
235; (3) 8 16 4,88; (4) 59 I 138; (5) 296g I , I 80,207; 
(6) 464g ny rk. 4,446; (7) 160 1906/23: 3312,3342; 
(8) 943 4, 1916,533; (9) 287 72; 289 342; ( I 0) 464p 
232; (11) 162 1/6 1938; (12) 73 44,96; ( 13) 160 
1906/ 23: 877; ( I 4)464g 6.2,4 76; ( 15) 74 153; ( 16) 
74 256; (17) 74 176; (18) 160 1903/ 3 B; (19) 74 
211; (20) 74 34; (21) 74 62; (22) 74 59; (23) 74 
3 10. 

En rrev t0jret i stalden skulle med sin stank holde 
rotterne borte ( 1802; I), de blev s0gt fordrevet 
med en rrevebenrad lagt hvor de havde deres gang 
(2). En pind sm urt med rrevefedt samler alle 
stuens lopper (Fyn; 3). ,) 
Står en plov ude julenat forretter rreven sin n0d
t0rft på den og g0r den ubrugelig (SSlesvig; 4). 
M0der fiskeren en rrev få r han ingen fangst (Horns 
h., Hj0rring a.; 5). Drnm om rreve varsler, at man 
m0der falskhed (6). Kl0r det under fodsålerne er 
en rrev på sporet a f en (Grnnland; 7). 
Havde en kvinde spredt l0gn og sladder blev hun i 
Odense straffet med a t stå med el åg om ha lsen , en 
klemtende klokke på hovedet og en rrevehale ned 
ad ryggen (1829; 8); en pige, som fik et »uregte« 
barn , skulle i Hornbrek l0be spidsrod med en 
rrevehale bundet på sig (9). 
Tog den mejende h0stkarl smallere skår end en 
d0d rrev kunne slrebes deri kostede det ham en pot 
b rrendevin (I 0). Når det sidste stykke af kornmar
ken skulle mejes råbte man: Nu skal vi fange rre
ven! - Nu jager vi rreven ud! eller Pas på rreven og 
fang ham! - i SSlesvig b lev en dreng gerne narret 
til at stå parat med en pose ved enden af det sidste 
skår (1 1), sml. hares. 11 7. 
Man skrremte uartige b0rn: rreven kommer og ta' r 
dig! (Mors, Salling, Vendsyssel; 12), kan du nu tie 
stille, ellers kommer rreven efter dig! (SSlesvig, 
0Jylland, Skodborg h. , Vendsyssel; 13). 
Om sommeren hed det, al storken var kommet 

·) r-~v ,Je'I 9~,J~I 1,.; fr"1-!boHfammtr ,,,_,.J h~a.i,;J, 

('{~ IC~'{, 38Y) . 

Overfor: R<fl'emeg anbragt ved 
en smertende tand skulle få den 
ril ar sprcmges og dulme tandpi
nen. Maten· af Carl Bloc/1, 1875. 
Til hejre: RQ!v. Kolorere11egning 
af Johannes Larsen. 1902. 

med det nyf0dte barn, men om vinteren havde rre
ven bragt det fra Flensborg fjord ( 14 ). 
Gäder: på hvilken side skyder de en rrev? (på den 
lädne); hvornär er en rrev en rrev? (når der er en , 
el lers rreve); hvad lighed er der mellem en pigejre
ger og en rrev? (de tager begge gåsen om halsen); 
hvorfor vender rreven sig när hunden er efter den? 
(rreven har ikke 0jne i nakken); hvad går rreven ef
ter om vinteren? (sin hule) ( 15). 

LITTERATUR: ( I) 418 95; (2) 464/ tb. 1,39; (3) 
534b 17; (4) 160 1906/ 43 : 3305; (5) 160 1906/ 23: 
11 85 (1957); (6) 170 1930,143; (7) 547 78; (8) 13b 
26; (9) 160 1906/46: 12; (10) 534b 11 ; ( 11 ) 160 
1906/30: 8 1; 1906/43: 137, 173,443 m.fl. ; 17b 35; 
794 8,40; 255 7, 1934, 10 sml. 10, 1957, 144; 170 
1954, 183f; (12) 212c 3, 11 2; (13) 423; (14) 160 
1906/ 23: 3296 ( 1935); ( 15) 212c 3, 113 sml. 794 
9 .2,222; 464n 160, 18 1 f,22 1,228f. 

LEGE 
Der kendes mange rrevelege, remser og b0rnesan
ge om rreven; nogle eksempler: 
Lege rrev: et barn skjulte sig og var rreven, de 
andre b0rn gik og samlede grres mens de sagde 
»Gudskelov, der er ingen rrev i skoven«, rreven 
l0b frem og tog en, derefter en til , som skulle blive 
og passe rrevens bo mens den f0rste hjalp rreven, 
o.s.v., indtil alle var fanget {I). 
Sno ky llinger: b0rnene tog fat i hinanden og dan
nede en lang krede, en skulle vrere rrev, og man 
sang to gange »Jeg snor mine kyllinger en tre 
gange for en h0g, for en g0g, for en kukkukkuk« 
hvorefter hele kreden l0b hen og hilste på rreven: 
Er rreven hjemme? - Nej. han er ude i skoven -
Hvad er han der efter? - Hente brrende - Hvad 
skal det brrende vrere til? - Til al varme vand med 
- Hvad skal det vand vrere til? - Til at slibe kn ive 
i - H vad skal de knive vrere til? - Til at skrere 
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hovedet af alle kongens h0ns med - Hvor får du 
alle de h0ns fra? - Nogle fra pnesten og nogle fra 
degnen og nogle fra dig! - Ra:ven fo' r nu ind og 
snappede så mange »kyllinger« han kunne over
komme, de tilbageblevne dannede igen krede og 
begyndte !egen forfra , de indfangne kyllinge r var 
med til at indfange de 0vrige, og det gentoges til 
hele h0nsellokken va r fanget , den sidst indfangne 
skulle vrere rrev na:ste gang (NYSjrelland; 2). 
Have ra:ven inde: en karl iforte sig en lådden 
skindpels med vrangen udad, bar en ra:vehale og 
kravlede på alle lire ind ad d0ren, i stuen havde 
karle og piger stillet sig skiftevis bag hinanden , 
karlen kravlede mellem deres ben og snappede ef
ter dem , det gav anledning til megen morskab (3). 
Andre lege: Ra:ven og kyllingerne, Ra:ven og ga:s
sene, Ra:ven og h0nsene, Ta:lle gres hjem, Strrekke 
rrev, Fange i ra:vesaks, Tra:kke ra:vetavl (en tavle-

leg), Grine ad ra:ven, Sprende ra:ven for harven, 
Ra:ven går over isen, Ligge d0d Mikkel (4). 
I faste lavnen sk0d man efter »ra:ven« med l0st 
krudt. En person l0b omkring med en rrevehale og 
»stjal« reg og h0ns, som blev afleveret til manden, 
der k0rte bagefter fastelavnsrytterne; til sidst lod 
rreven, som om den blev ramt, han faldt og blev 
bäret vrek på en stige (SVSja:lla nd; 5). 

LITTERATU R: ( 1) 464i 243; (2) 279 l47f; (3) 
464i 208; (4) 464i 186,2 19,245-48,273,278,285f, 
333,5 17,528,6 11 ,613 ,626; 794 4,95 og 5,127; 858 
284; 534b l 3 f; 212c 2,589; (5) 160 1906/43: 433 . 
448. 

FABLER, SKA:MTESAGN, EVENTY R 

Ra:vebogen ( 1555 oversat forste gang fra tysk til 
dansk) er en samling klassiske og nye re fab ler om 

Born /eger >Jrav og kyl/inger« på Enghal'e P/ads. Ma/eri af Peter Hansen, 1907-08. Statens Museum for Kunst. 

11 8 



bl.a. rreven, der narrer eller skader andre dyr; 
dens kilder kan fores tilbage til 1100-t (I). 
Af den !ange rrekke fabler om rreven optegnet her 
i landet kan som eksempler gengives: 
Hanen stod og galede ved bondens port, rreven 
kom forbi og spurgte, om den ligesom dens far 
kunne gale med lukkede 0jne. Idet hanen gjorde 
det, snuppede rreven den og l0b ind i skoven for at 
rede den. »Du er jo en hedning«, sagde hanen. 
Rreven ville vide hvorfor. »Jo, for du spiser uden 
f0rst at bede bordb0n«. Rreven foldede poterne, 
og straks fl0j hanen op i et trre. Rreven lagde sig 
ved trreet og pr0vede at lokke den ned, men hanen 
svarede, at det turde den ikke, for nu så den, at der 
kom en jreger ind i skoven. Så fl ygtede rreven (2). 
En rrev, som så månen spejle sig i en br0nd og 
troede det var en ost, satte sig i den ene br0nd
spand og faldt ned i vandet. Nreste morgen kom 
ulven forbi , kiggede ned i brnnden og fik 0je på 
rreven. »Hvad foretager du dig dernede?« - »Å, jeg 
sidder og reder en ost« - »Kan jeg få en bid med?« 
- »Ja, du skal bare srette dig i den anden spand«. -
Ulven, som var den tungeste, m0dte rreven halv
vejs nede og spurgte, hvordan det gik. »Jo, det går 
fint , det er en ned og en op«. Ulven måtte blive i 
brnnden indtil der kom folk og fangede den. 
Ravnen havde rede i en trretop og rreven sin hule 
ved trreets fod. Rreven overtalte ravnen til at flytte 
ungerne ned i hulen, hvor han åd dem. Ravnen 
hrevnede sig med at fortrelle en klog hund, hvor 
rreven boede. Hunden kunne ikke komme ind i 
hulen og lagde sig som d0d udenfor. Ravnen 
bildte rreven ind, at det var et fedt får, men idet 
den ville tage det fo'r hunden op og bed rreven 
ihjel (3) sml. egern s. 63f. 
Fabler: Rreven og de rnde hunde (4). Rreven og ul
ven, Mikkel rrevs frokost, Mikkel rrevs endeligt 

»Renen og hanen«. !llus/ra
tion fra Fr. Schaldemose: 
Fabler for Ungdommen, 
1852. 

(5), Rreven og haren, Rreven og katten (6), Rreven 
og storken som grest, Rreven og skaden, Rreven og 
soen, Rrevens lopper, Rrevenes strid, Rrevens pels, 
Ra:vens gode hjrelp, Den uforn0jelige rrev, Mik
kels uheld, Rreven som gjorde mandtal , Pandeka
gen og rreven (7), Rreven 9g egernet (8), Rrevens 
davre (9), Rreven og lusene ( l 0), Rreven og torne
busken ( I l ). 
Dengang dyrenes drregtighedstid skulle fastsrettes 
og turen kom til rrev og hoppe, kunne de selv 
vrelge. Den lumske rrev sagde til hoppen »hvad vi! 
du helst, gå det korte korte år eller den !ange !ange 
måned?« Hoppen var godtroende nok til at vrelge 
det korte år og har siden måttet gå med fol i et år 

lllus1ra1ion af Niels Skovgaard 1il »Mikkel Rrev og Klavs 
Skade,, 1 I \('I Olrik: Danske Sagn og A::ven/yr, /928. 

119 



på mer en måned, mens rreven kun er drregtig en 
måned. I en anden version sp0rger rreven , om 
hoppen vil gå »seks !ange !ange uger eller det lille 
lille bitte å r«. April blev i Jylland kaldt »rrevens 
måned«; man stilede gerne efter at hopperne fik 
f01 omkring I. april , og den måned h0rte rreven 
til, for da går den drregtig. April blev også kaldt 
»den !ange måned«, dagene blev lrenge re og man 
sagde, at hoppen havde de elleve korte må neder, 
rreven den !ange måned (1 2). 

Den snu rav driver gak m ed jagerne. Fra lille tegneserie 
i Wisbechs Almanak 1862 med titlen »En dag i Mikkels 
liv«. 

Skremtesagn og -viser: Rreven og ul ven, Hvordan 
Mikkel rrev kom ynkeligt af dage (13), Rrevens 
arvegods (14), Hvordan rreven fik navn (15), 
Rreveviserf" om den A ugustenborgske hertug ( 16). 

Eventyr: fra en fattig mands kone lokker rreven en 
h0ne, som lregger reg for hvert skridt, og en gris 
der for hver fjert ryste r en side flresk af sig; man
den hugger rrevens ha le af og finder i dens hule 
mange gode ting ( 17); gartners0n hjrelpes af rrev til 
at få prinsessen, da han hugger rrevens hoved af og 
holder det hen til ha len forvandles dyret til en 
prins (SSlesvig; 18); det 0nskes, at en rrevehale må 
gro ud a f en piges pande ( 19). 
Rreven på fangst, Rreven der blev narret (20), 
Mikkel rrevs frokost (2 1 ). 

LITTERATU R: ( I) 474 3,404 og 14,6 16-1 8; (2) 
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160 1901 /30: 451 (1884); 794 5, 158; (3) jf. 464j 
29-52; 534b 15-24; (4) 283 72-74; (5) 283b 118-
21; (6) 283c 219f; (7) 464j 34-37,41-43 ,48,50,52, 
226f; (8) 464q 21 f; (9) 794 7, 196-98; (10) 524 I 964, 
776; (11) 859b upag. ; ( 12) 464 6, 1883,269 og 8, 
375; 464g6.2,252; (13) 13115, l25f, 150f;( l4) 794 
2, 193-98; 7 209f; 12 68-72; (1 5) 464/93f; sml. 725 
594-97; 464e 95; 534b 14-1 8; (16) 837 16,1939-
40,68; ( 17) 464b 361 f; (18) 552 3-7; (19) 464 5, 120; 
(20)464k 2, 77-80; (2 1) 131 I f; sml. 534b 21. 

ORDSPR0G, MUNDHELD, TALEMÅDER 

Den fattige må hjrelpe til at fange rreven, den rige 
praler med brelgen [skindet]; din rrev bider ikke 
mine gres = din svig rammer ikke mig; man skal 
ikke tage [mod] råd af rrevebrelge, eller: man skal 
tage råd om det end kom fra rrevebrelgen; ris er 
bedre end rrevesvans (rrevens ha le symboliserede 
smiger); rreven giver ravnene råd (alle Peder Syv 
1682-88). 

Rumpen brerer vidne nok om rreven; man kender 
rreven på rumpen (Peder Syv), også rreven kendes 
på en eneste klo ( I), det er ikke al tid på kul0ren 
man kender rreven (NSjrelland; 2). 
Gamle rreve, gamle rrenker; selv om rreven er sne
dig så srelges dog lige så mange rrevebrelge som 
reselhuder (Peder Syv), rreven er nok klog/snu, 
men der bliver a lligevel solgt flere rrevebre lge end 



reselskind (3); rreven er snu, men mere snu den 
som fanger ham (I); rreven er sjrelden rådvild 
(Vendsyssel; 4); en rrev har mere end et hu] til sin 
grav (5), det er en dårlig rrev, som kun har en ud
gang. 
Den som har oksens styrke fattes ofte rrevens 
snildhed (M0n 1735; I); rrevene taber gerne i den 
ene ende, hvad de vinder i den anden (I). 
Hvo rreven tror bliver sikkert sveget; det er svrert 
at pl0je med rreve, de vi] ikke gå ret i furen , eller: 

To rreveunger på mark. 8/0FO TO/ Bjarne Jensen. 

de vil så n0dig i furen (Peder Syv), hvem der pl0-
jer med rreve far krogede furer (6). 
Tro ikke, at en rrev bliver nonne (Peder Syv); rre
ven bukker kun for grerdet (eller en gård) når den 
vil ind i haven (7); rreven g0r ikke reg i et st0vle
skaft, - regi nrelder (8); det er ikke hver dag rreven 
far h0nsesteg (9); når rreven er bange for ulven 
glemmer den at gå på lammejagt (I); det er ikke 
for rreveunger at komme i storkerede (Åbenrå; I 0) 
sml. frn bd. I ; solen i s0nden og vinden i nord, det 
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