Ravn på yng/ep/ads. BIO FOTO/ Hans Meineche.
VARSLER , SPÅDOMME

Du h0rte nylig ravnen skreg. · Du så han n0j fra
huset, · d0dsfuglen. D0d e r bedstemoder. H. C.
Andersen (I); i eventyret »Anne Lisbeth« ( 1859)
n yver en skrigende ravn foran hende, og hun udbryde r: »Eja, hvad er du for en ulykkesfugl?« - sid en h0rer hun, at to s0folk forliste.
0 sters0ens to ravne viste sig som varsel for det
skib, de sva:vede over (2).
En skrigende ravn ved huset spår et me nneskes
d0d ( 1575); skrige r den på en bestemt måde kommer der snart lig i huset (1684; 3); n yver de n over
en kirke be tyder det »store lig« ( 1734 ; 4); skriger
ravne over kirkegården, skal e t me nneske i b yen
snart d0; sker det over en gård , ga:lder d0dsvarslet
et kreatur ( 1860; 5). Flyver en ravn over huset,
d0r e n i de t, for året er omme (Bog0 ved M0n; 6),
eller der ba:res snart et lig ud af det (7); nokkes
ravne og krage r skrigende om et hus, vil der indtra:ffe d0dsfald; to s0stre gik på en vej , og der n0j
en nok ravne hen over de m ; »gid det må tte blive
mig«, sagde den ene af pigerne - og hun d0de otte
dage e fter (8 ).
Når ra vnene skriger e r de r lig i sognet, sagde min
farfar, og h0rte ha n det: »hvem kan det mon
va:re?« (Hårb0lle VM0n; 9).
Sa:tter e n ravn sig på taget skal man jage den va:k,
for det betyde r d0dsfa ld i familien (Nordborg Als;
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I 0); sidder de n tre dage i tra:k på husets skorsten
eller vindn0j ske r der en ulykke ( 11 ), ligeså når
ravne og krager skriger meget eller slås indbyrdes
(12); n yver to ravne i slagsmål imod kirkegården
d0r et m enneske i den retning (Bog0; 6).
Flyver ravnen over en seng, hvor dyne n ligger
opslået, kommer der en ul ykke (Vendsyssel; 13),
eller man bliver d0dssyg (S0nderjylland; 14).
Når ravne n råbe r meget, betyder det krig e ller stor
fa:d0d (15).
En mand lå i senge n og h0rte en ravn skrige på en
ma:rke lig må de. Han gik ud, og fuglen fl 0j hen
over marke n, et stykke la:ngere bort hver gang
han na:rmede sig. Da han kom hjem slog ilden ud
fra stuehusets rygning ( 16).
En ravn på taget varsler uheld ell er fortra:d i huset (VHanherred; 17), eller splid i huset (Lolland;
18). Flyver en ravn skrigende over ens hoved,
m ens man er undervejs mod et rerinde, fa r ma n
ingen held med det te ( 19); ser man en nok ravne
den dag, man begynder en rejse, betyder det uhe ld
(20). Ligger der en d0d ravn på vejen , må man
ikke gå hen over den, da der e llers indtra:ffer
uhe ld (21 ).
Skriger rav nen, idet den n yver he n over os, er det
onde forbi for de n dag (Håstrup SFyn; 22); sidder
den på taget: der kommer sja:ldne ga:ster ( 11 ).

»Da den ved sin stemme ofte tilkendegiver vejrforandringer, troede man fordum at kunne af dens
skrig og flugt forudsige mangehånde förestående
begiven heder« ( 1842; 23).

kirkes tulipanformede spir, kommer der en stor
krig og derefter pest; ravnen ynglede her i 1885,
nogen tid efter fik cirka halvdelen afsognets beboere en ondartet halssygdom (37).

Flyver ravnene i flok og skriger usredvanlig skarpt
går det mod regn, sidder de i trreerne og basker
ofte med vingerne bebuder de en våd storm ( 1591 ;
24); når de om morgenen gaber og hvreser meget
imod solen og l0fter fjer og vinger, kan der ventes
t0rt, varmt og klart vejr; holder ravneflokken sig
lrenge i luften og klukker og skriger lidt, vil det
klare op; ravnene vender hovedet i den retning,
hvorfra der kommer bl.est ( 1648; 25).
Uvejr, regn, bl.est, storm er i vente, når ravnene
flokkes, slås, galper, fl yver h0jt, skriger meget og
boltrer sig i luften (26). Bides/hugges de får vi
bl.est, · som kommer med storm fra sydvest, - der ender med en regn fra sydvest, - - den vi!
lregge sig med regn fra sydvest (27); når ravnene
skriger og fly ver mod sydvest, · da får vi sikkert
både regn og bl.est (Vendsyssel; 28).
Skriger ravnen om förmiddagen betyder det regn,
om eftermiddagen solskin (29). Flyver ravnene
mod syd er der smukt vejr i vente, mod nord:
uvejr (Salling; 30); flyver de om vinteren ind over
land kommer der snevejr; om sommeren regn og
lorden, hvis de flyver h0jt (31 ).
Efter et »ravneting« (s. 259) f01ger en streng vinter, fuglene rådslår om og afg0r hvilket område på
egnen hver enkelt skal s0ge f0de i (Tamdrup 0Jylland; 32).
Grnnland: skriger ravnene over bopladsen er der
held i luften, det betyder lykke; vender en ravn i
luften over en renjreger er det et godt varsel; kommer en ravn skrigende hen over en, netop som
man nrermer sig et fangststed , skal man sige til
den: jeg er ude efter noget med blod i! så får man
fangst; vender en ravn i luften idet den fly ver over
fangere på sommerrejse eller undervejs til en lejr,
loven den dem en god fangst; skriger ravnene ophidset , kommer der udenbys grester; bliver en
nordvendt ravnerede 0delagt, betyder det nordlig
storm; ravneskrig i aftenm0rke varsler afsind (33).
Natten f0r slaget på Grathe Hede 11 57 viste hertug Knud sig i en drnm for s0nnen Valdemar (siden »den Store«) og varslede, at han ville vinde,
såfremt han samlede sin hrer, hvor han så ravnene
fl yve trettest (34) sml. s. 264. At drnmme om
ravnen varsler sorg, ulykke, krig og pest (35).

LITTERATUR: (I) 13 10,308; (2) E. Juel-Hansen, Erindringer fra sejlskibstiden, ms. 19 54 i
Handels- og S0fartsmuseet på Kronborg; (3) 693
IV, IX; (4) 62 41 ; (5) 847c 170 sml. 160
1904/ 27:1173 (1882); (6) 436c 79f; (7) 160
I 904/ 27: I I 65 (1883); (8) 464/ 3,172; (9) 103
1952; (10) 160 1904130: 3266 (1888); (11) /60
1906/ 23: I ; (12) 436c 80; 794 7,1887,62; (13) 160
1904/ 27:1173 (1882); (14) 464g4.2 , 1199 , ny rk.
4, 455; 160 1906/ 23:3244; (15) 464/3,147 ; (16)
534c 81, 87; (17) 489b 32; 212c 3, 22; (18) 436
218; (19) 794 5,1886,44; (20) 794 7, 62; (21) 794
7, 59; (22) 160 1904/30: 1976 (1884); (23) 822c 27;
(24) 220 51 sml. 174 2.1 , 1804, 395; (25) 919
62,104,138; (26) 794 3, 149,152; 5, 41; 7, 95; 160
1904/ 27: 1185; I 906/2 3:242; 524 1964, 55; (27)
794 3, 93 og 7,62; /81 51; 777g 224 jf. 232f; (28)
423; (29) 464/3 ,149; (30) 794 5, 1886, 38; (31)
464/ 5,152; 296d 83; (32) 160 1904/ 27: 2241
(1891); (3 3) 547 41f, 80, 91, 142; 562
109, 1936-39, 199; (34) 191 192; (35) 170 1930,
143 ; (36) 1701920, 102 ; (37) 8373, 1926-27,3 1.

Mod verdens undergang forsvinder storken og der
tales om den som en ukendt fugl; en hvid ravn
kommer derefter og bygger rede i et af Velling
kirketårne (36). Når en ravn bygger rede i Burka!

D0DENS OG DJIEVELENS FUGL; SJIELETRO

»Synet af den slags fugle leder ve! tanken hen på
rettersted og valplads« St. St. Blicher, Ravnen
(1844).
Ravnen fl yver med skrig mod val,
varsler om blodig leg,
srenker sin vinge mod d0dens dal;
den er så sort som beg.
B. S. I ngemann (I).
Ravnene holdt til på galgebakker. Man h0rte dem
skrige ved Slogs herreds gamle rettersted (2), ved
Rinkenres blev stedet kaldt Ravnsmark, her
samledes ravnene og åd de henrettede (3); galgeh0je fik navne som Ravnsbjerg, -h0j, -fold (4),
forbrydere blev h rengt på Ravnebakken (4a).
Ravnen blev ikke skabt af Gud, den h0rer djrevelen og helvedet til (Skrerup ved Vejle; 5); i det
sjrellandske eventyr Sundhedstrreet kaldes den satans apostel (6), jf. s. 265; »nogle tror, at ravnen
er fandens apostel« (Mern SSjrelland; 7); også i
Gr0nland regnes den for den ondes fugl og besjrelet af ham (8). En mand, der havde afluret en heks
hendes kunster, blev af fanden beordret til med
ravneljer at underskrive en kontrakt (9). Da en
prrest besvrergede fanden til at flygte fo' r han som
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nen de ford0mte til helvedet er et hyppigt brugt
folkevisemotiv ( 17):
Da blev to ravne fra helvede sendt,
de stod over galgen og gal te;
men det var ikke to ravne så sorte,
det var to djrevle fra helvedets porte
som skulle hans sja:l hjemhente ( 18).
I »M0en på Bålet« henrettes en uskyldig pige.
Der fl0j to duer fra himlen ned,
der de fl0j op, da var de tre.
Om hendes ugudelige anklager hedder det derimod:
Der kom to ravne flyvende så sort',
de f0rte hr. Iver til helvedets port (1 1).
Valravnen varet menneske i ravneskikkelse ( 19).

Ravne kredser omkring galge med genfard. lllus1ra1ion
i Chr. Wimhers,. Tr<esni1". /871 .

en ravn ud af et ituslået vindue (Nyborgegnen;
I 0).
Ved »den kloge t0mrers« begravelse i Vetterslev
ved Ringsted fulgtes to ravne med f0lget hele vejen til kirken (11 ). En greve på Restrup ville forgive kongen, men måtte selv drikke giften og
d0de; da kisten blev fort fra gården rev tre ravne
läget af den og sled hjertet ud af liget ( 12). To
hekse fra Ketting blev bra:ndt på en h0j; hjemkommet fra henrettelsen så prresten to ravne og
tog det som beviset for, at kvinderne var skyldige
og nu befandt sig i helvedet ( 12a) . En forhekset
skovrider skabt om til en hjort kom hver nat som
en ravn til skovridergården i Vemmetofte (13); en
genganger nedmanet af en pra:st kom undertiden
frem afjorden som en ravn (14).
De sjrele, som skal til helvede, forlader kroppen i
en ravns skikkelse ( 15). En cyprianus-forfatter
h0rte, at hans tryllebog blev misbrugt, og ville
begå selvmord; tjeneren skulle halshugge ham i en
skov, og idet hovedet faldt ville der komme en due
og en ravn flyvende; kom ravnen fors! til liget bet0d det, at sja:len var d0mt til evig pine. Da manden d0de skreg en ravn i na:rheden , men en due
var hurtigere og satte sig på liget ( 16).
At duen henter de salige sja:le til himlen og rav262

LITTERATUR: (I) 386d 4.8, 75; (2) 160
1906/ 23: 3134; (3) 837 I, 1924, 144; (4) Dansk
Udsyn 1927,26; 169 4 , 1937,212; (4a) 903
5.2, 1829, 45; (5) 160 1904/27: 2366 ( 1879); (6) 80
128; 281b 40; (7) 160 1929/ l :612jf. 464g6.1 ,41 ;
(8) 547 102; (9) 464g 6.2, 186; (10) 847 4, 32 ; (11)
608 52; (12) 534c 80-83; (12a) 878b 2 10; (13)
464g ny rk. 6,85; (14) 464g 4 , 186 (Rind); 160
1930/ 5:433; (15) 160 1904/ 28: 1173, 11 85 (1884)
sml. 464 6,60; 464/ 2 , 103; (16) 464 8,390f; (17)
212c 1,610 og 3, 22; (18) 464 2 ,216; 794 5, 195;
( 19) 434 4 ,723; 170 I 904, 2 I 6f.; 348 176-81.

LlEGEMIDLER

Galde udtaget af levende ravn og blandet med a:ggehvide er et 0jenla:gemiddel (primo 1400-t; I).
For koldfeber (malaria) indgives en levende ravn
bra:ndt til pulver i en lukket gryde (o. 1450; I a},
samme pulver blandet i 01 modvirker epilepsi
( 1400-t; 2); for epilepsi spises kogte ravnea:g
(1533; 3), ved aftagende måne indtages med vin
fuglens t0rrede og pulveriserede hjerne ( 1807; 4).
Ravnem0g la:gges i en hul tand, »da bryder det
tanden itu og fjerner smerten« (1533; 5). Ravneblod blandet med 01 eller ma:lk opl0ser blreresten
( 1640), eller mod sygdommen gnides k0nsdelene
med ravnens blod (6), »dersom du ikke vi! tro det ,
da tag en sten så stor som en n0d og la:g i en skefuld ravneblod , da smelter den« (7).
Ravnens hjerneskal skulle vrere et sikkert la:gemiddel for blegner (VHanherred; 8). Fuglen fortreller en pige, at der på en kedel under et tra: ligger en slange; koger hun suppe på den og gnider

sin krerestes så r med fedtet, som !lyder oven på
suppen , da vilde lreges (Vendsyssel; 9).
Ha r ma n siddet en ravneunge ihjel bliver man
aldrig mere kajaksvimmel (Grnnla nd; 10).
LITTERATUR: (I) 8 17; ( la) 315b 50; (2) 315c
5 1,11 7; (3) 673 7a; (4) 197 26; (5) 673 12b; (6)
464p 18 1f; (7) 543c 85; (8) 160 1904/ 30: 1328
(1884);(9)5 / 38 1;( 10)547 125.
ANDEN OVERTRO. RA VNESTENEN

Strubehovedet af en ravn o.a. magiske remedier lå
i en reske i en trolddomskyndig kvindes grav fra
broncealderen i Magleh0j ved Frederikssund (I).
Ravnen var på Amrum en hellig fugl ( I a). Det var
synd at g0re den fo rtrred, nogle mente der i hvert
sogn kun fandtes e\ par ravne (2), sm l. s. 266.
Man spår den, som nedlregger e n ravn, meget ondt
(Bornholm 1778; 3).
Da man gravede efter en skal i T opsh0j ved Sorn
kom et par ravne og gjorde en fo rfrerdelig st0j desto vrerre jo dybere de gravede. En af mrendene
råbte noget, i det samme forsvandt kisten i hullet,
men ravnene sad i et trre og ga lpede: ha, ha ha! nu
kan han s0ge skatten ved Stensb0g! (en skov på egnen) (4). Mens nogle b0rn )reste i en cypria nus
(tryllebog) fyldtes stuen med ravne og krager

(NVSjrelland; 5), sml. krages. 276.
En mand lod fjerne nogle lres sten fra en krempeh0j. Samme dags a ften sad e n overnaturlig stor
ravn på en af stenene, og nreste morgen lå gårdens
bedste hest d0d i stalden. Manden lod da ste ne ne
k0re tilbage til h0jen (Heliums. o. 1830; 6).
Afklippet hår ska l brrendes, thi fa r ravnen fat i
det, må den have også k0det at hakke i, d.v.s. man
bliver hrengt; de r ska l ofte ske uheld nrer det sted ,
hvor ravnene ho lde r ting, s. 259 (Horsensegnen;
7); man skal vogte sig for ravnenes tingsted (NJ ylland; 7a).
Med et ravnehjerte unde r !ungen förstår man
fuglenes sprog (Holbrek; 8).
»Om du vi l vide a lting, at inge n skal vrere din
m ester, så tag hje rtet af en ravneunge, overgnid
det med ho nning og synk det helt i dig. Probatum« (cyprianus 1694 ; 9). Skyder man e n ravn på
e n kvist, brrender og pulveriserer dens hjerne og
spiser de n, bliver man nresten alvidende ( I 0),
pulveret skal ligge under ens hoved me ns man sover ( I I).
Fuglens hje rte brrendes til aske og tvreres ud i trylleord - »så har du et vist sigte til alle vi lde dyr at
skyde«; ravnefjer blandet i krudt og hagl giver
b0ssen e t samlet skud (vestjysk cyprianus; 12). Er
der et ravne hjerte på sigtekornet og man sigter i

Har man siddel en ra vneunge ihjel. bliver man ifolge gnm/andsk 01•ertro aldrig mere kajaksvimme/. Trcesnil i Th.
S iersted: Danske Bi/leder fra Skole ag Hj em. 1897.
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Odins ravne på annonce for Fr. Barjods bog i Jlluslrere/
Tidende 25-3-1866.

fandens navn , rammer man alt; den gamle smed i
0rby havde på denne måde fäet »friskud« (NSjrelland; 13).
Gr0nland: Mister man sit jagtheld skal man lade
b0ssen med et ravnehjerte og fyre den af, så vender heldet tilbage; skrerer man struben af en ravn,
puster den op med hovedet på og sretter den til
havs, vi) en langvarig storm og b0lgegang lregge
sig; en gravid kvinde, som spiser af et ådsel en
ravn åd af, eller spiser en ravn, får et barn med
nakkende 0jne ( 14). Bliver ens sjrel ranet, skal
man hrenge et ravneskind med kl0er og hoved op
der, hvor sjreleraneren plejer at sidde; når denne
viser sig begynder fuglen al skrige, det h0rer dog
kun han og han nygter. En mand, som begår et
drab, må fornge sin amulets kraft med et indlagt
stykke ris fra en ravnerede, gerne udskåret som en
lille dukke, og en hajlus. Samme ris virker vildledende på åndema nere, som vil hrevne den d0de
( 15).
Ravnestenen var en magisk sten, man mente fuglen tog med hjem fra udlandet til beskyttelse af
ungerne o.lign. ( 16). Denne sten kunne man tilegne sig på forskellig måde.
Drekkes reden til nyver ravnen til det hellige land
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efter stenen og lader den falde i reden. Man skal
tegne et kors på det f0rste lagte reg, og ungen hrenges i en tråd over reden, ravnen henter da stenen
og lader den falde i ungens gab, så den bliver
usynlig. Lregges et kogt reg tilbage i reden dannes
stenen i det.
Med en ravnesten på sig var man usynlig, man
forstod fuglesproget, fik alt at vide og kunne nyve
når man samtidig holdt en afbarket stok i hver
hånd; stenen fik alle lrenker til at falde og åbnede
alle låse ( 17). Sml. s. 249 (svalesten).
Hovedet af en endnu n0gen ravneunge graves ned;
efter ni d0gn gror en urt op, som båret under tungen ger en usynlig (18). Fuglens hjerte lregges i en
forbryders kranium og graves ned på retterstedet;
efter tre d0gn er hjertet forvand let til en ring, som
ger brereren usynlig ( 19). Skyder man en hundredårig ravn, griber den i faldet og spiser dens hvide
fjer (s. 259), bliver man usynlig, og ingen kugle
kan skade en (20).
LITTERATUR: (I) 91/ 251 ; (la) 581 138 ; (2)
464g ny rk. 2.1, 168; (3) 264; (4) 283 1,81 ; (5) 232c
151; (6) 76/ 9, 1882-83, 174; (7) 794 4, 1885, 154;
(7a) 28/d ( 188 I); (8) 160 1904/28: 227 ( 1886); (9)
160 1906/23:975; (10) 160 1904/27: 2366 (1879);
(11) 296g 2,66; (12) 396g 2, 102,109; (13) 436
2 18f; (14) 54 7 37 ,47,85; (15) 713 48f,53f; (16)
281 37ff, I 17ff; 170 1930, 82-89; (17) 464g
6.1 ,439-43 ; 160 1904/ 28: 1460 (1883); 761 1872,
68 ; 80 129; 296g 2,92; ( 18) 170 1930,85; ( 19) 761
4, l 65; (20)1601906/24:2 173;22/ 3/ 101925.
SAGN, EVENTYR , FABLER M .M .

I Erstedskoven gik en gammel kone, som stillede
bes0gende sp0rgsmål, og kunne man ikke besvare
dem, forvandlede hun en til en ravn. En dreng
forsvandt i skoven, men til forreldrene kom en
meget klog ravn , og de mente da , at det var deres
s0n (I).
En grnnlandsk fanger og hans s0n kom under et
uvejr til et hus, hvis fo lk var m0rkl0dede og -hårede, ligesom begge k0n havde skreg. I huset opholdt der sig også en helt blond mand og en anden
med stor krum nrese. Efter afrejsen fortalte faderen, at folkene var ravne, den lyse mand en måge
og den anden en falk. S0nnen blev pålagt intet at
fortrelle, men kom til at rnbe det. Under en snestorm ops0gte de alter ravneboet, men alle var her
forsvundet, og de frns ihjel (2).
En h0j lyngbakke på Torningegnen kaldes Ravnholt Tempel. Her skal Valdemars banner have
stået under slaget på G rathe hede, hvor en nok
ravne kredsede over stedet (3 ), sm I. s. 261 .
Ravnholt blev f0rst påbegyndt vest for det sted,

