Kragen sidder på rnden tag · og grreder med sine
d0tre, · hvor vi! det os i vi nter gå? • Vi fryser om
vore fodder. · Vi vil rejse til Danmark • og k0be
sko for en halv mark. · Drenge, drenge, peberkorn, · katten blreser i s0lverhorn (o. 1820; 9).
En frernisk b0rnevise begynder: kragen sidder på
brnnden med en ske i munden ( I 0).
Der sad kragen, der bed den, der sked den , der
slap den ind - siges til et barn mens det peges på
panden, nresen, under nresen og på munden , til
sidst dikkes det under hagen (Marstal; I I).
B0rnene går i en kreds og synger:
Kragen sidder på bjerget,
se hoppendans, se hoppendans!
piller i sine fjedre,
trallalala, trallalala!
Og den som sretter sig aller som sidst,
han ska l have sine fjer forlist,
og derpå sretter vi os alle!
Barnet der sretter sig sidst bliver kildet eller straffet på anden måde (Langeland o. 1880; 12).

Joh. Ludv. Heibergs b0rnesang »H0jt på en gren
en krage ...« ( 1840) er en gendigtning fra tysk.
LITTERATUR: (I) 659 11 ,258; 903 3.2,295 ; (2)
430 184; (3) 659 11 , 268; 524 1964, 171; 464i 271 f
jf. 281 f; (4) 464i 608; 599 11495 (Vrerum 0Jyll.
1924); (5) 464i 580; (6) 599 12085 (Keldby o.
1900); (7) 464i I 07f (m. varianter); (8) 3 31; (9)
847 3 , 152; (10) 25 1849-5 1,311 ; (11) 464i 473;
(12) 160 1904/27:1138.
ORDSPR0G , MUNDHELD. TALEMÅDER

Peder Laale: kragen er grå af mange sorger; kragen bliver ikke hvidere fordi den tit vasker sig;
kragen bader sig gerne altid og er dog stedse lige
sort (1555; I); kragen er ond fordi den siger sandheden; nyere version: kragen er sort fordi den siger sandheden. Frernerne: kragen er ikke derfor
led, al den ofte siger sandheden (2); en krage sulter, når den sidder stille.
Peder Syv 1682 , 1688: Oyvende krage får a ltid noget: når andre fugle Oyver bort bliver kragen tilbage; en krage sidder gerne hos en anden , jf. krage

.. Krage seger mage" siger ordsproget. Hans Tegners illustration af.Jire ga vtyve " til Ludvig Ho/bergs ,.Pernil/es
korte Freyken-Stand".
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finder mage - nyere version: krage s0ger mage (3),
krager hitte r nok mage ( 186 1; 4); hyklere er som
krager, de fl yver ikke langt fra stedet , de f0dtes på;
det skal vel tilhylles, som kragen ikke skal se; loven er god at ba:re, kragen e r ond at la:re; der er
ikke en dag for en fugl at synge undtagen det er
kragen; det er ej hvert svin kragen vi ) ride på= det
er ikke alle, der komme r i betragtning, jf. kragen
ved nok hvad so de n vil ride på (o. 17001T; 5), det
er ikke en hver kragen vi) ride på (6); kragen og
horen vasker sig a ldrig hvide; hver e r ka:r sit,
sagde kragen om sine unger; kragen tror, at hendes unger er de s mukkeste (7); kragen er ned for
slu mpeskytten (8), slumpeskytten kan også skyde
e n krage (9); når kragen uda:sker 0rnen , så ga: lder
det hendes kappe = gå i strid med sin overmand.
Kragen er den bedste fugl når ingen a ndre findes
( I 0); der er a ldrig så sort en krage, den finde r dog
s in mage ( 1884; 11 ); ravn og krage kan ikke mage
(Reerslev; 12); g0r som kragen , den piller sin e
egne a:g (A. S. Yedel, d. 16 16); krager og ravne e r
fl0jet bort med hans jordebog (Pede r Syv) = han
ejer intet (7); med paradisfugle ns Ger kan også en
krage blive pyntet (M0n 1735; 13); nå r kragen er
d0d, er visen (eller historien) ude ( 14).
Fa:r0erne: kragen flyver helst ene; der e r bedre
fugl fanget end kragen ; man skal ikke gemme som
kragen, den finder det ikke igen ; kragen synes
bedst om si n egen unge ( 15).
Når kragerne fl yver 0ster og aggerboen går vester,
så e r det snart aften ( 16); de flyver til H0jris eller
Kås skove, mens aggerboen går hjem med fiske rkuben på ryggen.
Når kragerne kommer til Tårs (fattig by), vender
de og flyver hjem ( 17); kan isen brere e n krage kan
den også brere en strynbo (fra Stryn0) ( 18).
Hop, sagde kragen, da den red på en so ( 19); det
smager altid af fugl , sagde krellingen , hun kogte
suppe på grenen, so m en krage havde siddet på
(20).
Yorherre vendte vore nresebor nedad for a t kragerne ikke skulle skide i dem (2 1).
Kragen råber altid på sit eget na vn (22)- siges om
en selvglad, indbi ldsk person, der a ltid taler om
egne bedrifte r; også o m den, der skrelde r en anden
ud.
Kvindetale er altid som kragegale(n) - thi ved
kragegalen sa nker kragerne i flok (Peder Laa le;
23); kvindetalen , kragegalen (Peder Syv), kvinden
taler som krager ga le r (24); kvi nders uhrederlige
tale 0ger kragernes anta l (Peder Laale); snaksa lige
kvinder opf0rer sig som krager; fa ttigmandsta le er
kun kragegale (25), fattigmands tale agtes kun fo r
kragegale (Jylla nd 1811 IT; 26).

Han galper som en krage på en asta!I [ådselplads]
(Bornholm; 27), garpe som en krage ved en m0ghob (Hårlev Stevns; 28); made krager = kaste op
( 1700-t; 29).
Du er nok magen til krage n og s0ster til vor so
(Jylla nd ; 30); han stikker nrese n i sky ogjager kragerne af by = om den so m er vigtig uden grund
(Jyl land; 31 ); han synger som den nattergal (= kragen), der bider fär (Branderup S0nderj ylland; 32);
den pjaltede: ha n ser ud, som skull e kragerne
fl yve med ham (33), se ud som en forfl0jen krage;
om den nresten tiggefrerdige: han e r lige ved at gå
omkring med kragereg (34); han er så mager som
en krage (Rise S0nderjylland; 3 I); se ud som e n
fl ået krage (F0rslev SSjrelland; 35); vrere ha:s som
en krage (36), trret som e n krage (Yendsyssel; 5);
nå kragens å r (eller: alder) = vrere meget gammel
( 1700-t), jf. en gammel krage om en aldrende
kvinde (36). Vrere ugleset af en krage eller mellem
e n flok krager = ildeset (Sjrelland; 37).
Jeg har en krage at plukke med dig (Mors 1807,
Agger; 38). Når en pige på Bornholm vragede si n
ka:reste og tog en anden, sagde man, at »hun sk0d
endnu e n krage« (39).
Den meget provinsielle, naive, Gogede fra et afsides sted »udenfor civilisationen« kommer derude
fra, hvor kragerne vender, hvor kragerne ha r madpak ke m ed, hvor de fär sa nd i 0j ne ne (40).
Det e r som når kragen går i sne (Fa:r0erne; 41 ).
En krage g0r ikke vinter (Peder Syv 1688). J yderne blev skabt afkragem0g (42).
Galpekrage = person (oftest barn), der hele tide n
stil ler sp0rgsmål eller tigger om noget (Bornholm;
43); kragemål = kragernes skrig, samm enbla ndet
med o ldnordi sk krakarna) , et skja ldekvad opkaldt
efter Regnar Lodbrogs dronning Kraka; fra o.
1700 et af b0rn med vilje manipule ret, uforståeligt sprog, f.eks. e nde r alle ord på -rbe (44); krage0je = slap ligto rn under fodballen, de n fik ma n ved
at trrede h vor e t andet menneske drejede rundt på
hrele n (Fyn, M0n; 4 5); kragena:b = nrese lignende
fugle ns nreb (Bogen se; 46); krageta:er = sj usket ,
ulreselig skri ft, eftet tysk krähenfi.isse elle r omtydning af det a: ldre danske ord »karakterer« for
skrifttegn; også om rynker ved 0jnene (47); kragedans = hoppe omkring me ns ha:nde rne ho ldes om
benene ( 1820; 29); kragerede o. 17001T = uordentligt hår, »heksekost« i birketrre (36); sa:tte krager =
nogle furer, so m efter sk0desl0s pl0jning stå r op i
buer (S0nderjylla nd ; 4 8); krager i 0jnene = s0vneller st0vklatter - til b0rn siges: de fl yver i skoven
med dig (La:s0; 49), j f. frer0i sk kra ka = sti vnet na:seslim, »bussemand« (50); kragen er kommet ud =
når bageovnens sodede ste n efter opvarmning er
gl0dend e (Fej0; 5 1); kragetra:e r 1798 1T, på Fyn
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(16) 212c 2,285; (17) 888 1932,306; (18) 307 19
sml.190; (19) Sprogfor.s Almanak 1934, 17; (20)
459b 31; (21) 534c I 07; (22) 659 1 I ,259f; I 60
1904/30:878 ( 1884), 11 26 ( 1884); (23) 282 nr.
2650; (24) 464c 178; (25) 561 2,408; (26) 423: (27)
589 49; (28) 388 ( 1934); (29) 903 3.2, 1820,296;
(30) 794 3, 106; 423; (31) 423; (32) 212c 2,673;
(33) 464c 174; (34) 464c 582; (35) 160 1904/27:
475 ( 1885); (36) 659 11 ,258-63; (3 7) 226 1964,
23 7f; (38) 769 93; 2 I 2c 2, 285; (39) 785b 155; (40)
76c 325; 23 78; 423: (4 1) 25 1849-51 , 308; (42)
149 2, 22; (43) 794 5, 47; 203 97; (44) 903 3.2,296;
626 205; 659 11 ,263; 212c 2,286; (45) 436c 127;
388 (1934); (46) 28/d ( 1880); (47) 903 3.2,297;
626 205; 76c 36, 142; (48) 837 1952,55; 423; (49)
202d 2,165; (50) 393 231; (51) 296h 85; (52) 659
11 ,264; 704 31; (53) 423; 599 29267/48(M0rke o.
1900); (54) 28 l e 200; (55) 2 I 2 6; 423; (56) 522 86.
PROSA OG POESI

Trastykker på rygningen af stråtaget kald1es .. krager".
Maleri afL. Kabel/.

krager = trrestykker lagt parvis over strå tagets rygning for at holde på halmen (52); kragears, -fis,
-r0v o. I 7001T = hulheden med indt0rrede blomsterrester 0verst på et reble (29); kragehus =
krernehuset; kragehals = afgnavet reble; er der kun
lidt tilbage af det: en kragegejst (Jylland; 53).
Krybekragen var en skovstige af en tyk stang med
jernkrog i enden og trin boret i stagen (Falster o.
1850; 54); krage= t0rvestabel (Jylland; 55). Det
prnjsiske sort-hvide 0rneflag blev kaldt kragen
(I kast; 3 I).
Frernerne: krageti ng = forsamling, der snakker og
st0jer uden at udrette noget; kuldekrage = person,
som ikke tåler kulde; tandkråka = en, der n0dig
sej ler, en »landkrabbe«; uvejrskrage (illveilurskråka) = person, der tilsyneladende f0rer dårligt vejr
med sig; kragemåne (kråkumani) = meget kort
tidsrum (56).
LITTERATUR: (I) En Rrevebog ed. N. M01ler
1,293; (2) 25 1949-51 , 287; (3) 659 I I,259f; 212c
2,285 sml. 643b 80f; (4) 283c 212; (5) 2 I 2c 2,295;
(6) 464c 582; 561 1,56 1; (7) 561 1,56 I; (8) sml.
459b 76; 903 3.2, 1820,296; 561 I ,560f; (9) 534 41 ;
(10) 56/ I , 561; 464c 568; (11 ) 28/d (1884); (12)
160 1904/27:283 (1892); (13) 56/ 2,134; (14) 56/
1, 149; (15) 25 1949-51,276, 280,282,286,290;
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Enkeltvis kommer kragerne trrekkende, langsomt
og overlegent, med den ro, som styrke giver, af og
til udst0dende et hrest skrrep Finn Salomonsen
(I); kragerne trak ska rev is og under idelig h.es
morgenrnmmen fra skovene ned til stranden
Knud Poulsen (2). Det er store, gråbrystede krager
med vinger som skovle og med stive, begsorte haler, der står som krempespatler ud efter dem.
Hadsk og afskrrekkende lyder nu og da en enkelts
morgenhilsen - og bare de har formodning om at
vrere i nrerheden af noget spiseligt begynder de
straks al trrettes Svend Fleuron (3).
Kragerne plejer at vrere meget selskabelige ... det
kan se ud som el helt prrestekonvent, når sådan en
sort skare sidder tavse og h0jtidelige på el dige eller i et stort trre; men kragerne vil også gerne vrere
m ed, hvor der er an ledning til fest og hall0j Erik
Bertelsen (4); de ligner gamle koner med sorte sjaler om de grå kjoler Achwn Friis (5).
Kragerne frygter hverken Gud eller fanden ...
disse luftens marod0rer Gunnar Munk Nislev (6),
sortgrå bajadser, grå skraldemrend Torben Nielsen (7). Ingen er mere forhadt end kragerne. Hadet sprender over alle befolkningslag fra jregerne
op til den jordl0se husmand med en kyllingh0ne
(a); de er ukrudtet i den danske fauna, og som
dette: tror man al have nået bunden dukker nyt
op (b) Amonius Nielsen (8). Hvis spurven er en
lille gadedreng, er kragen en sjover. Den optrreder
helst i flok og har andre frele vaner ... Dette lem af
fuglenes p0bel, der huserer allevegne Christian
Elling (9). Der er ikke nogen så fuldendt vandal til
som kragen; den er en sv0be for tamt som for vildt
og den vrerste rovjreger i landet. Klog er fyren, den

forstår at se sine folk an, og så kan den lugte krudtet Svend Fleuron ( I 0).
Er kragen en klog fugl, eller er det m ere et instinkt, der s0ger at drage sig e n medfodt fejhed til
st0rste mulig nytte? Aldrig vover den sin egen person i åben kamp eller sa:tter på anden vis sin
styrke ind for at nå et mål. Hvor den kan stikke sil
na:b ind imellem andre og rane sig en bid, er den
mesteren i sit fag. Ingen kan bagefter se på den, at
det var den der fik bidden. Og som en tyv ved den
altid at komme til et fuglebo, hvor hunnen for et
0jeblik har måttet forlade a:ggene. Alt ser kragen,
og en tålmodighed til at vente på det rigtige 0jeblik er den fodt med. Pludselig sidder den ved
boet. Der er egentlig ikke noget lusket over dens
frerd, dertil er den alt for glad ved sig se lv. Na:rmest brovter den med si ne krrefter, her hvor der
intet er at bruge dem til. - Kun hvor krager er
samlet i nok vover de samlet e ller e nke ltvis på
baggrund af de andres skrigen op at gå over til
angreb på el bytte. Helst må dette ikke sa:tte sig til
modvrerge, og bedst lykkes kampen , når byttet
ved nugt stadig fors0ger at redde sig uden alligevel
at kunne unddrage sig de angribende kragers slag
ovenfra og ned over nakken. Anwnius Nielsen
( I I ).
Kragerne [nokkes] under skrig og skrå l om fundet
og g0r sig tilgode m ed resterne af kong Vinters
tragedie, grumt og grisk med skarpe na:bhug og
kluntede hop omkring det, der engang var )utter
levende ynde. Den enes d0d er den andens brnd
Knud Bavngaard ( 12). Ha:se skrig og langtrukne,
vemodige klager ... de synger på deres mål , de
sorte ådselfugle, om al jordelivets brist og forga:ngelighed Svend Fleuron ( 13); ha:se skrål og nogle
sultne krager i en rede ... det er, som selve hungerens symbol har taget stade i trreets top AchLOn
Friis (5).
Man kalder den en rnver, en proletar, men hvad
betyder ord? Den er så livsklog og så hårdfor, i
den 0de mose er den et bud om liv, om ukuelig
ånd Kai Ho./fmann (14). Deres listige blik rnber
den klogskab, som også fremlyser af hele dens
fa:rd ... Vil man skyde dem må man ikke gå lige
l0s på dem, men lade som man vi l gå forbi dem,
og ikke se efter dem, blot s lentre afsted som bemrerkede man dem slet ikke Niels Kja?rbolling
( 15). Det er en politisk fugl, som a:der både unger
og a:g. Mon de kunstnere, som udsmykkede Rigsdagen, har husket at fä kragen med? Valdemar
Rordam (16).
Der er liv i gråkragenokken nu - sult i de morgenru skrål. Alt kan de bruge i denne hungertime levende eller d0dt, grnnfoder eller ådsler ... Tungt
og kluntet basker de afsted, og de fingernigede

vinger tegner sig skarpt mod den rosa himme l
Torben Nielsen (7). Disse m0rke marod0rer rider
hertil på nord0stenkoget og skriger råt af hunger
over det rasende vejr Niels E. Nielsen ( 17); altid er
de på fa:rde, altid på vej, og intet klreder en blresende efterårshimmel som en nok tra:kkende krager med nossede svingfjer og hrese skrig Sigurd
R osendahl ( 18).
Krager driver modl0st for vinden, som forkullede
papirer på den uendelige vinters jerngrå himmel
Ole Vinding (19). Kragens sorte stemme er vinterens egen. Maner minder frem om middelalderens
fimbulvintre Hans Folsach (20); krager på fro ssen
pl0jejord i januar-februar stryger deres rnsters
grove sandpap ir over vandringsmandens trommehinder lb Paulsen (21). De h0rer vinteren til , de
grå, jagende himle, den lukkede jord. De er liv i
0det. Lad andre hade dem , de har dog deres ynde
og deres smukke farver Ole Vinding (22); mon noget 0je har en så ren og lyseblå en glans som et
krage0je? 0jea:blet er en krans af skinnende blå
emalje på en stenkulsort pupil Carl-Johan Frederiksen (23). Vort land ville va:re en tiltrrekning
fattigere hvis kragen slet ikke fandtes. H vad skulle
digteren , tegneren, maleren g0re, hvis han ikke til
Vestjyske koner som forblreste krager på l'ej fra gudstjenesten. Maleri afJ. Wi/hje/m, 1905.
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beskrivelse eller fremstilling af si t vinterlandskab
havde kragen? Man beh0ver b lot at lrese nogle
digte, som beskriver dansk land ved vi ntertid 0.
1/e/ms (24).
Aldrig har en kunstner forstået at stemme vege
farver så fint sammen som i dette seneftermiddagsbillede fra et dansk marklandskab. Kragekroppens grå har det samme dunkellilla i sig som
de tunge sneskyer ... og de d ybsorte vinger er i den
klareste kontrast ti l kroppen og de frostblå himmelplctter, der nu og da titter frem mellem
skyerne. Malerisk ligefrem bliver det, når kragen
kommer ud over et stykke snek lredt mark og solen
falder i og giver den blide farvesymfoni dens fulde
klarhed N. J. Tortzen (25).
Re nt ma lerisk opfattet e r i mine 0jne kragen en af
de dejligste fugle i Danmark. Den passer til det
lunefulde danske vejr som et dramatisk indslag i
naturen ... Kragens skrål er et lige så selvfolgeligt
indslag i det danske efterår som landskabets falmen , de gulnende gr0ftekanter, det gyldne l0v i
skoven og skyernes flakken over en blresthimmel.
De befolker min natur, når de kommer fra vcst
om aftenen og f01ger åen op, såvel som når de
midt på dagen flokkes mellem granhegnene omkring mit jyske hus og krevles om en stump se lvd0d fisk. Deres hrese skrig er for mig blevet en melodi, som svarer til vindens susen i grancr, eg og
strå, og så er kragen j o desuden, hvad vi kalder en
»klog« fugl - vågen, så den aldrig lader sig overliste Svend Saabye (26).
Foragt du ikke den brogede krage.
han synger og vel med sin mage;
foragt ej bonden grå.
Vi kan ikke alle i basuner blrese,
noge n skal skrige og nogen hvrese,
så plejer det at gå.
H. Justesen Ranch 1630 (27).
Krager og ravne og alt det kram, · der lever som
sjofle tyve, • for mig må de gerne få last og ska m ,
· dem lader jeg tr0stig fl yve H. V. Kaalund (28).
Tunge, m0rke natteskyer - op ad himlen drager, ·
hjem til skovs af marken flyr · hist de sorte krager
Jakob Knudsen 1890; hist en krage fl0j , · sva ng
med hrese skrig sig over skoven vrek Johan Ludv.
1-/eiberg 1826. I )ange tog · den (ploven] over
stubben går, og griske · krager omsvrever den
sorte fure Jens Smidth 1807 (29). En krage rasper
i et krat • og sort mod skyen sej ler Ouo Gelsted
(30). En krage flyver lavt fra trre til trre. · Krakra!
Den hviler i et uroligt håb • og i den rene sti lheds
lune he - · krakra! - der lyder tryghed i dens råb
I le/ge Rode (3 I).
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Fra fede marker duver kragen hen, de muldens
mrend Poul la Cour (32); tungt basker kragen på
kluntede vinger, · kaster sig frem i den d0ende
dag Sigfred Pedersen (33); gråkragen tung og
ravnsort ror · srert troldsk i tågen over jord K. L.
Kris1ensen (34). Så si ndigt gennem regnen ror ·
min ven. den gamle krage. · · Du vinterfugl! Du
ravnens bror! · Dit rustne råb du l0fter · og pl0jer
st0t de vante spor · over pl0rede veje og gr0fter
Ludvig Holstein (35). Ramt af en pirrende luftning · ned over målet falder, · svinger de hreslige
sk ralder, · draget afpligten og don ten · - kragerne
er ved fronten! Knud Wiinstedt (36). I kragens ru
signaler · vor vinter mrele får, · med tågens rnst
den taler · og over himlen sk rår. · Som tågen er
den grå · med nattens svrerte på; fra land til by
han flakker, · den hrese rakker. Johannes V. lensen (3 7).
Tunge, sorte krager flakker ud på rov, · hopper
efter bonden, der i marken pl0jer Aage Brandmose (38); kragen hopper så frrek og t0set med
orm i maven - men godt ved huld Laurits Skov
(39); skrigende en hrer af sorte krager • flokkes på
en stenet pl0jeager Anna Baadsgaard (40). Kragerne letter med gammelmands-hop · og plumper
så alter til srede, · krageskrig er som kragekrop ·
så grå og fattig på glrede Aage Lind (41 ). Uroligt
den vipper og vender, · den sk riger under sit korte
hvil - som gnedes et s0m mod en rusten fil, · og
sulten i 0jnene brrender Jeppe Aakjcer (42). Kragerne skreg · med deres stemmers hårde klang ·
og skrued' sig i bander op mod vinden Nis Petersen (43); banden [fl0j] som sorte laser af nat · fra
skovbrynets vindskreve elm. · Den skruede sig op
i den bitre vi nd • mod frostbidte bakkedrag, • gik i
styrtdyk ned over moser og krer · med vinger som
!lagrende sk ulde rslag. - - Og videnom h0rtes de
hrese skrig · som strng på en rrevernd le Poul
@rnm (44). På blrestens 0de baner · en krage flakker om med sultne skrå l Vil/1e/m Bergs/rom (45),
og de hrese kragers jam mer · lyder langt og trodsigt fremme A . C. Chris1ense11 (46); kragen famlende sig hregter · på en gren - d0dssultne fregter
Hans P. Lunde (4 7).
Kragcr s0ger fjern og nrer • mellem sten og stive
blade, · kradser sorte kragetreer · ned på sneens
hvide Ilade. · Som et klageskrift til him len · på et
stort beskrevet ark. · - Som en sort og sulten skare
· flokkes krager under skrå l Alex Ga,jJ(48), kragernes sorte krapyl Knud Wiins1ed1 (49). Da skrige r de alle med skingrende struber, · vildt og forbitret, et helvedets skrå l, · og spredes som sod fra
et vindsplittet bål · · skriger og stryger mod blresten og regnen, · skriger af skufTet, fortvivlet sto-

