Rfl!v med ;it bytte. 11/11stration af J. Sanne til
Chr. Richardt: Bil/ed1exter gamle og ny. Kobenhavn 11.d.

er rrevens lyst (0Jylland; 11 ), S0ndensol og nordenvind det er rrevevejr ( 15a).
Rreven er ikke så stor som halen bruser til (9), rreven er !utter hale og kvinden !utter tale ( 12); de
sorte rreve er ofte de listigste (der menes ve! prrester, advokater) (Peder Syv 1682); de tobenede
rreve er de vrerste, - vrerre end de firbenede ( 13);
ikke al le rreve er rnde, nog le er kridhvide (5); rreven skifter sit skind, men ikke sit sind ( 14); Mikkel plejer at have hale; rumpen brerer nok vidne
om rreven (15a).
Hvad l0ven ikke kan, det kan rreven (Peder Syv),
hvor l0vehuden ikke kan nå der 0ger man rrevebrelgen = slår magt ikke til bruges list og falsk hed
( 15); rreveskind frestes ved når ulveskindet ikke
rrekkcr til ( I Sa).
Rreven bider ikke på den mark , hvor den er fodt
(Peder Syv), rreven stjreler aldrig på den mark han
bor i ( 16), rreven bider ikke tret ved sin hule ( I 7), i nrerheden afsit eget hul (0J ylland; 11), - hvor
den ligger ( 18), rreven g0r aldrig skade i gården
mermest rrevegraven ( 19).

Med rrev skal man rrev fange ( 1500-t tT; 20), den
som rrev med rrev vi! fange skal se sig godt for; det
er vanskeligt at fange rrev med rrev (Peder Syv);
med rreve skal man gå på rrevekl0er (o. 1700; 21 ).
Gamle rreve er onde (svrere] at fange; gammel rrev
går ikke gerne i frelden; det er svrert at srette frelder
for gammel rrev; rreven går ikke to gange i en
frelde (Peder Syv); gammel rrev er ond at grekke;
gammel rrev fanges også iblandt (o. 1700; 22); den
skal stå tidligt op, som vil fange en gammel rrev
( 1848; 23); ingen rrev er så listig ar den dog bliver
fanget (9); det er en dum rrev som l0ber i saksen
ved solskin ( I).
Alle hunde bider ikke rreven (Peder Syv); når rreven skal fanges er hundene gerne la ngt borte (24).
år gåsen tror rreven og fåret ulven, da ve deres
hals; når rreven prrediker for gåsen st~r_dens hals i
vove [fare] (Peder Syv); så snakker de rreve for de
gres (25), det er galt at srette rreven til at vogte gres;
sret ikke rreven til at passe gres/ får (26); når rreven
slikker sin fod må bonden agte [passe på) sine gres
(27); rrevene tager også de mrerkede/ talte gres (28);
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det er farligt for rreven at gåsen går barfodet (Peder Syv); der er så mange rreve, det kan ikke beta le
sig at vrere gås (5); den som vi! k0re med rreve må
have gres foran (NSjrelland; 2), når man vil fange
rreven sprender man gres for (29); du er rrev så
lrenge til du selv bliver gås (30); man giver lit rreven en gås for at få hans skind (31 ).
Når rreven roser ravnen mister denne sin ost= når
man roser for at g0re skade (o. 1700; 21 ).
Man jager efter neven for brelgens skyld; d0r rreven så grelder det b,elgen, - så duer brelgen = arv
efter slet person; man får ej mere af rreven end
brelgen; hver rrev vrerger sin brelg (Peder Syv), rreven hytter brelgen så lrenge han kan (32); vil man
flå rreven kan man ikke få andel cnd brelgen (33),
man kan ikke forlange mere af en rrev end dens
brelg (S0nderjylland; 34); rreven må betale med
bre Igen ( 1798), - b0de med pelsen (35); bre Igen er
det bedste på rreven (36), duer neven duer brelgen;
flå/srelg ikke rreven for du har fanget/skudt den
(3 7).

Man foder rreveunger op så lrenge til de bider en
selv; når rrevene vender det lådne ud, så er de farlige; herreret er streng, men ra:veret er strengere;
mange er rrevens råd, pindsvinet ved det bedre;
Mikkel går så lrenge til bryllup, at han kommer
rumpel0s hjem; Mikkel hedder jeg og gres bider
jeg, men rrev vil jeg ikke va:rc; når man synger
med br0d i munden fanger rreven h0nsene (3 7); er
ra:ven forst i h0nsehuset sp0rger han ikke om forlov (NSjrelland; 38).
Vi er jo alle mennesker, sagde ra:ven; jeg ager [k0rer] sagde gåsen, da rreven l0b til skovs med
hende; jeg er vant til klangen, sagde rreven, den
trak harpen på isen (Peder Syv); jeg siger det ikke
for min skyld, sagde rreven til gressene, at der er
god gåsegang i skoven (Peder Syv), ikke for min
skyld, sagde rreven, men der er sådan dejligt grres i
skoven (3 7); rreven sk0ttede [br0d sig] ikke om
r0nnebrerrene, for de var sure (Peder Syv), de er
sure, sagde rreven om r0nnebrerrene, han ikke
kunne nå (39), stammer fra ;Esops fabel om rreven og druerne (40); fnende er frrende vrerst, sagde
rreven om de r0de hunde; hip som hap, skurv som
skab, rrev som r0de hunde (Peder Syv), s0ndensol
og nordenvind har Vorherre skabt, sagde neven,
men blyklunte, jregerslunte og r0de spidsnresede
hunde dem har fanden skabt (41 ).
P0j fasten, sagde ra:ven da han havde redt syv ga:s
og den ottende sad i halsen , - da han havde redt
syv ga::s nytårsmorgen, - da han havde a::dt ti ga::s
(42).
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Det er kun en overgang, sagde rreven da de flåede
ham/ trak bre Igen af ham (o. I 700ff; 43), det var en
slem henfart, sagde ra::ven da de trak skindet over

Musikhefle 11dse11dt som » Ny1årshi/sen til alle brave J«gere«. Skyuen på bi/ledet er Frederik VI I. Tegni11g a.f
Jens Peter Lund.

0rerne på den (SSlesvig; 44), det k0ler, sagde neven, de trak pelsen over hovedet på den (S0nderjylland; 45).
Jeg tror jeg vil bie her lidt endnu, sagde neven,
den sad fast i saksen (46); husly er godt, sagde ra::ven , den sad under harven (47), Gud ha' lov for
husly, sagde ra::ven, den sad i snefog under en
harve (37), - under en halv harve (48), skovly er
godt, sagde ra:ven, han sad under en burrebusk
(MSlesvig; 5), det er et farligt vejr ude i rummet,
sagde ra::ven, han sad i skruk [la::] bag en ga::rdestave (37); her i verden går det op og ned, sagde ra::ven, han sad på br0ndvippen (Thy; 49), op og ned
er verdens gang, sagde ra:ven, han lå i br0nden; nu
sidder jeg lunt inden d0re, sagde ra::ven, de havde
stoppet begge hans udgange (37).
Her beh0ves ingen ruller, sagde rreven, han trak
sine tyvekoster på den glatte is; små slag min
dreng, sagde neven til hanen, da han rendte med
den; snip, sagde ra::ven, han slog en skid (3 7); hvor
der er rng er der ild, sagde ra:ven, han sked i spanden, - fes i h0vlspånerne (50); hvor der er rng er
der også varme, sagde Mikkel ra::v, da de rng ham
ud af hu len (Horsens; SI).
Lige for lige, sagde ra::ven, han vendte halen mod
solen (52), a:re mod rere, sagde rreven, han satte
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sin rumpe mod ulvens; det gjorde mest ondt da jeg
satte mig, sagde rreven, han faldt ned fra klokketårnet; den er ikke så l0s som den dingler til , sagde
rreven om ronvredderens kåd [scrotum]; tal tysk,
sagde rreven til brokken [grrevlingen], at jeg kan
forstå dig; du talte som en rerlig mand, sagde neven, men pegede som en skrelm (3 7); dit sprog er
st0rre end dit skrog, sagde ra:ven da han pillede
k0det af r0rdrummen (I); m0des vi ikke for, sagde
rreven, så m0des vi på buntmagerens loft ( 1848,
1876), - ved siden af de andre rrevebrelge (53).
Gid min rumpe lignede en gåsevinge, trenkte ra:ven , da han lugtede gressene; havde jeg nu ikke
rumpen, så kendte han mig ikke, trenkte ra:ven da
han så jregeren (NSjrelland; 2); nu har jeg h0rt det
med , sagde rreven, han faldt d0d om i knaldet.
Jo pyt, nu vil hunden nok have den skam, at ne-

ven g0r i bondens br0nd; hver hytter sig og jeg
hytter mig, som hanen sagde da rreven kom (37);
havde moser og elletrunte ikke vreret, så havde
krellingen fanget en rrev (MSjrelland; 54 ), havde
»nrer« ikke vreret, så havde krellingen bidt rreven,
sk0nt der var syv bygmarker og en rugmark og et
tj0rnegrerde imellem; alle en vej ud, sagde ka:llingen, hun slap rellingerne ud gennem rendestenshullet og neven stod udenfor og tog imod dem
(Bornholm); det er af slagsen, sagde karlen, han
mente det var en hvalp og så var det en rreveunge
(3 7); e n ra:v i nakken bider hul i frakken, sagde
skra:dderen til smeden (I); forandring fryder,
sagde fanden, han slog på glastromme med en
rrevehale (37); rrev kender rrev bedst, tren kte fanden , han spillede kort med sin oldemor (NSjre lland; 2); de jyske mile er målt med rreven og halen

Under hos/en sagde man. at rtl'\'e11 skjulte sig i del sids1e skår på marken. Maleri af Peter Ha11sen, 1908.
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lagt til (55); i Donneruplund og Vemmelund kral,
r. (G"
' k an man Iel få M"kk
der
I
e I ,al
1ves.; 37) .
Oltl rv~i,t,Den lumske, snu, upålidelige person, en Judas
går på ra:vekl0er, har en ra:v i a:rmel, har a:dt
ra:vea:g; når ra:ven bygger over ravnen betyder det
intet godt = r0dt hår og rnde bryn over sort ska:g
(Peder Syv), en lav, bred, rndska:gget mand skal
man ikke tro, ham stikker der en ra:v i (56), han
mangler kun halen, farven har han (57); (ironisk)
han er så enfoldig/uskyldig som en syvårs ra:veunge (Peder Syv 1682; Sja:lland 1857; VJ ylland;
58).
Lumsk, listig, snu som en ra:v (59), gå på ra:vefod
= bruge list, bedrage ( 1600-t IT; 60); han har/går
med en ra:v/ Mikkel bag 0ret ( 1700-t fl), udtrykket
blev populariseret af tegneren Alfred Schmidt,
som anbragte en lille rrev i karikaturer af den snu
venstrepolitiker I. C. Christensen ( 1856-1930)
(61 ); der er en ra:v bagved ham (37), der er en ra:v
begravet i ham (62), her må va:re en ra:v begravet
= om noget mystisk (63).
Va:re foret med ra:veskind ( 1829; 64), han er underforet med ra:veba:lg (SY Jylland; 5), dit hjerte
er nok kantet med ra:veskind; du har nok ra:veski nd om hjertet (65).
Han er fodt i ra:vedagene; han er en nevepels (3 7);
han er lådden som en ra:v; Mikkel har altid vrerel
lådden ; han går med ra:veskind for rnven (S0nderjylland; 66); det er en ond mand, som ba:rer fåret
på hovedet og ra:ven i hjertet (67); den som er s0d
i sin tale har en ra:v i sin hale (Åbenrå; 68), han er
et får/en engel i talen, men en ra:v i halen (V Jylland; 69).
Er du ikke kommet forbi en ra:v? = til den, der taler mod bedre vidende, eller som man ikke tror på
(70), han gav mig et rap af ra:vehalen (37); ra:vesind er prokuratorsind; en gammcl ra:v og en grå
prokurator ligner hinanden på toet [håret] (NSja:1land; 71 ); tra:k t0jet af en svcnsker og der l0ber en
rrev ud (Sja:lland; 3 7).
»Ocr er en ra:venatur i os allesammcn - på en
måde. Lyst til rov og ran, med 0je for 0je, tand for
tand: listighed. snildhed, snuhed og fra:khed«
Svend Fleuron (72).
Han er god at sla:be for n.eve med (man slrebte et
ådsel som lokkemad) = om foragtelig person (Peder Syv).
Om sveden grnd: den smager et hette korn af ra:ven (Vendsyssel ; 5), I har nok haft bes0g af neven
(Grundfor 0J ylland: 73), ra:ven er listet rundt om
huset (NSja:lland; 74), der er vist l0bet en ra:v
gennem k0kkenet (37), ra:ven har va:ret der med
rumpen; han har dyppel sin hale i den; rreven har
nok sla:bt rumpen over gryden (75); om svedct t0j:
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ra:ven har nok slikket det (V Jylland: 5).
Når ra:ven skider i kalken kan murerne ikke arbejde = når det er frostvejr (Slagelse; 76).
Han vi! ikkc bide ra:ven = vove kamp (1600-t; 77);
han er en tiårs ra:veunge = om den dygtige (o.
I 700; I), du er lige så klog som en syvårs ra:veunge (S0nderjylland; 78), han tager hvert spring
som en fireårs ra:veunge (37).
Ra:ven driver plov = når en person ikke kan, hvad
han skal (o. 1700; I); han vi! la:re ra:ven at tage
ga:s og h0gen al fange duer = om den overfl0digt
bela:rende person (37), han vit g0re b0nder viis, at
ra:ven la:gger a:g = bi Ide en noget ind (Peder Syv),
det skal man bi Ide b0nder ind, at ra:ven la:gger a:g
og ruger unger ud (79); han er så dum al man kan
bi Ide ham ind, at ra:ven g0r a:g i gamle st0vleskafter og ruger unger ud (S0nderjylland; 80), du skal
ikke bi Ide mig ind, at ra:ven g0r a:g i et st0vleskaft
(8 I).

Han gik til skrifte hos neven = betroede sig til en
skrelm (82); du står na:sten som du var faldet fra
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h0gen til neven (Jelling; 83); han bider og smider
ligesom neven; han har det ligesom rreven, om
vinteren bygger han hus, men om sommeren er
han så doven, at han ikke gider slrebe sin egen
hale (37); jregeren, som er kommet i en klemme,
har det som en rrev på Amager - af hensyn til de
fasaner kongen lod udsrette blev alle rreve på 0en
s0gt udryddet (o. I 895; 84); jeg har det som rreven: altid to huller (85); du lurer/ narrer ikke en
gammel rrev; der er ly under rrevehalen (37).
Han griner altid som en d0d rrev = med et grimt
fortrukket ansigt (NFyn; 86), han griner som en
kogt rrev (på hvilken k0det er gået fra trenderne)
(S0nderjylland; 87); det er kun d0de heste og rreven , der griner (mennesket griner ikke, det ler)
(3 7).
Så r0d som en rrev (Vendsyssel; 5); de r0de er rreveblrendte, de sorte er djrevleblrendte (NFyn; 86);
der har vi en saks til at fange en gammel rrev i
(88); det er det samme med rreven bare vi får brelgen; d0r rreven har vi dog brelgen; de skal nok
trrekke rreven af brelgen, som er rredde for deres
eget skind (3 7).
Melde med rreven og give halen i tilgift (i kortspil,
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VJ ylland; 83); rreven kan lige så godt have det
som kragerne; rreven kan ikke nyve, det kunne
den da i Gor; rreve som r0de grise og rnde grise
som rreve, er det ikke en ko så er det en vej rm0lle
= noget vr0vl; syltede rreverumper = til den, som
sp0rger, hvad man lik eller vil få at spise; man må
m0de, når Mikkel tuder, ellers må man ven te til
han luder om igen = man må m0de rettidigt til
måltiderne; hunrreven vil altid have det sidste ord
(3 7).

Juwns jregere (overnaturlige vresener) og rrevens
skneben er drevlen besrette mig en frel lyd (Vendsyssel o. 1800; 89); rreven koger nadver (aftensmad) - siges når eng og mose damper, »mosekonen brygger« (S0nderjylland; 90).
Rrevekunst, -rrenker = underfundighed, kneb (o.
1670; 91 ), rrevegrime = listig, snedig forklredning
( 1500-t). rrevetrrekker = snedig list, vrere rrevagtig
( 1600-t; 92), rrevestreger; rreves0vn = lade som
man sover, mens man faktisk er meget opmrerksom; den listige, snu, lumske person er en rrevepels, rreveagtig, har et rrevegrin (93), er rrevsk.
rrevvorn; at rreve = g0re nar, tale falsk (Vendsyssel; 94), vrere rreveklog (Langeland; 95); den upå-

