
Fanden ag er menneske i rteveskikke/se, begge indenfor en heksering af svampe. J. Th. Lundbye. 

skov l0b en rrev forbi vognen og kiggede bistert op 
i den, derefter kom endnu to rreve, og de forfulgte 
vognen ti I den k0rte over et ske I ( I). 
På engene ved L0nborggård l0b en rrev, som eje
ren nok kunne komme på skudhold, men hunde
ne ville ikke l0be efter den, og når han sk0d spjret
tede den blot med bagbenene og fjertede (4). Et 
overnaturligt vresen kaldt »parykmanden« frerde
des på halv0en Lund0 n.f. Skive; sk0d man efter 
det lignede det forst en rrev og blev derefter så stor 
som en hest (5). To b0rn kastede sten efter en rrev 
i Himmerland. F0rste gang de ramte kom der mg 
og anden gang ild fra rreven. Det ene barn gik fra 
forstanden og måtte stå t0jret når man h0stede (I). 
En hvid rrev kan kun skydes med en guldknap (6). 
Hekse o.a. trolddomskyndige kunne skabe sig om 
til rreve (sml. hare s. 4011). Hvis jregere på Mors 
m0dte en bestemt gul nev fik de intet vi ld! den 
dag, b0ssen enten klikkede eller sk0d forbi. Det 
lykkedes omsider en jreger at ramme den i hove
det , nreste morgen ops0gte han den mand han 
mistrenkte for al vrere rreven - han lå i sengen med 
skudhuller gennem nrese og 0 rer, og de lregtes al
drig (7). I Sundstrup NJylland fik man gennet en 
rrev, der luskede omkring ved husene, ind i en få
resti; da man lidt efter kiggede derind stod en 
mand fra byen og trak sit t0j på, »så kunne de se, 
hvem rreven var« ( I). 
En kone på Srebyegnen skabte s0nnen om til en 
rrev, der stjal gres i et andet sogn. »Nå, er det dig, 
bitte Jens?« sagde en mand, og straks blev rreven 
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til en dreng med rndt hovedt0rklrede (8). En klog 
mand i Torslev ved Sreby sk0d lo gange forgreves 
efter en rrev og traf den tredje gang med en s0lv
knap. Rreven gav et skrig og blev til en krelling 
med rndt sk0rt, hendes ene lår var skudt itu (9). 
Når fiskere gravede efter orm og »den rede rrev« 
kom og kiggede på dem, turde de ikke jage den 
vrek; de vidste nok, at en heks havde skabt sig om 
til dyret ( I 0). 
En mand på Fan0 b lev beskyldt for at flytte mark
ernes skelsten om natten. Til sidst var han så 
syg, at han ikke kunne gå, og flyttede nu skellene i 
en rrevs skikkelse ( 11 ). 
En mand i L0sning, der havde begået store syn
der, gik igen som en rrev i gården, hvor datteren 
boede ( I 2), og en mand i NSjrelland, der forskrev 
sig til Djrevelen, blev efter d0den til »Ramsbjerg
rreven«; folk var bange for at m0de den, en skov
rider skal have skudt den med en s0lvknap ( 13). 

LITTERATUR: ( I) 464g 6.2, 18f; (2) 464g ny rk. 
1,247 ; (3) 464g n)( rk. 5,107; (4) 464g 6.2,23f; (5) 
464g 5,42; (6) 464 4, I 879,397; (7) 464 3,264f; (8) 
464g 6.2, 178; (9) 464g 6.2,86 sml. 581 230; (10) 
464 6, 1883 , 177; ( 11) 464g 5,414; ( I 2) 464g 5,341; 
( 13)874c lll. 

VtERN MOD RtEVEN 

Folk fik hos jregere et rrevehjerte, der skäret i 
småstykker blev blandet i greslingefoderet, så tog 
rreven dem ikke - den vregrede sig ved at rede sit 
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Carl Boghs trasnit efier C. F. Kiorboes maleri af en f[ygtende rav. Mellem trastammerne i baggrunden anes ro klap
pere og en hare. der i panisk skrakfolger ravens eksempel. Kiorboe emigrerede i 1840 til Paris efier ar have mod
rager en ,·eterinar- og officersuddannelse i St0<·kholm. Hans hunde-, rave- og hjortebilleder blev meget populare i 
Frankrig og Sverige. Trasni1 i Jllus1reret Tidende I 5-2- 1863. 
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eget hjerte (Lakkendrup 0Fyn; I), eller man gav 
ga:slingerne en ituhakket nevelunge (o. 1800; 2) 
og smurte gressene med svrerte, så tabte rreven ly
sten til at rede dem (Vreggerl0se; 3). Den kunne 
ikke komme ind i et Gerkrrehus hvorom var hreldt 
vand med en opbl0dt klipfisk (4). 

Den kloge Mikkel holder sig på afstand fra alt, 
hvad der lugter af krudt, man bandt derfor en lille 
pose med krudt på halsen af får og lam (5), an
bragte det i et hul udenfor h0nsehuset eller 
strnede krudt omkring det (6), afbnendte krudt 
under Gerkrre f0r det havde bernrt jorden ( 1860; 
7). Blev greslinger lige efter udklrekningen puttet 
gennem kraniet af en rrev eller en folhoppes brek
kenben turde rreven ikke tage dem, i dens 0jne var 
de nu frygtindgydende store dyr (8). En mand med 
12 greslinger fik puttet de elleve gennem horse-

benet og tabte den sidste på jorden - og den tog 
rreven (9). 
En rrevekrop eller -brelg ha:ngende i fårenes sti 
va:rnede dem mod rovdyret og gjorde lammene 
mere levedygtige ( I 0). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/ 30: 1103 (1883); 
464g 6.2,317: (2) 74 324; (3) 388; (4) 464/ tb. I , 
179; (5) 464 4, 1879,360; (6) 160 1906/ 23: 294; 
388 (NFyn); (7) 847c 62; (8) 255 7, 1934, 12; 464/ 
tb. 1,111; (9) 464g6.2 ,3l7,322; (10) 464/1,83; 74 
29 I. 

ANDEN MAGISK PRAKSIS 

Rrevens tunge og hjerte lagt under h0jre arm g0r 
en usynlig (vestjysk cyprianus; I); med et ra:ve
hjerte på sig bliver man afholdt af alle mennesker 
(2). 

Et affolkemedicinens midler mod lam hed varat gnide de syge lem mer med rrPVefed1. Tegning af Fra111s Henningsen 
i J. Krohn: Fortallinger for 80rn, 1902. 
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Patient med hjerteonde eller brystsyge skulle gå 
med en rrevelunge på det n0gnc brys! (SSlesvig; 3), 
bäret om halsen vrernede den mod at få dårlige 
0jne (1635; 4). En jreger i Ruds Vedby havde i 
brystlommen altid en rrevelunge indsyet i lrerred, 
han fik den o. 1905 forreret som et middel mod 
gigt (5); rrevens tunge blev bäret som amulet mod 
gigt og rosen, erysipelas (Sa). 
Rrevehaler hrenges om hovedet på hest, som er 
sky ( 1640; 6). Et i stalden ophrengt eller nedgravet 
flået rreveskrog eller el rreveskind vrernede kvreget 
mod kalvekastning ( 1700-t IT, hele landet; 7), det 

><) blev endnu 1936 brugt enkelte steder; andre n0je
des med en rrevet unge (8). 
En halvt flået rrev gravet ned i frugthaven skulle 
hindre orm i at gnave redderne, og tra:erne bar 
således mere frugt (9). En indt0rret ra:v hrengende 
på loftet vrernede gården mod ildebrand (SFyn; 
I 0). Kastede man et rrevehoved i en vandm0lle
dam ville det rede sig gennem dremningen (H0g
holt ved Sindal; I I). 
R0res i et glas vand med en rrevepenis og en ung 
pige drikker deraf må hun straks urinere hvis hun 
har mistel sin m0dom. »Meddeleren har selv pm
vet det, og han fik helt ond! af hende, thi den 
arme pige måtte overgå den skam at l0be [ud] på 
stedet, og alle i stuen så det« ( 12). ~ 
Gr0nland: er et barns forste par stremper syet af 
rreveskind bliver det udholdende og let til bens 
( 13). Når en mand blev drrebt ved trolddom kan 
hans s0n beskyttes idet man anbringer et rreve
hoved lige neden for huset hvor drengen bor. Over 
ra:vens hoved lregges den venstre lufTe af en srel. 
Hvis en sjreleraner prever at forg0re drengen med 
trolddom skrremmes han, når ra:vehovedet begyn
der at g0 og srelhunden viser sine frygtelige kl0r 
( 14). 

LITTERATUR: (I) 296g 2,66; (2) 464 4,1879.402; 
(3) 160 1906/23: 3339; (4) 940 132; (5) 231 5,1912-
15,64; (Sa) 260 1912-13,310; (6) 167 1936,73; (7) 
937u 161 ,174; 160 1906/23: 174 (1911), 199,262 
m.fl.; 794 4,54; (8) 74 253; (9) 464/ 1.2,39; 160 
1906/23: 1685,2472; (10) 160 1906/23: I 042 (1919); 
(11) 464g 3,326; (12) 464g 6.2,255; 160 1906/23: 
2488;(13) 547 145;( 14) 71348. 

LEGEMIDLER 

Rrevegalde blandet med honning dryppes i blinde 
0jne; tykke 0jenlåg gnides med rrevefedt (begyn
delsen af 1400-t; I). 
Harpestrreng-afskrifter 1400-t: rrevens lunger spi
ses for brystvrerk, hjertet mod epilepsi, testiklerne 
som elskovsmiddel; rrevem0g anbragt ved en 
smertende tand får den til at sprrenges og tandpi-

nen forsvinder; for blreresten gnides med ra:veblod 
eller -fedt, thi lregger man en sten i blodet brister 
den inden tre dage (2) sml. nedenfor. 
Christiern Pedersens lregebog 1533: for podagra 
gnides fodderne med rrevefedt og »den fede k0d
side af skindet påbindes« (76a); mod blreresten 
bruges rreveblod som omslag, »det bryder stenen 
itu, hvis den er i blreren, tag en anden sten og la:g 
den i rreveblod, da går den itu inden ti dage« 
(56b); lamme lemmer gnides med rrevefedt (73a), 
k0nsdelene med en blanding af rrevem0g og rosen
olie for impotens og dyrets kogte testikler spises 
(63a-b); gives b0rn ra:vens hjerne i maden får de 
aldrig epilepsi (6b), det skal ske for barnet er 7 år 
gammelt ( 1600-t; 3); et ra:vehoved bra:ndt til aske 
og blandet med olie giver en hårvrekstfremmende 
salve ( I b). 
Kan en barselkvinde ikke fode indgives fedt kogt 
på en flået ra:v, så forl0ses hun (1700-t; 4). Rreve
lunge var bestanddel af et middel mod svindsot 
(5), et dekokt af !ungen blandet med honning og 
hyldebrer blev solgt på Tarm apotek som et svind
sotmiddel (6). Lagt på betrendelse skulle !ungen 
trrekke fremmedlegemer ud af kroppen og skiver 
af t0rret rrevelunge hele sår (SSiesvig; 7). Lungens 
saft tilsat saften af vild l0g anf0res for brystsmer
ter (fynsk cyprianus o. 1800-1 820; 8). 
Rrevefedt blev gnedet på gigtsmertende lemmer 
(9), en sal ve af rreve-, katte-, gåse- og grrevlingfedt 
skulle hindre fremkomsten afgigtknuder (10). En 
gammel jreger i Vendsyssel brugte rrevefedt som et 
universalmiddel (11). For tandpine st ikkes tanden 
med en rrevepenis; rrevem0g gnedet på gule tren
der g0r dem hvide ( 12). Stak man rrevens os penis 
i en hul tand forsvandt tandpinen, »de gamle jre
gere gik alt id med den i brystlommen« (M Fyn; 
13). 
For kvregets lungesot og oksens ondartede lunge
syge kunne gives småthakket rrevek0d kogt i 01 
(1640; 14) eller k0det stegt sammen med ulvelun
ge ( 15), rrevehår i s0dmrelk hvis ka:lvekoen til
bageholdt efterbyrden (1700-t; 16) og rrevens 
ekskrementer når koen ikke kunne urinere 
( 1500-t; 17). Beta:ndt yver blev gnedet med rreve
fedt ( 18); brrendt og pulveriseret rrevek0d indgivet 
i s0dmrelk hjalp for kvregsygdomme ( 1700-t; 19). 
Mod hestens kuller indgives et pulveriseret ra:ve
hjerte i bred (1600-t; 20), pulveriseret rrevelunge 
for dens engbrystighed (21 ), leveren og I ungen var 
bestanddele af et middel for hestens lever- og 
lungesygdomme (22). Mod svinesyge og -d0d: re
gel og ituhakket rrevek0d ( 1664; 23). 

LITTERATUR: (I) 8 18; (2) 315c 50,60,74,76,78, 
11 7, 123,134f,139, 169,1 73, 194f (sml. 320),202, 
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