lndgå r som forled i talrige stednavne, af hvilke
mange må have vreret fuglens yngle- eller rastepladser: Traneholm 1100-1600-t Lynge-Kronborg s., Tranekrer 1231 IT, vel oprindelig navnet på
en s0 ved slottet, en mose i nrerheden var »i gam le
tider et krert opholdssted for tranern ( 1830); N0rre
og S0nder Tranders 'nres med traner' 12311TH immerland, Trans o. 13251T Ringk0bing a., Tranholm 1400-t IT Århus a., Tranebjerg 14241T Sams0, Tranmose 14251T Ringk0bing a., Tranum
14321T Vendsyssel, Tranbjerg 1454fT Århus a.,
Tranekrer 150 I , 1683 Viborg a., Tranemose
1541 fT Herfolge s., Tranflod I 544fT Ringk0bing
a., Tranekrer I 590fT Ullerup s. S0nderjylland,
Tranholm I 597fT Ringk0bing a., Tranesnap 1641
S0nderjylland, Tranekrer 1641 IT Egvad og Mj0ls
s. S0nderjylland, Traneh0j 1641 fT Genner s. S0nderjylland , Tranekrer I 660fT Frisenvold ved Randers, Tranborg l 664fT Viborg a., Tranebakke
1682fT Horns h. , Frederiksborg a., Tranebjerg
I 683fT Sams0, Tranager I 683fT Roager og Brens
s., S0nderjylland, Tranekrer 16831T Vejle a. - m.

n. (4).

Trane. BIO FOTO/ Klavs Nielsen.

Trane, Grus grus
Tranens krop er med hals og hale ca. 11/i m lang
og har askegrå ljerdragt; dens hoved, hals og nogle
svingljer er sorte, issen har en n0gen rnd plet, fra
0jet går et bredt hvidt bänd ned til brystet. Tranens knogler kendes fra yngre stenalder (I), og
indtil 1800-t, da den blev udryddet, ynglede den i
mesten hele Danmark (navnlig S0nderjylland).
Genset fra 1926 i NJylland, atter ynglefugl efter
1938, nu ruger tre-lire par.
- Danmarks Dyreverden 7, 10-14.

Trane, gammeldansk d.s. , oldnordisk trani , oldsaksisk (800-1200) krano, middelnedertysk krane;
af et indoeuropreisk ord for hrest skrig (2). Som
persontilnavn siden 1300-t (3).
Frernerne: tran i; Grnn land: kardlutitorssuak.
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Trane med snog i nrebbet i M0gelt0nder kommunevåben 1952-70 (bevaret i seg! for M0gelt0nder birk fra 1650), fuglen var karakteristisk for egnen; i Tranekrer kommunevåben I 962fT hentet fra
Langeland N0rreherreds segl bevare! siden 1584;
to traner i Brredstrup kommunevåben I 966fT reprresenterer et rigt fugleliv, motivet er overf0rt fra
Ring-fovlings kommunevåben 1949-66.
Afbildet på kalkmalerier i 0stofte kirke o. 1400,
Tågerup kirke o. 1500, Ebeltoft kirke o. 1520 og
Glresborg kirke o. 1550 (5).
LITTERATUR: (I) 548 47; (2) 626 422 ; (3) 363
2.2, 1143f; (4) 156 I , 46; 2 40, 154; 5 173; 6
41 ,83, 121,257;762;843;9130,226; 12 167; 13
228f; 16 40; 17 273, 379,427; I 8.1 54; 427 2,
97, 13 1 - endvidere 156 1,28,9 1; 2 121 ; 3 9 1, 142;
4 251,321,329,406,4 16,436, 586,657f,692; 5
I I 9,430,463, 586; 7 89; 9 3 1,2 1Of; I O 305; 11 48;
13 45, 106; 15 I l ,40,53,74 , 154,282,292,309; 16
226; 17 255,466; 18.2 9,28, 40,54 ,60,64 , 140; (5)
767 233f, 305,312.
ANVENDELSE; VEJRVARSLER OG KALENDERREGLER

Fuglens ga lde opvarmet i blykar og gnedet på
nakken bevirker, at man snart vågner ( 1533; I);
tranefedt modvirker d0vhed ( 1837; 2).
»K0det er blåt og smager ikke vel, men er hårdt
og t0rt som tyrek0d« (o. 1700; 3); det er »grofi og
sejt, men suppe kogt på det anbefales som meget
styrkende« (4).

Flyver tranerne h0jt, deres rnst h0res idelig og lyder meget klart, da råber de til deres formand, at
han skal skynde sig frem for der kommer regn,
som da ikke er langt borte ( 1591, 1648; 5); tranen
i ny drager vinter til by = ses ved nymåne mange
traner, bliver det snart vinter (Holbrek a. ; 6).
Vi har pl0jet for tranen kommer, · og den er borte
for vi sår ( 16 70; 7).
F0rste torsdag i tor [marts] · sretter tranen sin fod
på bar jord= da skal sneen vrere borte (Bornholm;
8). Vor Frue dag i fas ten (2 5/3) da brerer tran en
lys til senge = da går man i seng ved dagslys
(16881T; 9); da arbejdede man ikke mere ved lys
morgen og aften, »nu g0r tranen lystildags« sagde
de gamle på Stevns ( I 0), man oph0rte med at
sidde aftensrede, »tranen bar lys til sengs« (Falster
o. 1850; 11 ); tredie torsdag i tor • sretter tranen
fod på jord, · tredie torsdag efter går man uden lys
i seng (Tisvilde; 12); tredie torsdag i tor · sretter
tranen sin fod på jord; · tredie torsdag efter den ·
ska l man gå lyse aften i seng = uden at trende lys
(Bornholm; 13).

LITTERATUR: (I) 673 3b; (2) 687 1837, 30; (3)
170 I 909 ,65; (4) 451 260; (5) 220 50; 919 2 14 sm l.
777g 229; (6) 436c 89; (7) 272 I 03; (8) 777g 20 I f;
(9) 831 278; (10) 671b 23; (11) 281c 133; (12) 874d
53;(13)28l b 19;7945, 1886,47.
FOLKEVISER , EVENTYR

»Dens skrig i luften tillige med stenuglens skrig
har givet anledning til sagnet om det, som man
her i Sjrelland kalder kong Valdemars jagt« ( 1807;
I).
I folkevisen »Stolt Elselil« siger kongen til en
smuk ridder: På livet er han lang som en trane, ·
på halsen er han hvid som en svane (2). Fuglen
optrreder i »Svend Bondes sp0rgsmå l«: hvad skriger h0jere end tranen · og hvad er hvidere end
svanen? [englene] (3) jf. gåden: hvad råber h0jere
end tranerne? (tordenen) (4).
I eventyr drikker en trane af dronningens brystmrelk, og den forvandles til et menneske, den senere kong Trane (5); en prins forhekses til en
trane (6).

Tranekter siat på Langeland. Trtesnit i Th. Siersted: Danske bi/leder for Sko/e og Hjem, 1897. Tranek{('r kommunevåben.
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011e Sprogo og Ha11s Egede Budt;; i Hos1rups k om edie .. En spurv i tranedans ". Fo10: De1 kg/. Bihlio1ek.

En ulv åd et lam, fik en knogle forkert i halsen og
lovede en bel0nning til den, som frelste dens liv.
Det gjorde tranen med sit lange nreb, men i stedet
for bel0nningen greb ulven den om halsen og
lrerte den at danse; som minde om denne uret
danser traneme endnu (Falster; 7).
LITTERATUR: (I) 439c 62; (2) 464 1,266; 153
220G; (3) 464 I 0 , I ; (4) 534c 11 5; (5) 283 178; (6)
131 41; 513 3 1; (7) 160 1904/ 30: 474 ( 1882).
ORDSPR0G , TALEMÅDER ETC.

Bedre en spurv i hånden end en trane på taget; når
tranerne strides kan man tage dem med hrenderne; der falder aldrig tranefjer af spurvev inge; når
tranen lover for vildgåsen flyver de begge af land
(alle Peder Syv 1682).
Når tranen går til dans med stodhesten [avlshingsten] får den brukne ben; hvad ska l spurve i tranedans, deres ben er så stakkede [korte] (begge Peder
Syv); den som har små ben skal ikke komme i
tranedans (Vendsyssel; I); i parringstiden opforer
tranen danselignende trin eller spring, en tranedans blev også danset af drenge eller unge mrend

11 0

på engen efter h0bjrergningen, nogle stod på andres skuldre (2). C. Hostrups komedie »En Spurv
i Tranedans« havde 1849 premiere på Det kgl.
Teater.
Den greld er så vis som tranereg i julen = den bliver aldrig betalt ( 1741; 3); når meshatten [mågen]
vi! varpe så stort som tranen revner han bagi; er
det ikke en mår, så er det en trane (4).
Frernerne: torvatro/1 (langbenet edderkop, mejer)
og tranen lagde råd sammen - siges når to af
samme sindelag har sammensvoret sig til en andens fortrred (5).
Remse at fremsige flere gange uden at trrekke vejret: Der fl0j tolv tamme traner over Tranderup
kirketårn, de lire var blå, de lire var grå og de lire
varder ingen fjer på (6); der fl0j tolv tamme traner
over Tonnerup kirke med tolv tomme t0nder
korn på deres ryg; tre traner fl0j over Tranerup
kirke med godt nyt, nybagt rugbrnd i munden (7).
Ved tranernes nattelejr holder en fugl vagt med en
sten i kloen ; er den ved at sove, falder stenen, og
hele lej ren vågner ( 1661 ; 8); trane med en sten i
l0ftet klo er »bomrerke« for Gyldenda ls Traneb0ger.

PROSA OG POESI

Gumpen ombruses af strudsfjerlignende svingfjer,
de tynde blygrå halse bevreges graci0st gennem
luften, noget storslået, noget fremmedartet flimrende fornemmes - som en luftspejling af Faraos
moser ligger 0lene foran os Arne Larsen (I).
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (2):

I 1984 ha1,de Gyldendal sendt /4 millioner .. 1ra11er" pa
l'ingene i de 25 ar serien hal'de eksisteret.

L0ftemaskinen kran lik fra tysk kran 'trane' navn
efter dens lighed med fuglens !ange hals og nreb
(9).

Farveordet tranegrå blev brugt om havrens
modne krerner; trane = brugt på Mors om dum
person, 0genavn til kvinde ( I0); også om indgroet
snavs (Gilleleje; 11): til drenge i NSjrelland, der
hete sommeren gik barfodet og lik en tyk skorpe
med revner på benene, blev der sagt: s0rg for at la
det skidt af, tran en pl0jer dig jo snart! ( 12).
LITTERATUR: (I) 28/d (1881); (2) 434 4,431;
(3) 317 42; (4) 534c 116; (5) 25 1849-51,307; (6)
160 1904/27:2377 (1886); (7) 464i 132f(m. varianter); (8) 30 21 1; (9) 626 205 ,422; (10) 804
2,181;(11)2331934, 101;(12)874b 156.

Jeg har lang hals og lange ben,
ti I at fly ve er jeg ganske sen;
min konge g0r jeg hreder og rere;
om natten vi I jeg vågen vrere;
min[e] ligejeg elsker og giver gem,
at ingen skal fare vild af dem;
vrerge vil jeg mig, så lrengejeg kan,
at min overmand skal ej magt over mig la;
jeg råber h0jt og kvreder: »kurlu,
bedre er hjulnav end svinetrug«,
bonden giver jeg fuldgod trnst
og er hos ham udi hans h0st,
for ham alligevel brerer jeg fare [er i fare],
man kan sig aldrig overvel forvare;
hav lang hals i gerninger og ord,
da bedriver du hverken hor eller mord.
Tranen med sine !ange ben, · hovmodig og stolt i
gang og tren , · så synes den at vrere; · · Hans hue
[er] af rnd kalmersi · og synes en kardinal så fri ·
af jesuiters art; · i krerene agter han ingen sin lige,
· at kurle og danse fo r ingen at vige, · han haver
en frejdig fart [frerd] H. Justesen Ranch 1630 (3).
De strerke traner · sej ler med lange trodsige trompetst0d • h0jt frem ad luftens månelysende baner
Valdemar Rerdam (4).

LITTERATUR: ( I) 84 1,76; (2) 104 15; (3) 702
350f; (4) 753/104.

Traneflok /ander pa en s111bmark. 8/0FOTO/ Arth11r Christiansen.
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