster; 64); det vi l regne 
når de nyver omkring og »ska:ndes« og skriger 
hele tiden (NYSja: lland; 65), når de gal per (Born
holm; 66), udst0der nogle klukkende lyde (Gad
bjerg SJylland; 67), når de skriger mod regn 
(Yendsyssel; 68), når de i h0sten sidder sammen
krnbne la ngs rughobene (69), går alene frem og 
tilbage i sandet ved s0bredder og damme eller ba
der sig i vandel ( 1804; 70). 
Skriger kragerne går det mod frostvejr (71 ), der 
kommer strengere frost hvis de nokkevis s0ger til 
landsbyerne ( 17961T; 72), det vars ler snefygning at 
de sva:rmer på steder, hvor man ellers ikke ser 
dem (Yium 1795; 73). Sidder de sammenkrnbne i 
landsbyerne kommer der strerk snefygning fra den 
side, de vender halen mod (74). 



Samler kragerne sig tidligt, bliver vinteren streng 
(Yendsyssel; 68); »kom kragerne ind på m0ddin
gen i gården sagde man: nå, nu får vi streng vin
ter!« (Almind SJylland; 75). »Samles oktobers 
krager i Ook , · se til du har vinterbnendsel nok« 
(Uggelhuse ved Randers; 76). 
Vinteren strenges hvis store krageOokke Oyver 
mod vest (Himmerland; 77); mod vest: snarlig 
vinter; mod nord: mildere vejr (Ejsing; 78); mod 
sydvest: vinden slår om i sydvest med t0; nord0st: 
bla:st med frost fra den kant (Nees V Jylland; 79). 

Yarslende på tva:rs afvejen 
under sky i skumringsvejr 
drager i en lumpen stribe 
kragers ha:se stodderha:r. 

Og fra sorte pjaltevinger 
basker varslet til os nu, 
vars ler uvejr, varsler storme, 
varsler undergang og gru. 

Sodet fugl i rustne skove, 
ikke skabt til sang, men skrig, 
du kan love frost og kulde, 
du kan va rsle sult og krig. 

Tom Kristensen (80). 

Foråret er na:r når det store kragetra:k begynder, 
man sagde derfor på Anholt ( 16): 

f0rst kommer alliken, 
så kommer ral liken, 
så kommer kragen hin sorte, 
og så er vinteren borte. 

Gamme/ kone på vej hjemad kaster 
småbidder til en jlok sultne krage,. 
Tegning af H. Funch i .,For Unge 
og Gamle". 1878. 

18* 

En krage i frost er lige så god [til at spisel som en 
h0ne i h0st (Jylland; 81 ). Hvis rugen til Valborgs
dag I / 5 (gl. tidsregning 12/ 5), pinse eller St. Hans
dag 24/6 kan skj ule en krage, lover det en god 
h0st ( 18201T; 82). 

Når kragerne havde a:g i reden, holdt man på Als 
et »kragegilde« (83). 

Mod verdens undergang bygger en hvid krage rede 
i et tra:, som er groet op i Viborg s0; efteråret 1914 
blev der set en hvid krage på Lolland, og det vakte 
opsigt - måske var den undervejs mod Jylland 
(84). 

LITTERATUR: (I) 160 1906/23: 342 ( 1907), 492 
(1908); ( l a) 160 1904/27: 19 (1886); (2) 160 

1904/30:621 (1884); (3) 160 1904/ 27: 484 (1882); 
(4) 464g 6.2, 208; (5) 160 1906/23:502 (1934); 230 

19 , 1943,67 (1857); (6) 464/ 3.2, 137 ; (7) 464/ 

3.2 , 136; (8) 794 7, 62 sml. 170 1909,160; 464/ 

3.2 ,135; (9) 160 1906/ 23: 732; (10) 160 

1906/23:769 (1948); (11) 729e 49 ; (12) 930 41 ; 
( 13) 878b 193f; (14) 794 3, 69 og 5, 82; 160 

1904/ 27: 856 (1881); (15) /60 1906/23:3335 
(1933); (16) 534c 96f; (17) 650b 1,450; (18) 160 

1904/30:1103 (1883); (19) 62 60; (20) 436 213; 
(21) 847c 138; (22) 693 IX; (23) 160 1904/27:582 
(1884); (24) 464 9, 10; 847c 169; 794 2, 41 og 
5,4 1; 160 1906/ 23: 1072; 1904/ 27:856 (1881); 
(25) 464/tb. 3 ,172; (26) 436 2 13; 464 6,261; (27) 
160 1930/ 5: 721 ,725 m.n. ; (28) 794 7, 62; 160 

1906/23: 289,425, 1904/27:563 m.n. ; (29) 255 

8, 1935,156; (30) 464{ tb. 3, 173; (31) 160 

1904/27: 110 I ( I 892); (32) 436c 156; (33) 874d 37; 
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160 1906/23: 94 ( 1908), 96,337 m.fl.; 28 / c 157f; 
(34) 283d 1,365; (35) 794 5, 41 ; (36) 160 

1906/46:972 (1 934); (37) 28 / c 85; (38) 524 1964, 
105; (39) 464g ny rk. 2, 253; (40) 160 

1904/27:2366 ( 1879); (4 1) 160 1904/ 28:26 15 
(1885); (42) 160 1904/27: 877, 1064 (1886); (43) 
160 1930/ 56: 549; 705 122; (44) 160 1906/ 105: 
3500; (45) 160 1906/23:292 (1934); (46) 524 

30,1942,60; (47) 160 1904/ 30:2344 (1884) 
1904/27: 1455 (o. 1885); (48) 794 3, 93; (49) 794 

5, 156; (SO) 902 1862, 14f; 160 1906/ 105; 3500 
( I 942); (5 1) 416 256; 777g 220f; (52) 794 3, 70; 
(53) 464/ 3, 148; (54) 794 7, 62; 464 9, 10; 160 

1906/23: 1390 ( 1857); (55) 202c 2, 198; (56) 561 2, 
370; (57) 388; (58) ;24 I , 1899 ,36; (59) 160 

1904/27: 1658; (60) 919 62 ; (6 1) 220 52; (62) 160 

1904/ 28:308 (1884), 1906/23: 242 (1907); (64) 
160 1904/ 30: 843 ( 1884); (65) 436c 71 ; (66) 794 7, 
52; (67) 160 1906/ 23:2324; (68) 202c 2, 198; (69) 
464/ tb.3, 152; (70) 174 2. 1,395; (7 1) 794 2, 92; 
725 566; (72) 882 5, 1796,328; 464/ tb . 3, I 49 
(K0ng SFyn); (73) 68 87; (74) 464/tb. 3, I 52, I 54; 
(75) 160 1904/27:2377 (1886); (76) 599 15682; 
(77) 160 1930/ 5: 1569 (1923); (78) 160 

1906/23:2474 ; (79) 423; (80) 469h 28f; (81) 212c 

2,285; (82) 903 3.2, 296; 464.ftb. 1,34 ,46f,72,75; 
725 402; 489b 29; 67/b 47; 66 1,322; (83) 777/86; 
(84) 715 506. 

H EKSEFUG L 

Hekse og kloge folk kunne skabe sig om til krager 
(I). Der sad hver dag en krage på en staldd0 r, selv 
om der blev skudt med hagl efter den, fl0j den kun 
et lille stykke vrek og kom straks efter tilbage. Så 
lagde man en s0lvknap i b0ssen, og nu fl0j fuglen 
anskudt bort, efterladende nogle klude på stedet. 
Nresten dag h0rte man, at en gammel kone i byen 
havde brrekket benet (Allested VFyn; 2), sml. s. 
273. En klog mand på Falster b lev kaldt Krage
lars (2a). 
To krager på Anholt var hekse. Den ene sagde om 
et skib , som den vidste ville strande på 0en: mo 
låer haj [nu laster han] - den a nden krage: hva 
låer haj mre? [hvad laster han med?] - kåver å jaen 
[kobber og jern] (3 ). 
Da en »heks« på Ourn blev begravet, fulgte to 
krager efter ligvognen (4). Undervejs til en klog 
kone ved Torslund kom man forbi nogle krager i 
et trre, og manden som k0rte sagde »jeg kunne så
mrend lige så godt sp0rge de krager der om min 
sygdom som den kloge kone«. Men så snart han 
kom ind i hendes stue sagde hun : hvad vil du her? 
du kunne jo lige så godt have spurgt de krager i 
t rreet! (NVSjrelland; 5). 
Per Smed i Fuglslev havde solgt sin storetå til fan-
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den og lå lrenge uden at kunne d0. Men en aften 
satte en stor krage sig på taget, og samme nat d0de 
han (6). En pige påstod, at hendes tidligere krere
ste forfulgte hende i skikkelse af en krage eller 
skade (Lres0; 7). 
Når uindviede !reste i en cyprianus (tryllebog) 
trrengte krager og ravne ind i stuen (8). En mand 
pl0jede og så pludselig, at krager og ravne flokke
des om ha ns hus. 80rnene var begyndt at !rese i en 
cyprianus, og han skyndte sig hjem for al »lrese« 
fuglene vrek (Odsherred; 9). Mens en kone i R0s
nres )reste en cyprianus fyldtes huset med krager 
og ravne; en af dem spurgte, hvad hun befalede; i 
Sottrup fl0j de ud i havens trreer, nreste morgen 
va r der ikke et blad på dem. En kvinde samlede 
ved en h0j sit fork lrede fu ldt af s0lv, men da hun 
tog det på, blev hun forfulgt af en krage og fl ygte
de ( 10). 
Da man fjernede en tyk egeprel på en gårdsplads i 
Nyb0l S0nderjyl land blev gårdens lader og skure 
fyldt med krager og ravne. Prelen var rammet gen
nem et nedmanet sp0gelse. Man satte den på 
plads igen, og fuglene fl0j t il B01Telskov, hvor der 
endnu ( 1859) findes mange af dem ( 11 ). 
Man måtte passe meget på, at kragerne ikke fik fat 
i ens a fklippede hår, thi »får de f0rst kl0er i det, 
skal de have hovedet med« (Falster 1857; 12). Er 
dynen stoppet med kragefjer kan man ikke få en 
ro lig d0d ( 1796; 12a). 
I eventyr optrreder trolde i krageham; på galge
bakken udveksler krager hemmeligheder ( 13). 

LITTERATU R: ( I) 878b 2 12; (2) 160 1904/ 27: 
1066 ( 188 1); (3) 464e 11 ; (4) 464g ny rk. 6 , 224; 
(5) 693 11 9; (6) 534c 97 ; (7) 284b 235 ; (8) 464g 

6.1 , 103f; ny rk. 6, 37,4 1; (9) 1773; (10) 534c 98f; 
(I I) 532 2 1; (12) 283b 11 2; 436 2 14 (VSjre ll.); 
(12a) 2 19 8,725; ( 13) 283e 2, 89,2 17; 464 6, 165. 

K ONSUM; LA:GEMIDLER 

De reformerte i Fredericia spiste stegte krager og 
kogte suppe på dem ( 176 7; I); ungerne er velsma
gende (MSjrelland 179 1; 2); »k0det spises underti 
den af fattigfolk« ( I 809; 3); der var nogle, som 
flåede og spiste dem (Ejby VFyn; 4); vildthandler
ne srelger kornfedede krager (5). 
Man måtte ikke spise krager (Odsherred; 6). 
Hvis mus reder krage0jne blandet med mel ristet 
med fl resk og tilsat kommenolie, d0r de ( 1838; 7). 
Svingfjerene bruges til a t skrive og tegne med 
(1809; 8). 

Krage0jne brugt som omslag »trrekker a lt det 
onde og sygdom af 0jnene«; impotent mand skal 
gnide sine k0nsdele med rå kragereg, »da hjrelper 



det ham meget til sin magt igen« ( 1533; 9). 
Patient med brystsyge skulle spise suppe kogt på 
en krage skudt i luften eller kogt på dens hjerte 
( I 0); en pige i Give s. fik krageblod med ligfa ld = 
apopleksi ( 11 ). 
Suppe på en hel krage (med fjer) skulle vrere et ef
fektivt middel mod gigt og vrerk ( 12). Skiver af 
fuglens hjerne lregges på frostknuder og -sår 
(1789ff; 13). 
Man genvandt en ma nds krerlighed når man fik 
ham til at spise kragesteg, dog lykkedes det kun 
hvis han en uge derefter gik med hendes under
sk0rt (Kragelund MJylland; 14); anvisning på al 
tilegne sig en piges krerlighed: uden at hun ved det 
lregges i hendes hånd en krages hoved, lever og 
lunger (fynsk cyprianus medio 1700-t; 15). 
Efter at den kloge kone i Tj0rnehoved havde be
handlet et barn, sagde hun, at fl0j der, når de 
k0rte hjem, en skrigende krage over vejen, var ku
ren vi rkningsl0s. Kragen viste sig, og barnet må tte 
til ny behandling ( 16). 
Frernerne: for gulsot, lungebetrendelse og »kulde
syge« blev spist kragek0d; på fregner blev gnedet 
hviden af kragereg blandet med mrelk ( 17). 
En skudt krage hrengt i stalden skulle vrerne 
k0erne mod kastning ( 18). 

LITTERATUR: (I) 908 178 sml. 908b 5, 106; (2) 
57 136; (3) 439b I , 90; (4) 160 1906/46: 972 
(1934); (5) 612d 53; (6) 160 1904/27: 336 (1886); 
(7) 166 3,384; (8) 439d 2, 153 ; (9) 673 8a, 63b; (I 0) 
160 1904/27:1289 (o. 1885), 2694; (11) 423; (12) 
464g 4 ,59 I; 239 l 945, 82; 820 190; (13) 927a 

155f; 464g 4,59 1; 820 19 1; (14) 296d l98f; (15) 
255 9,1936,46; (16) 534c 960; (17) 717 62f,89; 
( 18) 464/ tb. I ,82; 160 1936/1 :2249. 

SAGN, EVENTYR, VISER, GÅDER 

Kirken i Tjrereby VSjrelland ska l vrere bygget 
oven på en levende krage ( I ). Da Tvilum Kloster 
blev nedlagt, blev munkene forvandlet til krager, 
og nonnerne til vi ber ( I a). 
Prresten på Amrum bebrejdede sogneb0rnene de
res strandhugst, han blev derfor forfulgt og måtte 
flygte fra 0en. Han bad G ud om et tegn på hans 
vrede, og siden har ingen krager overnattet på 
Amrum; om aftenen fl yver de alle til F0hr (2). 
I et skremtesagn snakker en dreng latin og kalder 
kragen »krikrageri um« (2a). 
Eventyr: prinsesse forlanger af kongen en kjole 
gjort aflutter kragenreb, alle landets sk ytter ka ldes 
sammen og skyder et tilstrrekkeligt stort a ntal kra
ger (3); lire krager, en fra hvert verdenshj0rne, for
treller helten, at en prinsesse som folge af trold
dom har ligget i dvale i hundrede å r (4); helten 

skal sm0re sig med kragefedt, så skades han ikke i 
brrendende tjreret0nde (5); skytte truer en krage til 
at komme ned fra reden og sprender den for en 
vogn (6); tolv krager reder af d0d, forgiftet hest og 
d0r straks efter , en dreng serverer dem stegte for 
tolv rnvere, der også d0r (7); helten er sendt til 
helvedet for at hente kongens rentepenge, en 
krage giver ham det råd at grave ved et bestemt 
trre; her finder ha n et svrerd, som får alt hvad det 
bernrer til at springe itu (8). 
Nogle folkeviser nrevner det afskrrekkende ved at 
lade d0de mennesker »Iigge for krage og ravn«; i 
»Limgrim« hedder det: gråkragen sidder på baren 
kvist, · galer hun ud alt det hun vidst' (9), jf. 
0rnevisen (s. 83): nu sidder kragen på baren 
kvist • og sval ter hun over sin klo ( I 0). 
I skremtevisen »Den store Krage« eller »Kragevi
sen« (trykt 1642, mange varianter) skyder bonde 
en krage og laver af dens nreb en t0ndetap, af hal
sen en klarinet, af huden tolv par sko, af vingerne 
en paraply o.s.v. ( I I). 
Gåder: hvad er det, som hver dag går med et gråt 
sjal over sig? (Bornholm; 12); hvad er det, som har 
fire vinger, lire ben og lo nreb, fl yver i luften og si
ger kra kra? (to krager) ( 13). 

LITTERATU R: (I) 160 1946/ 19: 457; (la) 160 

1906/23: 2176; (2) 581 138; (2a) 794 13,205; (3) 
283b (Horsensegnen); 464 5,40; (4) 436b 2,66f; (5) 
464 5, l69f; (6) 464k l ,55f; (7) 464/ 5,292f; 464 

5,292f, 297; (8) 131 96f; (9) 534c I O I ; (I 0) 284 5, 
7 1: (11) 703 I , 57lf; 85 3, 1908,3lf; 5, 
1910,28-30; 552 IOOf; 794 4,97-101 og 7, 1721 ; 
837 6, l 929-30,29f; ( 12) 785b 25; ( 13) 464n 76. 

B0RNELEGE 

Hviste, vende, slå en krage = kolb0tte (o. I 700ff; 
I); stej le ha lekrage = slå kolb0tte (Lolland; 2); 
skyde en krage = slå kolb0tte, kasteleg (3); skyde 
en krage af reden, lade en krage fl yve = en dreng 
ligger på ryggen med bagudstrakte arme og åbne 
håndflader, en mindre dreng stiller sig på dem og 
slynges et stykke vrek (4); (siddende på hug) g0re 
kragehop, hoppe kragedans (5); rive kragereder 
ned = mindre dreng sidder på st0rre drengs 
skuldre med benene ind under hans arme og bry
des med et tilsvarende par drenge indtil det ene 
par vrelter (M0n; 6). 
Remser (ved hver stavelse slås en streg): kragen 
hun sidder på Riber port, · ger så mangen sorten 
lort, · krellingen ud af vinduet så: · tag mig et par 
at bide på, · tyve streger skal der stå (Holstebroeg
nen; 7); kragen sad på kviste · og galed' hvad den 
vidste, · du må ikke lyve, · der står fir' og tyve 
(Bornholm 1856; 8). 
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