hvor byen nu ligger. Hvad man opforte om dagen
rev trolde ned om natten. Så kom en ravn fra skoven og sagde: I skal bygge i Ravndal , så lykkes det
for jer! - derfor kom byen til at hedde Ravnholt
(4). Dengang Ravnkrer kirke i Ange! skulle bygges, var man meget uenige om stedet; dertil kom ,
at hvad man gravede om dagen var jrevnet om
morgenen. Da begyndte et par ravne at holde til i
trreer el andet sted på egnen; dette tog man som el
varsel, og kirken kunne uden forstyrre lser opf0res
der. De to ravne faldt ned og blev til de sten, der
ligger ved den vestlige indgang, der går gennem
kirkegårdsdiget (5). Da Horne kirke var under opfo relse rev trolde om natten ned, hvad man byggede om dagen, indtil man en morgen fandt to strå,
som ravne havde lagt over kors, og der kom kirken til at ligge (6).
Eventyr: en karl fodrer en sulten ravn , og den
hjrelper ham med at l0se en opgave; en trold siger
ved hjemkomsten, at han lugter kristenblod, en
prinsesse siger, at en ravn tabte et menneskeben
ned gennem skorstenen (Krer h.; 7).
Ravnen, »satans apostel«, slås med en bisvrerm ,
en karl skiller dem ad, og fuglen hjrelper ham med
at hente tre rygende brande indenfor helvedets
port (Sjrelland;8). En brudgom med en falsk brud
m0der en skrigende ravn (9). Tre ravne, som var
mennesker der var blevet hrengt, m0des hver midsommernat ved galgen for at udveksle nyheder; en
blind skrredder h0rer her, hvordan han kan helbrede sig selv og en syg gårdmandspige, som bliver hans kone (10). Tolv br0dre forvandles til
ravne, men b li ver alter til mennesker, da s0steren
finder dem hos en heks og en trold ( 11 ). Helten
advares mod at vrere grest der, hvor rreven sidder
over ravnen ( 12), sml. s. 266. En trold skaber en
dreng om til en ravn ( 13).
Eventyret »Mons Tro«: en hest siger, at helten
skal kvrele en ravneunge i reden og der lregge en
llaske med påskriften »vand til liv«. Ravnen llyver bort med llasken , vender lidt efter tilbage og
strenker noget af llasken på ungen , som bliver levende; helten ska l nu binde en hugorm over reden
og i denne lregge llasken »vand til d0d«; ravnen
strenker ormen dermed, og den d0r ( 14).
Ravnens Ny heder (15); Salby-ravnen ( 16).
En rrev lå som d0d for at lokke ravnen til sig og
rede den , men fuglen sagde: »Hej, Mikkel, du
skulle ikke snakke med lreberne for du har mig!«
Rreven: »Sådan går det de fromme, jeg lå kun og
Ireste min bordb0n« ( I 7).
Fr. Schaldemose, Ravnen og ådslet; Ravnen og
rreven; Rreven uden hale ( 18).

Gr0n land: Ravnen , som tog en vi ldgås til kone;
Ravnen og 0mmerten ( 19).
B0rneremse: ravnen sad på Rum len port og gjord'
så mangen sorten lort, krellingen ud af vinduet så,
seksten streger skal der stå (20), sml. krage s.
277.
»Lave en ravn«: en karl stiller sig med spredte
ben, står op på treerne og går stift frem med helt
strakte ben, hopper dernrest nogle gange og udst0der en lyd som ravnens, idet han samtidig forer
hagen frem , maven og enden tilbage som når fuglen vi! gylpe (21 ).
Gåde: hvad er sortere end en ravn? (dens fjer) (22).
Ravnens sv ingfjer blev brugt til at skrive og tegne
med (»ridsefjer«).
LITTERATUR: (I) 534c 78; (2) 713 364; (3) 534c
89; (4) 160 1906/ 46: 11 72; (5) 581 11 3; 837
19,1937-38 ,128; 160 1906/ 23:3317; (6) 534c 8 1;
(7) I 3 I 81 f, I 30f; (8) 283b 20-23 ; 283e 3, I 54-5 I ;
(9) 464b 242; (10) 464 5,366-72 sml. 261f; 794
9, 127-30 sm l. 464b 270, 464 7,26 1 og 283e I , 172:
de sidder på kirkegården; (1 1) 534c 84; (12) 436
278; (13) 464 7,19f; (14) 283/ 15-17; (IS) 794
8,20-27; (16) 283/ 166-70; (17) 534c 82; ( 18) 772c
1,93; 772 179f, 18Sf;( l9) 713132f, 146f;(20)464i
107; (2I)464i 399 (Ryslinge);(22) 794 2, 111.
ORDSPR0G, MUNDHELD. TALEMÅDER

Ravnen t0rster efter indvolde, et grumt menneske
efter str0mmende ·penge; en h vid ravnellok er en
fremmed ting for mig, eller: det er som at se hvide
ravne = sjreldent, umuligt (Peder Laale).
Ravnen bader sig ej hvid og horen ren; duen må
b0de og ravnen stjrele frit = man hrenger de små og
lader de store gå; så higer rig efter gods som ravn
efter ådsel; ravnemad [kadavere] eller tyve drukner ikke = de ender i galgen og redes af ravne;
kunne ravnen tie ved s in brad [fode], da havde
den mindre had og mere mad (I) sml. nedenfor
(Ranch); når rreven roser ravnen mister denne sin
ost (sigter til fablen om rreven, der bad ravnen
synge så den tabte osten); natten er ingens ven,
men ravnen llyver om natten; den ene ravn hugger ikke 0jet ud på den anden= ligesindede skader
ikke hinanden (alle Peder Syv 1682 , 1688); det
sidstnrevnte ordsprog blev meget brugt af mistrenksomme b0nder, som tabte en sag mod herskabet ( I a).
Hvad der kommer med ravnekl0er går med 0rnevinger 17641T = uretfrerdigt erhvervet gods er der
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ingen lykke ved (2). Yorherre s0rger lige så vel for
ravneunger som for krageunger (Odsherred; 3).
Ravn er fager når [den grimmere) råge ikke er hos
den o. 1700 (4). Ravn og krage kan ikke mage
(Reerslev; 5); hvad kan <ler komme andet end ravneunge ud afet ravnereg? (Vendsyssel; 6). Ravnen
bliver ikke hvidere fordi den tor [vasker] sig= ens
br0de bliver ikke mindre på grund af tomme udflugter 17761T (7). Ravnen er tiggere ns broder (8).
Det betyder intet godt, når rreven bygger over ravnen = om mand med r0dt hår og sort skreg (9),
sml. s. 265; ser du rreven bygge over ravnen , så
tag dig i agt ( I 0).
Sjreldent kommer dueunger af ravnereg; det er
ikke letat fange gamle ravne; manden er nrermere
til det gode end ravnene (Frer0erne; I I).
Fire ravne g0r en djrevel - ordsprog med tilf0jelsen: det e r ikke sa ndt, for ravne er Guds gode
kreaturer [skabninger] som andre fugle (o. 15 50;
12). Der er kun to ravne i hvert sogn = prresten og
degnen ( I 3 ).
Lige så gerne må ravne have det som krager =
»hip som hap« (Peder Syv 1688); ravnen kan lige
så vel tage det som kragen , de er begge Yorherres
fugle ( 14). Han er lige så forhadt som en ravn
blandt krager; vrere som en ravn blandt krager
( 15). Han er bud/ han går rerinder som Noas ravn
= kommer aldrig igen; vrere senere end Noas ravn
( 1682, 1829; 16), det er som at sende e n Noa-ravnur (Frernerne; 17); han er i slregt med ravnen,
kommer han ikke i dag så kommer han i morgen
( 18).
Der er lige så mange gode stedm0dre som hvide
ravne ( 19); når ravnen bliver hvid = det sker aldrig
( 18).
Blive til f0de for ravnene = om ubegravede Jig
( 1764; 18); om den meget magre: <ler er ikke ravns
fode på ham ; <ler er ikke ravnsprek på ham (20).
Det kan blive så varmt , at ravnen gaber (o. 17001T;
21 ). Springe vildt og uregerligt som ravnen på en
sten (Frernerne; 22).
Stjrele som en ravn; sort, gerrig, hres, t0rstig, sulten som en ravn (23); en forsulten ravn (24); han
stjre ler som en ravn, thi ravnen slreber he n i skjul
hvad smukt den ser (Peder Syv 1688); <ler er nogen, som stjreler, sagde mande n, han stjal som en
ravn (19).
Ironisk: så hvid, tro, from som en ravn, from som
en hvid ravn (Peder Syv).
Han kan tie som en ravn (o. 17001T; 25), ravnen er
tvrertimod st0jende; råbe det ud som en ravn =
ikke holde noget skjult ( I 8),.
Ravnen synes, at he ndes unger er de hvideste (26);
de er mine, alle de k0nne, sagde ravnen om sine
unger (27). J eg vil dog se, om den kan blive 200 år
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gammel, sagde krellingen og k0bte en ravn (28).
Eder: gå ravne og krager i vold 1 (o. 1700; 29); ravnen tro det; jeg ravn tror det; ravn om jeg g0r det;
det er, ravnen ta' mig, sandt; fy for en ravn! (S0nderjylland; 30).
Få en ravn = lide et stort tab (S0nderjylland; 3 1);
ravnefode = gammel udslidt hest; ravnefolk =
tyvepak ( 1829; 18); ravne marked = galgested (32);
ravnekrog = lille afsides, småborgerlig, sladderagtig by eller egn (fra tysk krähwinkel 'kragekrog'),
heraf ravnekrogsagtig, ravnekrogsmentalitet; ravnerede = afsides, elendig lokalitet, isrer om tilholdssted for tyve; ravn = lavsindet, upå lidelig,
snagende, begrerlig, tyvagtig, fordrukken person
(33), slagsbroder, stakke l, vagabond (S0nderjylland; 3 I), 0genavn ti I tyv og mand med sort hå r
(34); den grådige er en slugeravn (1689; 35); ravneunge = gråd igt, vanartet, snavset barn (o.
17001T; 36); ravneas, -r0v = alm. skreldsord i VJ ylland (3 7), ravnamede = bornholmsk skre ldsord
(38); ravnemoder 17001T = kvinde, <ler behandler
si ne b0rn hensynsl0st, brutalt (39); man siger, at
har el menneske r0rt reggene i reden förlades den
af de gam le fugle, derfor skreldsordet ravnemoder
om kvinde, <ler ikke drager omsorg for sine b0rn
( 1809; 40), sm l. s. 259.
Ravne0jne = sorte, spille nde 0jne; ravnem0rke =
brelgm0rkt; ravnsort = kulsort, isrer om hårvrekst;
ravndug (fra tysk)= meget tretvrevet og strerkt lrerred (33).
LITTERATUR: (I) 550 457, 5 18; (I a) 561 2, 153;
(2) 903 5.2, 1829,46; 659 17,483; (3) 160
1904/27:335; (4) 561 2,154; (5) 160 1902/27: 283
(1892); (6),2/2c 3, 24; (7) 659 17 ,479ff; 387 189;
(8) 782c 41 ; (9) 561 2,154; (10)464c 252; (11) 500
250; 25 1849-5 1,280 , 294; (12) 664 144 jf. 225;
(13) 28/b 42; 248b 1,84; (14) 794 6, 1887, 159;
(15) 459b 60 (Sundeved); (16) 83/ 1682; 903
5.2,45; (17) 393 298; (18) 903 5.2,l829,44f; (19)
534c 92f; (20) 423: 534c 91; (2 1) 579 R19 ; 423
(Helium); 233 1941 ,36; (22) 522 60 (Svabo 178 1);
(23) 659 17 ,4791T; 464c 87,367; (24) 28 Id ( 1886);
(25) 579 B19; 659 17,479; (26) 572 nr.2798 ; (27)
283c 208; (28) 534c 73; (29) 579 R 17; (30) 283b
138 (S0nderj.); 837 30, 53; 423 (Ballum); 212c 3 ,
2 1; (31) 423 (Ballum); (32) 434 3,558; (33) 659 17,
479ff; (34) 794 5, 1886, 106; (35) 434 5,952; (36)
579 Rl8 ; 903 5.2,1829,45; 160 1904/ 30:833
( 1884); (3 7) 170 1905, 19 ; (38) 794 5, 1886,4 7; 203
268; (39) 659 17,4 83; (40) 439d 2,149.
PROSA OG POESI

[Ravnen i parringsdragt) Skovens forste vårglans,
det friske skrer som gnistrer fra dens allerforste

sarte grnnne, danne r undertonen i de res ham.
Ovenpå har natu ren malet a lle solspektrets strerke
farver; det blå og indigoblå, det h0jr0de og violette b landet sammen med et dyndglinsende sort.
Det er som al tusm0rkets mystiske solfaldsglans
gem mer sig i deres Ger Svend Fleuron (I).

F01g ikke aldeles efter min natur,
så bliver du uden kvide;
d0de kroppe, urene og sure
der monne jeg efter bide;
at g0re i Ide, så vil og du,
du siger: jeg kan ej lade [vrere]
at danse og rutte og kvrede i kro
at 0ve dig i onde måde;
imedens min unge han er hvid ,
da er min sorg des mindre,
hos ham at vrere er ej min id
til jeg ham sort kan linde ...

Jysk skremtevise »Fuglegildet«: F0rst blev ravnen
buden, han skulle vrere prrest, · hans sorte kjole
viste, at han var kaldet nrest, · han var en h0jlrerd
mand, klog uden forstand, · en sådan prredikanter
ej findes i et land (4). Folkevisen »Verner Ravn«
(5).
Den ligner en kulsort fane, · der vifter bort i den
dunkle skov Ola/ Gynt (6). Flyv rolig frem , du
fredl0se ravn, i din sorte, fattige kofte! · Jregeren
jager dig bort fra s kov, bonden driver dig fra tofte
Niels Mel/er (7).
En ravn skriger hrest med sit brede nreb · og·flakker ad vejl0se baner Tom Kristensen (8); ude i
skoven ler ravnen · så skogrende spotsk af sind
Viggo Stuckenberg (9); tungt ravnen hrever på
Geld og fjord · sin dybe, varslende stemme P. A.
Holm (10).
Palle F0nss, Strandhugst ( I I); H. V. Kaalund ,
Ravnen (12); Niels M0ller, Ravnen (7); Valdemar
R0rdam, Ravnen (13); William Thalbitzer, Ravnen ( 14); Christian Winther, Ravnens kvide ( 15).

Ravnen er en tyran og tyv, • ber0ver så mangt et
kvreg dels liv, - når det er hjrelpel0st. · · Kunne
ravnen tie over si n mad • beholdt [den] vel ene sit
fad og brad [steg], · den har så åben en mund H.
Justesen Ranch ( 1630; 3) .

LITTERATUR: (I) 222r,e 24; (2) 104 20f; (3) 702
349; (4) 144 151 jf. 277; (5) 49166-68 ; (6) 288 54;
(7) 593 28f; (8) 469 l 03 ; (9) 825d upag. ; ( I 0) 353 3;
( 11) 259 88-90; ( 12) 493d I 07-09; ( 13) 7530 82f;
(14) 844 81; (15) 906d 33-38.

Gammeldanske dyrerim o. 1460 (2):

.. Ravnekrog" er be1eg11elsen for en afsides, sladderagrig Jlcekke eller egn. Parti af det gamle Randers i Nordiske Bi/leder, V, 1872.
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