Krage, Corvus corone
Opdeles i underarterne GRÅKRAGE , som har
skinnende blåsort hoved, vinger og hale, mens
resten af fjerdragten er grå, og den ensfarvede
SORTKRAGE i landets sydvestlige egne. Alm.
ynglefugl og vinterga:st.
- Danmarks Dyreverden 8 , 83-89.

Krage, fa:llesgermansk , gammeldansk
kraghe, kroagh , oldnord. kraka (krahr =
lydord (efterlignende stemmen), der kan
bage til indoeuropa:isk ger- 'skrige ha:st'
gen råber altid på sit eget navn (2).

kragha: ,
ravn); et
fores til(I); kra-

Som persontilnavn Kraak , Krake, Kragh siden
1200-t; Krakeleg 'kragela:g' 1300-t er måske identisk med Olav Tryggvasons tilnavn Krakaleggr;
gammeldansk kolp 'ravn, krage' måske som persontilnavnet Kolp 1300-t (3). I mange adelige segl
1400-1500-t, således to krager i seglet for adelsmanden Nis Kraag, Hjerm h. 1400 (4); i våbnet
for jysk uradelssla:gt Krag 1400-t, baron Krag
(sla:gten udd0d 1752), von Kragenskjold (adelspatent 17 59); i Odense herreds våben 1500-1600-t
(4a). lndgår i talrige stednavne: Kravlund slutn.

Gråkrage. 8/0FOTOIK. Boldt.
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1100-t, Tinglev s., antagelig i Krogdal 1100-t IT
NSja:lland (1497 Cracadal); Krarup o. 13001T
SFyn, Kragerup 13271T Holba:k a. , Kragsid 13291T
Brande s. SJylland, Kragelund 13331T Viborg a. ,
Kragehave 13351T K0benhavns a. , Kragelund
13471T Hjerm s. VJylland, Kragevig o. 13761T
SSja:lland og 1387 0Lolland, Kragelund 14091T
Vejle a. , Kragestoft 14 I 2-1532 Radsted s. Lolland
af persontilnavnet Krage, Kravense 14461T Ribe
a., Krageskov 1451-1682 VLolland, Kragsnap
1466 Sinding s. VJylland, Kragelund 14691T
0Fyn, Kragholm 14721T Skrnbelev s. Langeland,
Kragelund 14721T Bov s. S0nderjylland, Krags0
14881T Filskov s. SJylland, Kragegård 14981T V.
Åby s. SFyn, Kragsig 14981T Skern k0bstad,
Kragena:s 15141T VLolland, Kraghave 15691T ved
Nyk0bing F. - m. n. (5); Kragsand 16931T grund i
Lilleba:lt (6).
Kornkrage 180 I IT (7) a:der korn på marker, Klaus
alm. tilnavn (8), meg/as (9).
Eriks duer, Abels krager Slesvig ( I 0), se måge s.
163; grå krage SJylland (11 ), hr. Schiilles daglejere om krager, der fra VSalling 00j til Eskja:r
skov 0Salling, godsets ejer var Gudmund Schiitte
( 12), Anderson og s vensk sangfugl Vendsyssel
( 13), svenske hens Anholt 1896 (14), Grete Sja:1land 1886· ( 15), megkrage Gilleleje (16), Kle-

menstrupkrage K0ge ( I 7) efter lokalitet sydvest
for byen; blårag Bornholm ( 18).
Freroerne: kraka: til s0s måtte man ikke sige kraka, men b/ab0ka (Sudero), blåb0ku1a (Sand), bla
heimi i tuni (Bord0), k0stafug/ur (S0rvagur), Sigga,j}atla. bidla ( 19).
LITTERATUR: (I) 659 11 ,258; 626 205; (2) 212c
2, 285; (3) 363 2.1 , 594f, 606-09; (4) 678 55; 849b
25f; (4a) 2 111 , 122, 342,506; 849 46 ; (5) 156 2 ,
45 ; 5 647; 6 562; 8 53, 77 ; 9 220; 11 82, 85,
130, 164, 187; 13 73, 204,275f; 16 207 jf. 230; 17
13, 177,284; 427 I , 68f; 2 74; 3 79f - endvidere: 156 I , 83, 105; 3 Il ; 4 49, 129
155, 168,210,238,280,345 ,554,606, 724, 746 695;
5 114, 134, 209, 395, 449f,474; 6 59,75, 2 17 ,289,
473 ; 7 45f, 125, 131 , 136, 337; 8 9 , 98; 10
161 ,250,506; 11 5; 13 69, 109 ,209; 14 10,58, 179;
15 81; 16 54; 17.2 259f; 18.1 96; 18.2 25, 67; (6)
277 248; (7) 659 11 , 122 ; (8) 794 12 , 153; 388: (9)
160 1906/ 23:3224; (10) 221 916 1958; (11) 212c
2 ,285; ( 12) 76b 62; (13) 202c I , 42 og2, 198; (14)
160 1904/ 27: 1999; ( 15) 794 5, 78 sml. 643 127;
(16) 233 9,1941 ,36; (17) 160 1904/ 30:109; (18)
785 170; ( 19) 522 61.

FOREKOMST, ADF..ERD, SKADEDYR

Der er fundet krageknogler i yngre stenalders k0kkenm0ddinger, fra broncealderen og fra vikingetiden (Trelleborg) (I).
Kragen er den klogeste af alle fugle (2), kun den
ved, hvor slottet s0nden for sol og 0sten for måne
ligger; men den rober det ikke, fordi menneskene
snakker ondt om den ogjager den (3).
Kragerne »holder skole« (4); fra Freroerne berettes: »Engang imellem sam les nogle hundrede på et
sted , og der laver de en kreds, derpå går tre eller
lire om inden i kredsen og sladrer hinanden noget
i 0rerne, hvorpå de alle samtidig flyver ind på en
af dem og drreber den , og når det er sket flyver de
allesammen bort« (slutningen af 1600-t; 5). »På
adskillige steder i landet holder de det såkaldte
krageting, hvor et til to hundrede krager forsamler sig på en plet og på en tid som om de alle
kunne vrere indstrevnede derti I, nog le fä i flokken
sidder med hrengende hoveder, andre ligegyldige
som om de kunne vrere bisiddere i retten, og alter
andre er meget gesjreftige og snaksomme, og efter
en limes forl0b flyver de bort, da finder man ikke
sjreldent en eller to d0de på stedet; om disse da er
blevet straffet for deres synders skyld eller de
kunne vrere befrengt med en sygdom, der kunne
vrere epidemisk, er ikke så let at grette« ( 1800; 6).

»Flere hundrede velvise krager er forsamlede for
at afg0re samfundets anliggender og skifte ret; tinget er noget st0jende, og man kan ikke ret iagttage
nogen forretningsorden , imidlertid findes der a ltid
en eller to personer d0de på stedet, når forsamlingen efter en times for l0b skilles ad; grunden til
dette srere frenomen kender man ikke« (1855; 7),
sml. s. 259 (ravneting) og s. 27f.
Kloge ravnekendere siger, at for dette tyvepak går
til gen nemforelse af et kup, holder fuglene generalförsamling og lregger en slagplan, i hvilken der
sredvanligvis er mindst to hovedroller ( 1939; 8).
Kragerne gjorde i 1700-t megen skade på halmtage, årligt for 30-40 rigsdaler på nogle gårde (Lolland; 9); tagene blev »om vinteren og forst på foråret af krager meget ofte afklredt indtil de kendeligt bare lregter« (Falster 1778 ; 10).
Kragen tog greslinger, rellinger, kyllinger, vildtyngel og gjorde skade på nylig tilsåede marker. Men
det hed sig, at krager og skader ikke hrergede det
sted hvor de boede (Sjrelland; 11 ); med en kragerede ved gården var dens fjerkrre beskyttet mod h0gen (SSlesvig, 0Jylland; 12); »kragen er en tro
skildvagt for duerne, da den med sit skrig advarer
om h0gens ankomst og forfolger den med sit råb«
(1763; 13).
Mellem jul og nytår måtte man ikke nrevnet ordet
krage, men skulle kalde den utede eller utusk. ellers blev kragerne nreste som mer slemme ved kyllinger og kornmarker (SSjrelland; 14). Når greslingerne var udruget og b0rn fik 0je på en krage,
råbte de i S0nderjylland: krag' , flyv mag', · flyv
vesten om by, · ta' greslinger små, • ta' ingen af
mine · for de er for små! eller: kra,kra, fl0j vesten
i by, · tej rellinger try, · tej ingen åv min, · for di
er så små, · det kån it gå · for lumpen to ( 15),
sml. glente s. 93f.
På Bornholm lod man kyllingerne b0jsa = passere
gennem et par mandsbukser, de blev da usynlige
for kragen eller i dens 0jne store som en mand, så
de ikke turde tage dem. Man kunne også »skygge
for kragen«: en hat, et sold o.l. blev holdt for solen, så skyggen faldt på kyllingeflokken , mens
man sagde: »jeg skygger for krager og kajer [alliker] og skader og alle skadedyr«, så kunne rovfuglene ikke se dem ( 16).
Kragen flyver om morgenen altid mod nord og
mod syd om aftenen ( 17). Den har en så fin lugtesans, at den på lang afstand kan lugte jregernes
krudt, derfor er det svrert at komme den på skudhold ( 18): »De fugle finder ikke deres lige i årvågenhed, det er rent utroligt så skarpt et syn de har.
En krage kan man ikke luske sig til - pr0v engang
- det bliver en nitter«. Aage Weitemeyer ( 19).
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Kragej/okke regnet a/O. A. Hermansen i Ude og Hjemme 2- 4-1882.

Kragen skal skydes bagfra; dens fjer kan danne et
panser, som haglene ikke tra:nger igennem ( 17).
Landet har ikke na:r så mange krager nu som for
en menneskealder siden. Det var på Sja:lland i
tra:ktiden almindelig at se Ookke på I 0.-15.000
undervejs mod natkvarteret i Ledreborgskovene.
Et sådant tra:k kunne vare i timevis. Egnens skytter vidste n0je, hvor kragetra:erne stod i skoven,
de »kalkede« slammer var syn lige i m0rke.
Stormmetter blev anset for bedst til kragejagter, og
skytten fik som regel 12-1 5 krager pr. haglskud.
Efter et skud brugte man »kragekaldet« frembragt
med munden eller ved hja:lp afen kragelokker, så
de opskra:mte fugle hurtigt faldt til ro i tra:erne.
Ved st0rre gärde lagde man d0de dyr i »ådselkuler« (ofte mergelgrave) og »na:rmede man sig steg
el uhyre, b0lgende, sort og larmende 'ta:ppe' til
vejrs fra ådselkulen under et skrål, der vidnede
om, at fuglene kun modvilligt gav afkald på byttet. På den tid kunne en nogenlunde Oittig godsskytte nedla:gge 300-400 krager på en dag« l b
Paulsen (20).
'
En mand sk0d krager ved Hune kirke (Vendsyssel), og de 0vrige ha:vnede sig ved at hakke 0jnene
ud på hans s0n (21 ).
Fa:rnerne: kragen h0rte til de rovfugle man var
pligtig at dra:be, se s. 258; de nedlagte krager
blev gemt til St. Olaifesten 29. juli, lagt på den
store »kragesten« og bra:ndt, hvorefter m an gik
ned og morede sig (22).
Gra:suglens larver (sommerfuglen Cerapteryx graminis) a:der gra:srndder, men krager hakker de
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visne gra:stuer op og a:der larverne - »mange tror,
at kragerne g0r skade på engene ved denne fremgangsmåde, dog kan man her sige, at man kan
g0re en ska:lm uret« ( 1843 ; 23).
LITTERATUR: (I) 548 47f; 645 243; (2) 436 213;
(3) 221 3/ 10 1925; (4) 160 1904/ 30:3135 (1884);
(5) 727c 5 1; (6) 500 141 sml. 902 1862, 14; (7) 866
2, 1855,230; (8) 304b 24; (9) 524 1921 , I 03 og
1923 , 87; (10) 354 53; (11) 794 4 , 156; ( 12) 160
1904/27:2015 (1884),2 156;( 13)693b 1, 618; ( 14)
160 1904/27:552 (1888), 582 (1884) sml. 643 13;
(15) 160 1904/27:3264(1886); 837 3, 1926-2 7,
111 ; (16) 534c 106 ; 160 1906/ 23: 183 (1928); (17)
464 9, 8; ( 18) 57 136 ; 436 213 ; 160 1906/ 23:2224;
( 19) 884 179; (20) 670h 97f; (2 1) 464g 6.2, 322;
(22) 160 1906/ 108: 351 1;(23)347246.
STEMMETYDN INGER

H. C. Andersen: kragen skriger »k ra! kra! da', go'
da'!« (Snedronningen, 1844), »hvorfra? hvorfra?«
(Nabofamilierne, 1847); i J ylland og Fyn råber
krage og ravn »vi er oppe al age! det går så bra, så
bra!« (Gudfaders Billedbog, 1868); da herremand ens d0tre og skovens fugle har mistel deres hjem,
råber krager og alliker spottende »fra reden! fra
reden!« (Vinden forta:ller om Valdemar Daae og
hans D0tre, 1859); krager og ravne Oyver over
sneen og skriger »grav! grav!« (Folkesangens Fugl ,
1865), og »grav!grav!« til en kone, som snart ska l
d0 (H0nsegrethes Historie, 1870).
Den f0rste fugl Jesus så, da han ska:rtorsdag mor-

gen gik med disciplene til Jerusalem, var en krage,
som råbte »hurra, hurra!«, den havde h0rt om Judas' forra:deri for 30 s0lvpenge (Pra:st0egnen; I).
Yorherre og Sankt Peter kom ind til en kone, der
bagte kage (hvedebrnd) og bad om en, men det
blev dem na:gtet. Da fo'r konen op gennem
skorstenen, indsmurt i sod og omskabt til en
krage, og denne skriger »kra,kra« fordi den ikke
kan sige kage (Vendsyssel; 2). Da man byggede
kirken i Kva:rndrup blev det man opf0rte om dagen revet ned om natten. Der kom en fugl , som
lignede en krage, med et blad fra Rudbjergskoven
og lagde det på den h0je banke i byen, hvilket
man tog som et varsel , at kirken sk ulle ligge der
(2a).

Kregme kirkes tårn vender undtagelsesvis mod
0st. Det skulle have ligget i vest, men om natten
rev trolde det ned man byggede om dagen. En
morgen h0rte arbejderne en krage skrige »krig om!
krig om!« og forstod det sådan , at tårnet skulle
vendes mod 0st. Derefter fik man ro til at b ygge
kirken (3) sm l. s. 265 (ravn).
På s0en h0rte en fisker en krage skrige inde ved
land »det sma'er, det sma 'er!« og roede derhen for
at se, hvad der smagte så godt. Det var en stor å l,
som fiskeren tog mens kragen råbte »dit skam, dit
skam!« Oppe i et tra: sad skovduen , den ville have

haft en bid med og sagde: du drukner, du drukner!
(MSja:lland; 4).
Kommer kragen til Norge og man s p0rger, hvordan det danske folk har det, svarer den: bra, bra,
bra! (lngstrup Vendsyssel ; 5).
Når karlene om foråret skar tj0rn råbte tj0rnefuglen (musvitten) »hvil dig lidt, hvil dig lidt!« men
kragen sagde advarende: nånj kommer fåer mre
tov vovne! [nu kommer far med to vogne] (SFalster; 6); mens en karl pl0jede, h0rte han en lille
fugl synge »sret dig ned og hvil dig lidt!« og det
gjorde han , men så kom kragen og råbte »nu kommer fa'ar, nu kommer fa-ar!«, bagefter skreg ravnen »her op! her op!« og h0gen »s kre vrek, skre
va:k!« (S0nderjylland; 7).
Kragens kone råber fra reden »kra, kra , krag' ,
hvor er min mag'?« - han svarer »kra, kra, krag',
nu kommer jeg tilbag', kra ,kra, krag', med mad til
mange dag'!« (Odenseegnen; 8).
Hvis b0rn pudsede na:sen med trnjea:rmet i stedet
for med lommet0rklredet, råbte kragerne efter
dem »snota:rme, snota:rme!« (Sjrelland, M0n; 9),
til pigerne »snotelske! snotel ske!« ( I O); m0drene
truede deres b0rn med , at kragen tog dem med ind
i skoven ( I I), så kom kragen og huggede armen af
(NSja:lland; 12); på Bornholm: sn0-0-r-a-arm ,
m0gtarm! eller: sn0-0r-a-arm! tom ta-a-rm! gå til

Krager efter p/ejemand ved Gisselfe/d. Maleri afFr. Henningsen. /880.

J
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brekken og to [vask] dig! (13); m an sagde til b0rn,
al hvis de sn0d nresen på trnjerermet kom kragen
og hakkede 0jnene ud på dem (14).
Gik et barn med pjusket hår eller ikke ville have
det redt, råbte kragen på Falster: »skurrena-a-ak!«
[skurvet nakke] eller »sturrena-a-ak!« ( 15), »er
han redt? er han redt?« (Reers0; 16); et barn, som
ikke vi lle redes eller kremmes for lus blev truet
med, at så kom kragen og trak det ind i skoven til
skovtossen (Fakse; I 7).
Om vinteren samledes kragerne på markerne ved
et ådsel eller på vejen om hesteg0dning og holdt
auktion: en mark, lo mark, tre mark, en rigsdaler!
(Falster, VLolland; 18); tre mark for en svinelort!
Andre krager byder over: en rigsda ler, en rigsdaler! (0M0n; 19); om foråret skriger de: »en daler,
en daler!«, om efteråret mere beskedent »en mark,
en mark!« (Bornholm; 20).
Der d0de om foråret mange udslidte heste, i
trreerne sad krager og gylpede (d.v.s. baskede med
vingerne og skreg med srenket hoved) og ventede
på en d0d hest (21 ). Kragen fandt el kadaver: å ha,
ligger du der, så'n en mand , så'n en mand , i liv og
ret betragt betragt! (T0strup SSlesvig; 22); en
krage i tlokken ved ådslet: ivad [0jet] er mil, for
det er fedt, kva, kval (Bornholm; 23).
Når to krager m0des sp0rges der: hvor lagde ådslet? - bag bakken, bag bakken! - godt knag [ben
med k0d], godt knag?- jov, jov! (SJylland; 24). To
krager sidder i hvert sit trre: kra ,kra ,kra! - hvad
ser du? hvad ser du? - et asen [ådsel], et asen! - er
der vand ved? er der vand ved? - i klarinnebrek,
klarinnebrek [klar, rindende brek] (Egense; 25).
Yiben skriger til kragen: kråga, kråga , hvor skal
du hen? - kragen sva rer: jeg skal til Vajlandskrer,
der ligger en d0d mrer·[hest] (Bornholm; 26).
To krager tlyver om aftenen til skovs: hvor har du
vrer't? - til mark's! - hvad har du få't? - gammel
ås! mangen brav og fed knåger og ben, knåger og
ben! (Sundeved, Åbenrå; 27).
Samtaler mellem krager (hver sretning gentages):
jeg ved nyt! - hvad er det? - Per Koks hest er d0d i
nat! - var han fed? - bare sprek! - er der mer'? knakker [knogler] og ben! (Falster; 6); jeg ved,
hvor ådslet er! - hvor er det? - ved Kettinge led! er'et fedt? - klare sprek! - m å jeg komme med? knogler og ben! (NYLolland 1877; 28); sml. s.
259 (ravn).
LITTERATUR: (I) 464g 2,265; (2) 281d (1879);
(2a) 490 5 1; (3) 160 1930/ 1:47; (4) 388; (5) 160
1904/ 27: 1271 (1884); (6) 524 1964, 187f; (7) 794
7, 1887,230; (8) 794 1, 1884,91 ; (9) 464) 203 ; 794
9,213 (Prrest0egnen); 874b 156; 160 1904/ 30:336
(1883),1904/27:525; 103 1953(M0n); (10) 464)
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204 (Tingerup ved Fakse); (11) 160 1904/27:
509,525 m.tl.; (12) 874d 103; (13) 160
1904/2 7:661 (1892); 225 7,1875,268; (14) 785
169; (15) 281d 64; 524 1964,187; (16) 160
1904/27: 283 (1892); (17) /60 1904/2 7:545
( 1888); (18) 524 1964, 188; 160 1904/30:739; (19)
388; 794 2, 31; (20) 785b 156; (21) 464 6 , 262; (22)
/60 1904/28:333 1 (1885); (23) 225 7, 1875,268;
(24) 464 6, 299; /60 1904/27:2694; (25) 160
1906/23:1035; (26) 458 100; (27) 281d (1883);
464) 204; (28) 464) 204.
VARSLER, SPÅDOM

H0rte man på fastende hjerte en skneppende
krage, fik man ubehageligheder inden aften (Sjrelland; I). Skrertorsdag er kragernes helligdag
(H0rsholm; Ia). Skrertorsdag mogen skulle man
spise noget f0r man gik ud, thi h0rte man fastende
kragen skrige, var man grekket af den og man blev
syg (sml. g0g s. l 86f.). En karl på M0n ville ikke
tro det og undlod at spise. Da hestene va r fodret
åbnede han en lem og kiggede ud - der sad skrertorsdagskragen i et trre og galede. Han råbte så
h0jt kan kunne »å, gal du ad helvede till«. Men
samme dag blev alle gårdens heste syge, og han
måtte bruge alle helligdagene til at ride og rnre
dem; så ledes hrevnede kragen sig (2). Natten til
skrertorsdag skulle der våges over hestene, at de
ikke sov, for så blev de grekket af kragen (Stenbreksholm ved Nrestved; 3).
Det varsler ondt at m0de en krage tidligt på dagen
(4), tlyver den lavt over ens vej når man vi! ud på
en rejse, er det bedst at vende om, der sker ellers
en ulykke undervejs (5), man siger da »nu er min
gang omsonst« (6). H0rer man den råbe »gvalk,
gvalk!« (Sejling MJylland; 7), skriger den meget og
udenfor vi nduet, sker der en ulykke inden aften
(8). Når kragerne sad og hvresede sagde vi: sikke
pulverhekse! de varslede ulykke (VLolland; 9).
»Det er nederdra:gtigt at se en krage til s0s, så sker
der uheld« (Fej0; I0). »Fra isgrå himmel krageskrig · om storm og ufred kimer« Christian Richardt 1879 (11 ); »langvejs l0d kragernes spotteskrig, · skadefro krellingsvarsler · om lynbrand og
h0stlig forlis« Poul 0rum (12).
Lavede kragerne megen st0j sagde man: bare der
ikke sker noget [slemt], for kragerne er så gale i
dag. - En kone sagde til sin fordrukne mand »pas
nu på du ikke bli'r fuld i dag, for h0r hvor den
krage skriger«. Nå, var det den? svarede han, greb
b0ssen og sk0d kragen med ordene »det er da srert
du vidste, jeg ville drikke mig fuld, men ikke at
tage vare for en b0sse« (Als; 13).
Flyver krager skrigende hen over el hus eller sretter sig på taget og skriger, va rsler det uheld,

