
Husskade, Pica pica 

Oversiden er skinnende blåsort, undersiden hvid, 
den har hvide vingeskju lere og en lang grnnligt 
skinnede hale. Velkendt ynglende standfugl. 
- Danmarks Dyreverden 8, I 00-06. 

Knoglefund fra jernalderen og vikingetiden. 

Skade, reldre dansk skathre, navnet sigter til den 
lange spidse hale, jf. gammelsvensk skati 'trretop', 
norsk dialektord skata 'l0be ud i en spids' (I), sml. 
rokkearten skade bd. I; en fejlagtig tolkning af 
navnet er ' fugl der g0r skade' : »den brerer bogsta
velig sit rette navn, thi for at opregne alle dens 
skarnsstykker kunne der gerne skrives hele ark« 
( 1871; 2), jf. gåden »hvilket fuglenavn indeholder 
!utter uheld?« (3); »den stakkels fugl har måttet 
undgrelde for sit navn, der dog slet intet har med 
skadel ighed at g0re, men er en slags gengivelse af 
dens a lmindeligste slemme« ( 1899; 4). 
lndgår i mange nyere stednavne: Skadelund 
15631T Hoptrup s. S0nderjylland, Skadelundsager 
1569 Olsker s. Bornholm , Skadborg 16641T Stad il 
og Staby s. Ringk0bing a., Skademark 1682-1810 
Kirkeby s. SFyn, Skadel0kken 1682, 1844 V. Hre-

Husskaden eren cegge1yv. 8/0FOTO/ Elvig Hansen. 
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singe s. SFyn, Skadetofte 1682-1 788 Tåsinge, 
Skaderis 16831T og Skadborg 16831T Ringk0bing 
a., Skadehale 1683-1773 Skast s. S0nderjylland, 
Skadeng 16831T Kalvslund s. S0nderjylland, 
Skaderis 16881T Ulfborg s. V Jylland, Skadehave 
17041T ( I 024 Skarhave) L0jt Kirkeby, Skadebjerg 
17671T Elstrup Als, Skadager 17891T Over-Jerstal 
S0nderjylland, Skaderoj o. 1750 Lunding S0nder
jylland, efterleddet 'rydning' , Skadekrer 17881T 
0sby s. S0nderjylland - m.fl. (5). 
Regnfugl 1592 (6), den varsler regn (s. 294); 
skva/derpose 1650 (7), sml. s. 297; hejster fra 
plattysk o. I 7201T; SSjrelland, M0n 18241T (8), 
stubskade Vendsyssel 1787 (9), jf. s10bskade 

Langeland o. 1905 ( I 0). 

Skrcemeskade L0jt S0nderjylland ( I 1 ), forleddet 
efterligner stemmen; tyvfugl Jylland og tyvpeter 

0Vendsyssel ( 12), hopskade Hedensted SJylland 
1892 ( 13 ), b yskade Anholt ( 14 ); med karakter af 
krelenavn: Klaus, Klaus Petersen ( 15); »Nordens 
paradisfugl« ( 16), »Danmarks paradisfugl« - »og 
det er ikke med urette; den som vil se på skaden 
med venlige 0jne og for et 0jebl ik lade vrere med 
at trenke på de skarnsstreger, den har tilfojet ha m, 
kan ikke andel end beundre den« lngvald Lieber
kind ( I 7). 
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LITTERATUR: (I) 659 19,127-29; 626 332; (2) 
Dansk Landbotid. 5,312; (3) 464n 2 17; (4) 154 

38 1; (5) 156 3, 160; 4 I 06, 156,444; 5 326; 6 222; 
7 332; 10 278; 13 126; 15 101 ,280 ; 17 187, 194, 
370,378,46 1 - endvidere 4 ,66,73,677; 10 119; 15 
9,37,196; (6) 434 5,841; (7) 702 350; (8) 149 

1, 121; 667 2,62,260; 571 200 sml. 683; 160 

1904/27:609,6 13,624; (9) 651 135; ( 10) 169 4, 
1937,2 12; (I I ) 178 1,1978, 103; ( 12) 287b; (13) 
160 1904/ 28: 2288; ( 14) 287b; (15) 212c 2,177 (S. 
og VJyll.); 3,2 19f; 794 5, 1886,78 (Sjrell.); 725 595 
(i dyrevise); 388 (SSjrell.); (16) 245 D 1,208; (17) 
5 15 Fugle 1471. 

AoFtERD, STEMMETYDNINGER, SKADEDYR 

Skaden bygger og bor helst i blingrel0v = brevre
asp (I); den begynder alt id at bygge rede på en fre
dag (Roski ldeegnen; 2), lregger j uleaften eller -dag 
den forste gren til reden (3) og begynder at lregge 
reg samme dag (Vrerslev; 4). Fjerner man et reg fra 
reden flytter skaden (Odsherred; 5). 
Skaden skulle lrere skovduen at bygge rede mod at 
la dennes ko, men nåede ikke at lregge mere end to 
pinde over kors for duen råbte: »jeg tror jeg kan! 
jeg tror jeg kan! jeg tror'et, jeg tror'et, jeg tror'et!« 
Skaden standsede straks, sagde »vist ka' du! vist 
ka' du! Det bli 'r din egen skade-skade-skade
skade!« og f10j med koen. Så ofte et reg falder ned 
fra duens rede klager den: jeg tro'de jeg kunne, jeg 
tro'de jeg kunne! jeg tro'de, jeg tro'de, jeg tro'de! -
og når den ser skaden: min ko koo! kooo! (6), sml. 
s. 181. 
Men skaden er heller ingen mester i redebygning. 
Mange huse havde forhen et »skadetrre« med re
de(r), det stod gerne ved br0nden eller husets 0stre 
ende, og det hrendte der fa ldt et reg gennem reden 
og knustes. Husmoderen bandt da et gammel 
kasseret lerfad op mellem grenene så fuglen kunne 
bruge det som redebund (0Sjrelland; 7). 
Skaden var engang den af fuglene, som havde den 
smukkeste måde at gå på. Men da den så, hvor 
prent skovduen gik, begyndte den at 0ve sig i dens 
gang og glemte sin egen gangart, derfor hopper ( 
den nu omkring (VJylland; 8). 
Mange påstod, at skaden tog snipduge, lommet0r
klreder o. lign. til reden, så reg og unger kunne ligge 
bl0dt (9). Om dens tyvagtighed fortrelles: en ung 
pige stjal ost fra sit herskab, som straf blev hun 
forvandlet til en skade, der stadig er en slem oste
tyv (Reerslev VSjrelland; I 0). Hos en prrest i Bo
gense forsvandt nogle s0lvskeer, mens famil ien 
var borte. De lå i et åbent vindue i spisestuen, tje
nestepigen havde vreret alene hjemme, og mistan
ken faldt på hende. Sk0nt hun bedyrede sin 
uskyld blev hun d0mt og hrengt, men strevnede 
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forinden den hårde prrest for Guds dom. Nogle år 
efter fre ldede man et trre med en skaderede i ha
ven, og i den lå det forsvundne s0lvt0j. »Prresten 
fik nervefeber og d0de et par dage efter« ( I I). 
Skaden g0r sig lystig over, at katten ikke kan fange 
den, når den flyver, og skrrepper »kig-op! kig-op! 
ha hahahahaha!«; skaden sidder på taget og snak
ker med ungerne: det er bedst vi rejser til K.0ben
havn og k0ber sko for en halv mark, vi fryser om 
vore fodder. - I h0sten siger skaden: to skilling, to 
skill ing, to skilling for en kornstak! - men om 
vinteren: en rigsdaler, en rigsdaler, en rigsdaler for 
en svi nelort! (alle Bornholm; 12). 

Den 0delregger meget, »oppil ler rerter, b0nner og 
andre t ing i bedene, nedhakker kirsebrer og andre 
frugter , uddrikker h0nsenes reg, bortsnapper små 
kyllinger og alt, hvad den kan afstedkomme« 
( 1792; 13); »rederne b0r ned rives, da disse skade
lige fugle ikke b0r tillades at udklrekke deres yngel 
i nogen mands have, thi skaden bortsnapper reg, 
rellinger, kyllinger og g0r stor skade i kirsebrerrene 
ved at afrede k0det på de modne brer« (1822; 14). 
»Den beskyldes for at efterstrrebe mindre fugle og 
for at vrere en slem kyllinger0ver, hvad dog nreppe 
kan betyde videre, da den ellers sikkert ikke fik 

Skade red rede i loppen af el mR. 8/0FOTOIE/vig 
Hansen. 



lov til at bygge uhindret ved mange gärde som en 
slags husfugl« (1929; 15). 
Skaden begynder forst at stjrele når man river dens 
rede ned (Sredder 0Sjrelland; 16), sml. nedenfor, 
og den ger ingen skade, hvor den bor (17); »Den 
gemene Lia:vne] mand lregger sjreldent dens reder 
0de i sin gård eller have, indbildende sig, al ska
den hrevner sig desto mindre på hans kyllinger og 
rellinger etc. , men lader dem i fred, s0gende til 
andre na:rmere liggende gärde« (Bornholm 1756; 
I 8). 

Besvrergelse mod skader: Jeg vil frede dig og dine 
for ravne, krager og skader, for h0ge og glenter, 
for tyve og ra:ven den rnde. De skal gå til en an
den by og der tage fode i Gud faders, s0ns og Hel
ligånds navn. Amen ( 1663; 19). 
Det er vanskeligt at komme skaden på skudhold, 
den bema:rker b0ssen og kan lugte krudtet 
(MSja:lland 1791; 20). Man anbragte d0de skader 
i kirseba:rtra:erne for at skra:mme andre skader og 
ba:ra:dende fugle va:k (2 I). 
Skader hugger hul i farenes ryg for at la k0d til un
gerne (Mosbjerg Vendsyssel; 22). 

Der var engang mange skader i og omkring Lak
kendrup SFyn, men de forsvandt efter 1808, da de 
spanske hja:lpetropper lå indkvarteret på egnen. 
Gamle folk mente, at måren kom dertil med spa
niemes fourage, og den tog alle skademe. »Mange 
bandede dem for det og påstod, at det va r dog 
morsommere da skaden var her. Folk havde va:n
net sig til at have den omkring sig, derfor savnede 
de den nu« (9), sml. mår bd. 3. 

LITTERATUR: (I) 464 6, 259; (2) 794 

5, 1887, 156; (3) 160 1906/23: 1188; 1904/28:227 
( 1886); 436c 9 I (Bornh.); (4) 28/d (1879); (5) 160 

1904/ 27:317 ( I 883); (6) 464g 2, 262f sml. 524 

I 964,58f; (7) 436c 92; (8) 160 

1904/27:2531(1879); 1904/28:26 15 (1885); (9) 
225 7,1875,nr.16; (10) 160 1904/27:283 (1893); 
(11) 28/d (1880); (12) 85 1, 1906, 186; 794 

4, 1885,75,77; (13) 882 2, 245 ; ( 14) / 77 6 , 99; (15) 
756 19,967; ( 16) 160 1904/ 28:507 (1884); (17) 
160 1904/28:336 (1883), 1904/27:18 (1883), 
1906/23:2173 ( 1919); (18) 860 20 sml. 219 

8,1796,741 (Sja:11.); (19) 74 325; (20) 57 139; (21) 
794 4, 1885,153; 160 1904/27:2015; (22) 160 

1904/27:1184 (1884). 

F'REDLYST FUGL 

Skaden stod folk na:rmere end de fleste andre 
fugle, endog storken; man brugte udtrykket »vore 
skader«, de havde rede i havens frugttra:er, men 
byggede helst i udhuse og på de fremstående 
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Skade gengivet af 
I-fans Tegner til Lud
vig Ho/bergs .. Mester 
Ger1 W estpha/er eller 

den meget ta/ende Bar
beer". 

bja:lkehoveder under tagska:gget (I). Den blev fre
det ligesom stork og svale og betragtet som en 
slags hellig fugl, hvis rede ikke måtte 0dela:gges 
(2), selv om den tog a:ll inger og kyllinger lod man 
den bygge rede og yngle i fred (Vium 1795; 3); den 
bragte lykke til huset (o. 1870; 4). 
Det giver uheld at skyde skader, tage a:ggene eller 
nedrive reden (5), »da kommer der ondt over en« 
(MSja:lland; 6), og k0erne vi l give blodig ma:lk 
(Sja:lland; 7), der d0r et kreatur for hver dra:bt 
skade (8), f0Ihoppen aborterer, man far uheld 
med f0llene (Sja:lland, Falster, Lolland; 9). 
Nogle landma:nd freder den som en hellig fugl og 
tror, at forstyrrer eller dra:ber man den, isa:r i 
rugetiden, vil man snart miste en hest eller andel 
stort husdyr. »Kun skade, at denne overtro ikke er 
faldet på en mere nyttig fugl« (1870; I 0). 
Den b0sse, man sk0d en skade med, er siden 
ubrugelig (MLolland I 890'erne; I I). Va:rner man 
skaden holder den h0ge og ra:ve borte (SJylland; 
I 2). 

Påskemorgen for solopgang skal drenge og piger 
jage skaden af sin rede, så bliver de det år flittige, 
årvågne og vill ige til deres arbejde (Fyn 1734; 13); 
husbonden skal påskemorgen »drive skaden af re
den«, derefter springe tre gange over rindende 
vand, hvis ikke bringer det ulykke (Roskildeegnen 
o. 1870;6)sml.s.192. 
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LITTERATUR: ( I) 225 7,1875,nr.16; 28/c 157; 
(2) 160 160 1906/23:683; 1904/28:851 (1892), 
26 15 ( 1885); (3) 68 90; (4) 436c 93; (5) 160 

1904/27: 14 (1881), 1904/ 28: 545 (1892); (6) 436 
221f; (7) 794 4, 1885, 153; (8) 160 1904/27: 19 
( 1886),1041 (1892), 11 85 (1884), 1906/23: 471 
(1936); (9) 160 1904/ 30:758 (1882); 794 

5,1887, 156; 524 1964, 59; 527 34; (10) Dansk 
Landbotid. 5,3 14; (11) 160 1906/23: 768; (12) 
160 1904/30:2267 (1883); 794 5,1887,156; (13) 
62 48, sml. 464/ 4, I Sf(Kalris). 

Skade hakker synderinde i helvede. Kalkmaleri i Marie 
Magda/ene kirke, Randers an11. Fo10: Na1ionalmusee1. 

HEKSEFUG L 

Skaden er heksenes fugl , den h0rer til fandens dyr 
(I); dens sla:gtskab med ravne og krager ses af, at 
alle skader ska:rtorsdag samles med heksene på 
Bloksbjerg, i 011emose eller ved Troms kirke; for 
at nå frem starter de onsdag aften, denne »skade
aften« og natten til shertorsdag ses derfor ingen 
skader i rederne eller andetsteds (2); heksene rider 
dertil på skader (3), på Bloksbjerg bruger de ska
dens rnv som krus eller drikkeba:ger (4), fuglen ser 
derfor medtaget ud og Oyver dårligt efter hjem
komsten (Stevns; 5). Ska:rtorsdag ser man kun 
skader, hvor der bor hekse i na:rheden (NVSja:1-
land; 6); denne morgen for solopgang har skader
ne ingen hale (H0rsholm; 7); »vi b0rn skulle ud og 
se, om de - som man sagde - havde et rndt bånd 
om benene« (0M0n; 8). 
De hekse, der ska:rtorsdag gik til alters, indtog 
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ikke vin og br0d, men hemmeligt skadens ekskre
menter, og for at få fat i dem behandlede de fugle
ne så hårdha:ndet, at de i påsken var meget forpju
skede (Vejleegnen, Bornholm; 9). 
I SYSja:lland (Tja:reby, 0rslev s.) blev lillejule
aften og lillenytårsaften (23/ 12 , 30/ 12) kaldt 
Sankt Skadeaften ( I 0). 
Jager man påskemorgen skaderne af reden jager 
man heksene fra gården (0Jylland; I I). 
Heksene rider på skader til fanden for at betale 
skat (Holba:k; 12). 
En klog mand holdt to tamme skader, blev han 
vred på nogen, sendte han dem hen, hvor man 
pl0jede, for at g0re hestene tossede ( 13 ). 
På kalkmaleri fra o. I 500 i Marie Magdalene 
kirke hakker en skade en synderinde i helvede; i 
Odden kirke (malet 1576) hakker en skade i et 
d0dningehoved. 
Sa:tter skader sig på et hus, hvori står kreaturer, 
sker der uheld med dem (15). Omkring midnat 
viste en skade sig i en poppel i Allested ved Ros
kilde og hindrede vejfarende i at komme videre 
( 16). To ma:nd gravede efter en skat og st0dte på 
en kobberkiste, i det samme kom en skade tra:k
kende med et stort !res tj0rn og va:ltede det ned i 
hullet (Bornholm; I 7). 

LITTERATUR: ( I) 436c 92f; (2) 160 1904/28:82 
(1884), 1906/23: 221 , 1904/27:332 ( 1886) m.n. ; 
17 34; 794 7, 59; 464g 6.2 ,1 IOf; 436 221 ; 944 
28,1940,40; (3) 436 221 ; (4) 464g 6.2,1 IOf; 608 

26 ; 794 S,1886,47f; 160 1906/43:182,282; (5) 160 
1904/28:52 1 ( 1884); (6) 160 1904/28: 308 (1884); 
(7) 160 1904/27: 19 (1886); (8) 160 1904/ 30:623 
( 1892); (9) 28/d (1879); 794 I ,1884,79f; (10) 160 

1904/23: 455,457 (1886); ( 11 ) 28/d (1888); (12) 
160 1904/28: 227 (1886); (13) 534c 157; (14) 767 

141 ,322; 474 IS, 409; ( IS) 464 6, 259; (16) 745 
6/ 10 1947; (17)464g 1,384. 

VARSLER, SPÅDOMME 

»Jeg har kendt en bonde, som sk0nt k0refa:rdig 
opgav sin rejse når han h0rte et vist antal skovska
der skrige« (NSja:lland 1798; I); 00j en skra:ppen
de skade over vejen, nå r man begav sig ud på en 
rejse, bet0d det uheld undervejs (Odsherred; 2). 
En skrigende eller skra:ppende skade varsler 
uheld eller spektakler i huset (3); Oyver en skade 
over huset, mens dynen på ens seng ligger opslået, 
bliver man plaget af gigtsmerter (4). 
Mens koleraen sommeren 1873 ha:rgede i Hel
s ingborg, sagde man i NSja:lland, at alle skader, 
alliker og krager havde forladt byen, og det varet 
meget ondt varsel (5). 
Så ofte der kom en skade til B0t0 og byggede rede 



blev en af 0ens piger gravid (6). Nå r der ses skader 
på Sejer0, kommer der ufred i landet (7); hamrer 
skaden i el trre betyder det krig (8). 
Det varsler snarlig d0d, hvis en skade skriger eller 
skvatrer tret ved huset eller lige ved d0ren (9), hvis 
den skraber mod et vindue (Asnres; I 0) eller hvis 
den fl yver skrigende over huset (SS!esvig, S0nder
jylland; 11 ). 
Undtagelsesvis: det er på VLolland et godt varsel 
at m0de en skade ( 12); I igger et menneske syg og 
en skade sretter sig skrigende uden for sygevrerel
sets vinduer, er det tegn på, at patienten snart bli
ver rask (Nissum, V Jylland; 13). 
En skade bringer sorg, to skader velstand, tre ska
der snarligt bryllup og fi re skader en fodsel ( 14). 
Skrreppende, sladrende skade varsler grester i 
gårde ( 1575,1605) eller krerkomne grester (1684) 
( 15). Når skaden skrikker kommer glade grester og 
skidne bejlere (Peder Syv 1688; 16); en skade på 
huset varsler fremmede (1 734; 17): »Når skaden 
sidder og sig hviler på et tag, · man fremmede da 

far i huset samme dag« ( 1731 ; 18); »hvad er ... al
mindeligere blandt overtroiske drog end al hilse 
den sladrende skade som budbringer om tilkom
mende grester?« ( I 7 36; 19). Der kan ven tes grester, 
når skaden skrrepper i nrerheden af eller på huset, 
og de kommer fra den kant fuglens hale vender 
imod (20), gresterne kommer inden aflen (VSjrel
land; 21 ), det er sladderagtige fremm ede (22), 
nresvise fremmede (Lres0; 22a); sad skaden på 
husd0ren og skrrekkede, sagde man: den byder 
grester til huse - fra den side hovedet vendte i mod 
(Falster; 23), jf. »skaden f10j omkring, hun skvald
red efter gilde« ( 1700; 24); når man h0rte skaden: 
Vi far fremmede, for skaden be'r til grest! (Falster 
o. 1850; 25), og der blev svaret: se efter, hvor den 
vender rumpen henad, for der kommer de fra! 
(MSjre lland; 26). Skaden varsler grester, når den 
skvaldrer i et trre med halen rettet mod stuehuset 
(Kirke-Helsinge; 27); vender den nrebbet mod hu
set kommer der grester; bort fra huset: man skal 
selv på bes0g (Sandholm s. MLolland; 28); kom-

Fo/keo11ertroen Jorbinder skaden med vars/er om d@d ag begra1•e/se. Trcesnit af en be grave/se udenfor Holmens kirke 
i 11/ustreret Tidende / -6- I 862. 
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