
Kråka og Kråketinget

Kanskje har du lagt merke til, ved dine besøk 
i  Tegnerforbundets utstillinger, et svart fjærkledt 
vesen som til stadighet dukker opp? 
Noen ganger flaksende, andre ganger sittende rolig 
på en gren. Kanskje har du til og med fått et glimt av 
et utstoppet eksemplar av arten i Tegnerforbundet? Eller 
har du lagt merke til at den fikk en sentral plassering i 
Tegnerforbundets 100 års jubileumslogo? Hva er det egentlig med denne kråka? 

De første utgavene av Kråka ble tegnet av illustratøren Marie Walle (1886-1933), som jobbet 
på kontoret til Eyvin Ovrum, en av grunnleggerne til Tegnerforbundet og et av dets første med-
lemmer. Det ryktes at de lærde strides om fuglen var en kråke eller en kullsvart ravn, og dette 
har vært gjenstand for gjentagende debatt gjennom de mer enn 100 årene kråka har vært knyttet 
til Tegnerforbundet. Men uansett... om kråke eller ravn, kan vi fastslå, en gang for alle, at det er 
Kråka som er Tegnerforbundets symbol.

Det dog svært få av Tegnerforbundets medlemmer, og tilnærmet ingen av Norges befolkning 
ellers vet, er at kråka skjuler en ravnsvart og en nesten helt ukjent historie. En fortid som involve-

rer store og folkekjære personligheter som Kjell Aukrust, Thorbjørn Egner og Ulf Aas. En krusedull 
på Tegnerforbundets historiske papyrusrull som knytter landets største tegnere sammen i et stort 
nettverk av blekk, blyant og tusj. En tilnærmet hemmelig orden der riddere utnevnes og makt for-
deles. Og midt i sentrum av riddere, kanslere, mestere og kommandører, finner vi selvsagt…Kråka. 

Dette myteomspunne og mystiske ordensritualet finner sted om lag hvert tiende 
år, i forbindelse med jubileumsfeiringene, og danner rammen rundt tildelingen av 
hedersbenevnelsen ’Kråka’. Første Kråketing ble avholdt på Grand Hotell den 15. 
september 1933 da Gudmund Stenersen ble slått til den aller første kråkeridder. 
Andre kjente navn som senere har blitt innlemmet i Ordenskollegiet er Ulf Aas 
(ridder #14, 1956), Kaare Espolin Johnson (ridder #15, 1966), Einar Granum (rid-
der #16, 1966) Kjell Aukrust (ridder #18, 1976), Torbjørn Egner (ridder #19, 1976), 
Randi Monsen (ridder #20,1976), Ingrid Ousland (ridder #21,1976), Hans Norman 
Dahl (ridder #22,1991), Odd Ousland (ridder #26,1991) blant flere. 

Lenke til fullstendig liste over kråkeriddere her. Under Kråketinget i 2016 fikk Ingun Bøhn, Finn 
Graff og Steffen Kverneland tildelt den ettertraktede utmerkelsen. 

Mer informasjon om kråkeseremonien finner du i Kråkeboka, utgitt av Tegnerforbundet i 1981. 
Boka er tilgjengelig i vår nettbutikk. Trykk her.

https://uploads-ssl.webflow.com/5b193668da28ba361f99b1db/5ea81db17f4239fa9d0843ff_De%20som%20har%20fa%CC%8Att%20kra%CC%8Aka.pdf
https://shop.tegnerforbundet.no/products/krakeboka
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