påvist en nekke tnek karakteristiske for dyr holdt
i fangenskab (I).
Kongen freder 1446 rrevene på Lolland, mens
b0nderne må jagc dem andre steder, 1499 står i
artikler og vedtregter for Bornholm, at der til
rrevejagt skal holdes rreverakkere og andre små
hunde. Efter kgl. reces 1558 må rreve ikke jages på
anden mands grund. Frederik Il forbyder at udgrave rreve og drrebe hva lpene i nogle len og tillader det i andre (sml. ovenfor). 1622 får Nordsjrellands b0ndcr lov til at udgrave rreve, senere bliver
det almindeligl al skyde dem i vildtbane og at
bruge fangsaks, denne forbydes 1739 midlertidigt
mens det stadig er tilladt at grave og ryge rreve ud.
Under enevrelden I600-1 700-t trreffer den kgl.
overjregermester bestem melse om afholdelse af
rrevejagter, en årligt hvc rt sted. Under en jagt
holdt af Christian V nedlregges 18. januar 1691 i
Charlottenlund 33 rreve. kongens fuksfanger på
Jregersbo rg fanger årligt 50-70 rreve.
B0nderne klager i hele 1700-t strerkt over rreve-

plagen. 1746 blev i NSjrelland optalt 77 kuld rreve
med 253 hvalpe i 66 kuld, 1751 er der 79 kuld
med 407 hvalpe. 1764 fredes rrevene i skovkulturer for at de kan bekrempe musene, overjregermesteren understreger 177 5, at rreven »for al ting«
ikke må skydes i forstlige indhegninger (2).
»Rrevene er ... hos os de [dyr], som landmanden
mest har at besvrere sig over. og skytterne hader
dem ikke nok, heller ikke deres unger, men lader
dem undertiden med forsret l0be indtil de bli ver
store og deres skind grelder noget. Man holder for
det var godt, om disse sk ytter fik af amtet en lille
bel0nning for hver rrev, som de sk0d, på den tid
når skindel ikke duer ... Mrerkeligl er del, al ligesom godtfolk finder nogle bagtalere og de ud ydige
nogle fors varere. så forfregtes også rrevens sag af
visse jregere med det argument, at om den slregt
0delagdes vi lle mark- og skovrotter, mus og deslige tage ove rhånd og blive skadeligere end neven
selv« (1763; 3) sml. s. I04.
En prrestcindberetning fra Yejen SJylland oplyser.

En rav med sit k 11/dforan nedgange11 til Jnt!en. Trasnit efter ma/eri afA. Mackeprang i Ude ag Hjemme 26- 10-1879.
Na!Sle ops/ag: » På kongeposten«. Trasnit efter skicse af Knud Gamborg Jra en kongejagt l'ed Frederiksborg. lllustrerec Tidende 30-1-1870.
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>JNu har jeg hert det med, sagde ra:ven - denfaldt ded om i kna/det<<. Her pra:senterer ja:geren sil bylte. Ra:vens pels
er meget efiertragtet og bruges ikke blot til kåber ogjakker, men også til boaer og muffer. Ra:veha/er ses også undertiden som udsmykning på bi/er og mowrcykler, ligesom de i moderne tid har va:ret br11g1 som er dekorativt element i
mere vidrlefiige kla:dedragter. Tra:snit af ukendt kuns111er i samlevarker » Originaltegninger af danske Konstnere«
1873-90.
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at rrevene i I 763 blev galne (havde hundegalskab)
og gjorde mange ul ykker. »Her i byen arriverede
[hrendte] det mig, at en rrev gik bag efter mig fra
Vejen kirke ind i prrestegården, men da en af mine
karle så dette skadelige dyr tog han en plejl og slog
den ihjel. Dog havde den tilforn [fori nden] bidt et
svin og lrenkehunden, hvilke to dage de refter blev
galne« (4).
En mand dygtig til at fange hugorme e r også en
dygtig rrevejreger (0rridslev 0 Jylland; 5). Men
selv den bedste rrevejreger kan ikke få en hanhund
til at bide en hunrrev, »der opstår et erotisk forhold mellem dem såsnart de kommer hinanden
nrer« (Vorbasse; 6). Under en klapjagt ville en af
jregerne absolut have e n kvinde med på post fordi
hun havde en r0d hue på; han mente den ville
bringe held, og den eneste rrev som kom på skudhold blev da også nedlagt (7).
Gamle jregere påstod, at de kunne lokke rreve til
s ig med e n spegesi ld bundet under st0vleså lerne,
så fulgte de sporet og man kunne stille sig i baghold (0Jylland; 8). » Tag ski ndet af en kat, bestryg
det med honning og steg det ved ilden. Brrend en
ung fr0 til pul ver på skindet og slreb det på jorden
til det sted, som du vil have rrevene forsamlet , så
l0ber de efter dette spor og kan let fanges« (vestjysk cyprianus; 9). Opskrifter på rrevelokkemidler nrevner bl.a. katteurt , bitters0d natskygge, irisrod, bukke hornfr0, anisolie og brevergejl (10).
Nå r drenge havde fanget en rreveunge gik de omkring med den i e n kurv og fik hvert sted e t eller
to a:g som bel0nning (Fa lste r o. 1850; 11) sml.
glente bd. 2.
I slutningen af 1800-t blev der efter rrevejagten
holdt et rrevegilde på Sejer0 og Agers0 ( 12).
Der nedlregges å rligt ca. 40.-50.000 ra:ve mod
25.000 i I 940'erne; efterårsbestanden er formentlig omkring I 00.000 (13).
Rrevens skind duer ikke til pelsvrerk for efte r rugh0sten, nå r den slreber halen over stubbene, d.v.s.:
så fa:lder den ikke mere (14); »at Mikkel ved,
hvornår hans pels er god, er e n bekendt sag, så
lrenge hans skind ikke duer e r han dristig og man
kan komme ham ganske nrer« (Vorbasse; 6).
Sort og hvidt neveskind var et yndet foer under
mandsklreder, for sorte ra:veskind betaltes op til
seksten gange mere end for et r0dt ( 15).
En fedtlreders kabuds (mandshue) skulle mindst
en gang o m å ret sm0res med rrevefedt for at holde
den b l0d; rrevefedt blev brugt til belysning (Vendsyssel; 16).
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MA:RKELIGE RIEVE; HEKS OMS KABT TIL RIEV

En mand i Allindelille MSjrella nd blev, når han
gik til kirke, a ltid ful gt af e n ra:v, som holdt ti l i
hans havedige (I). Da to mrend på ra:vejagt kom
forbi en h0j, hrevede den sig, de kunne se bjergfolk
danse og en masse rreve derinde (2).
En prrest havde manet sp0geri ned i en gård, f0r
han k0rte derfra blev agestolen vendt så ledes a t
han og kusken k0rte baglrens indti l Skreve bro; da
e n nev l0b over vejen sagde prresten: ja, nu kan du
passe dig selv, du har ingen magt mere! (3).
Mens en k0bmand k0rte fra Ringsted mod 0rup11 1

