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Field - R ce v e n /
(CANIS LAGOPUS),

v - Lessreven

ved

Otho Fabricius, 

med Figurer.

A- ville endnu beffnve Field -NcevM, maatte vel agteS noget for silde, ef
terår saa mange tilforn have melder om den, hvoraf jeg har anfort endeel i min 
Fauna Grönl. pag. 19. og Erxleben endnu flere i sit Syftema Regni anima
lis I. pag. 568. Men, uaar jeg med Sandhed kan sige, at ingen hidtil, 
hvorlcenge den end har vceret bekiendt, har saa suldsicendig beskrevet den, og tillige 
givet dens Figur saa nsiagtig, at jo endnu meget er at tilscrtte, og adskilligt at 
rette og forandre, og at adskillige Naturkyndige^ endnu blande den med den al
mindelige Rcrv, og tildeels holde den for en Artforandring as samme, saa kom
mer denne Beskrivelse, hvori jeg vil soge at bruge al Noiagtighed og Fuldstcen- 
dighed, vel dog ikke for silde; og ffulde denne sinde SclffabetS Bifald, kunde 
jeg Tid ester anden levere flere flige, til at berigtige og suldflandiggisre andres, 
faavidt jeg, ifcer i Grönland, har havt Lejlighed at betragte visse Dyr levende 
og bemcerke deres Oekonomie, hvorom jeg i min Fauna ikke saa omstcendelig har 
kunnet udlade mig.

At
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At Field-Nceven ikke endnu skulde vcere tilstr«kkelig bedreven, og tillige 
dens Figur ril Neiagtighed given, er veli sig selv noget vanskeligt at paastaae, da 
Naturvidenffaben er saa vid/ udbredt, at det var umuelrgt nt kiende alle didhen- 
horende ESkrivter og smaae Afhandlinger; jeg taler derfor alene om de mig be- 
kiendte Skrivter, i hvilke jeg kunde formode, at finde dens Beskrivelse; og der 
har jeg endnu intet feet til Fyldestgørelse, og allermindst i Danske Skrivter,' 
flkiont den ogfaa hos os fortiende at vcere ret bekiendt. Zlldrvvattd (tf) taler 
vel allerede om hvide R«ve, som man i hans Tid bragde fra de nordlige Egne, 
og man tor ikke tvivle paa, at det jo har vceret den hvide Artfvl'andNNg af 
Field-Raven, men han giver ingen ordentlig Beskrivelse paa den, og den 
hoSfoiede Figur er saadan, at den i ingen Maade kan skilles fra den almindelige 
Roev, hvorfor vel ikke heller Linne i sit System har vovet at anfore den under 
Canis Lagopus. Ligefaa har bet sig med Martens Beretning om den spits- 
bergiske Rav (Æ), der endog paastaaer, at der imellem den og vor almindelige 
Rav er ingen synderlig Forskiel; hans tilfeiede Figur er og yderlig flet. Strah- 
tenberg, der melder om denne Rcrv under det Navn Pefetz (c) og flere flige, 
som ere saa korte i deres Beretninger, behsver jeg neppe at navne. Hill har 
vel og kortelig beskrevet den under det Navn Siberian-Fv^', og end dertil villet 
levere dens Figur (<7), men billig maae Erxleben 1. c. kalde den mediocrem, 
da ben er aldeles uefterrerlig. Den forste ordentlige Beskrivelse er uden Tvivl 

v den, Gmelin har givet os i Nov. Comment. Acad. Petropol. Tom. V. 
pag. 358. hvor han kalder den Ifatis efter Ionston se), og bestemmer den tydelig 
nok at vcere en scerskilt Art, hvilket og Buffon har feet sig bevcrget til at istemme, 
som leverer et Udtog af denne Beskrivelse (/); Skade er det kun, at Gmelin 
ikke har feiet en Figur dertil, ligesom er skeet ved andre ubekiendte af ham be
skrevne Dyr, og i Beskrivelsen selv fattes adfftlligt, som endog er dette Dyr 

sar-
(ii) Aldr. de qvadr. digit, p. 220.
(6) I hans Tietfe nach Spitsbergen, som findes indrykket i Adelungs nordöst

liche Sesch. der Schiffahrten, p. 370. Tab. XV. Fig. 2.
O I hans nord- und östliche Theil von Europa u. Asta, p. 414.
(</) Hills Hiftory of Animals, p. 554. Tab. 27.
(e) JonfL Qvadrup. p. 135.
(O 2llgem. Gesch. der Natur, 4tcr. VII. 1. p. IZ2.
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sir re ae nt. Nyligere har velSchreber(§)af andres Bestfrivelser sammendraget 
cii fuldstaendig Beskrivelse, ogtilsoiet de fornedne Figurer, men ril Beskrivelsen 
selv, finder jeg adskilligt at tilsaute, isår hvad Dyrets Levemaade m. m. an- 
gaaer, og i den Figur, han leverer paa den merke Artforandring, som han 
siger at have laanr as Pennant (/>) kan jeg aldeles ikke kiende Dyret igien, da den 
er for jevnlyk for og føg, alt for lavbenet, kortoret og bnglet i Panden, ad jeg 
ei skal tale om Farven, med mere; den Figur, han fra Pallas har faaet paa 
den hvide Artforandring, har og den Feil, ot Panden er for buglet, og Kroppen 
for jevntyk, ellers i det Hele trceffende nok, og den beste Figur, man har. BÜffoN 
mener ellers paa anferte Sttd(r'), at Catesbys Vulpes cinereus america- 
nus (Æ) skulde vcrre den samme, som Field -Rlkven, men Figuren strider her
imod, der gior den for smal bagtil, for langsnudet og for spidsoret, ot jeg ikke 
skal tale om den solvgraae Farve over hele Kreppen, som i det mindste ikke er fo« 
rekommet mig hos Field-Rssven, men kun hos nogle faa ifpromgt blank de sorte 
Haar; Catesby selv siger og, at den ikke skielner meget i Skabning eller Ster- 
relse fra den almindelige, hvorfor man snarere maatte holde den for en Artfor
andring of denne; men formodentligst er den en egen Art for sig felv, saasom 
den siges at boe i hule Trcecr, hvorfor og Brifion, Schreber, Erleben og 
Pellnant have crkiendt den.

At Field-Rceven ofte er bleven, og endnu bliver, af Skribenterne blandet 
niedren almindelige Rcrv/ undertiden oysaa med den forte Rcrv (Canis 
Lycaon Schrcberi), ret som den var kun en Artsorandring deraf, vil man let 
erfare ved at lrrse de Skrivter, som melde noget om Rceven i de nordlige Lande;

H h h thi

(g) I hans Saugthiere, z. Th. p. 362. T. XCIII., som er dobbelt, da den forste 
leverer den m-rke, og den sidste den hvide Rcrv.

(/->) Ventelig af Pennants Synopfis of Oyadrupeds p. 155. T. 17. F. 1., hvilken 
Dog jeg et bar kunnet overkomme til at sammenligne Figurerne, men i sit nyere 
Voerk eller Udgave Hiflory of Qyadr. har pennant en Figur til sin Arctic Fox, 
Vol, 1, p. 238. Tab. XXIX. F. 1., som ligner Schrebers meget, stiout mere 
passende, og er vel den samme, som stod i Synopfis.

(») P. 155-
(/?) The Natura! Hiflory of Carolina Ac. T. II. p. 7g. Tab. 7g. Brisson hol

der den for en sarskilt Art. Regn. anim. gen. XXXV. Sp. 7. Vulpes cinerea. 
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thi derunder finder man taler om rode, sorte, blaae og hvide Rceve om hinanden 
saaledcS,at det ikke tydelig kan sees, enten Skribenten har holdt dem alle sor atvcrre 
een Art eller ei. og det sorste ffulde man snarest troe, han mener. Brisson anforer 
vel den hvide Rcrv under sit eget Nummer, som en strrffiltArt(/),men siger dog, 
ar den i Storrelse og Skabning er den almindelige ncesten lig og ffilles kun fra den 
i Farven (w); men, havde det sig saa, da vare Markerne ikke saa aldeles Mfircek- 
kelige, at agte den for mere, end en Artforandring. Klein synes ogsaa at 
holde den for een Art med den almindelige, saasom han under samme anforer 
den gronlandsse blaae, hvide og sorte Rcrv(n). Det samme har og Mar
tini qiort i sin rydffe Overscrttelse af Buffons Naturhistorie om stirfoddede 
Dyr (o), hvoraf man ffulde snart troe, at han endnu vedblev Buffons gamle 
Mening, da han dog vidste, at Bttffon, efterår have leest Gmelins ovenmeldte 
Beffrivelft, havde forandret den saa vidt, at han nu snarere vilde holde den for 
en egen Art, thi havde den noiagtige Martini i dette sidste tcrnkt eenö med BÜf- 
f0tt/ saa maatte man ventet ham melde noget tydeligt derom i sine Anmærkninger, 
men da det ikke er ffeet, har han i der mindste efterladt oS i Uvished, ister da 
han under den almindelige Rcev henviser til Egede og Crantz, som just have meldet 
om Field-Rcrveu, og ingen anden. Prof. Strom har og i sin Sondmoers 
Bestridelse melder om hvide og blaae Rcrve, kun som Ansorandringer af 
den almindelige (/)), og ikke i sine Tillag (^) fundet for godt, at give bedre Oplys
ning, ventelig fordi han ei selv har sect disse Dyr, og vil derfor hellere overlade til 
andre at falde Dommen. Men MKrkeligst er denne Forvirring i Hr. MohrS Is- 
laudffe Naturhistorie, som anforer den hvide Rav under eet Nummer med 
den almindelige (C. Vulpes) (r), siger i Slutningen af sin Beretning: 
”man bor helst formode, at de ere kuns Forandringer i samme Art (Varietates

Speci-
(7) Regn. anim. Gen. XXXV. Spec. g. Vulpes alba.
(w) Magnitudine & figura V. vulgarem ætnulatur; ab ea autem differt colore. 
(«) Nleins Klassifikation der vierfüsfigen Thiere, p. 71.
(0) Buffons Naturgeschichte der vierf. Thiere, 8. IV. B. p. uz — 115. 
t?) I. P. p. 156.
(s) Som findes i det Norste Videnst. Seist. Skr. tiye Saml. 1. B. p. 103. 
V) P. 6. 7. Spec. 9. C. Vulpes Refr, Tva, Melrakke, Rsv.
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Specifics),” og dette endog paa Grund af, at jeg i min Fauna Grönlandica 
skulde have berettet, "at de parreo med hverandre, og at de i samme Kuld have 
"havt baade hvide og mørkfarvede Unger, og at jeg selv har stet dem ved Alderen 
"ar skifte Farver;" og dog findes intet af alt dette i min Fauna, thi jeg har 
ikke meldet det ringeste der om den almindelige Rcev (C. Vulpus), kunde ikke 
heller, saasom den siet ikke gives i Grönland, saavidt man endnu veed, men 
hvad jeg har sagt om den sorteblaae og den hvide Rcev, der begge ndgiøre een 
Art (C. Lagopus) j det har han taget an for sin brune (C. Vulpes), og 
hvide (C. Lagopus), og ventelig ikke har kiendt den sorteblaae, saasom han ei 
melder om samme, og formedelst denne Misforstand har han lader fig forlede 
til at tillcrgge mig, hvad jeg aldrig har meent, og fiden paa mine misforstandne 
Ord grundet en Beretning, som i sig selv er ugrundet. Havde han kun lagt 
Marke til, at jeg strax i Begyndelsen af min Beskrivelse over C. Lagopus 
stgcr: Eft vulpe minor, da skulde han og have seet deraf, at jeg skillede den 
fra samme. Mere end een Aarsag kan da befoie mig til, ot levere dette Dyr6 
udforlige Beskrivelse, tilligemed sammes Afbildning, saa nøjagtig, som jeg selv 
ester den levende Original har formaaet at tegne den, og nu ester denne Tegning 
kan faae den stukken.

Jeg har givet denne Rcev det Navn Field-Rcev, som svarer til det 
Norske Field-Rak, og det tydske Stein - Fuchs (/) og passer meget godt paa 
den, fordi den ikke alene opholder sig i de Lande, som have nøgne Fielde, men og 
har sine Boliger imellem Fjeldene. Man kunde ellers ogsaa kalde den: den 
Harefodede-Rcev (t), den Nordlandffe eller Polar-RcevenO). I Grøn
land kaldes Field-Råven: Terieuniak, hvilket Navns Oprindelse jeg lange 
har varer tvivlraadig i at bestemme; da dog Grønkenderne i Almindelighed have 
god Grund til de Benævnelser, de pleie ar give Naturalier, saa troede jeg til en 
Tid, det maatte Deere en fordoervet Udtale i Stedet for Tarajorniak o: den, - 
som soger til det Salte eller Havet, fordi man saa jevnlig seer den ved

H h h 2 Strand

se) Som den kaldes i P<tlL neue nord. Beptr. 2. B. p. 274.

(r) Efter Linnei Lagopus, hvilket har dannet det tydsse Hasenfus, Mull.^aturs. 
f. p. 226.

(«) Som den hedder i Berlinische Saml. IX. B. p. 561.
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Strandbredden at ssge sin Fode, men nu kroer jeg, at Udtalen kan vare ganffe 
rigtig, og Navnet betyde en Muus-Efterstraber, thi en Muns kalde Gron- 
landerne Teriak, naar de faae den at see undertiden overbragt med Skibene, 
sikiont den ikke giveg i Landet selv, og Endelsen mak lagqe de til et Ord, naar 
de ville betegne sammes Efterstræber eller den, som soger samme; nu veed 
man. at denne Rav i de nordlige Lande meget cficrmigtcr £emo:nnerne (M. Lem
mus) paa deres Tog, der ere et Slags Muns; og om end disse ikke ere fore
komne mig i Grönland, kan det dog vare, at de enten gives allersydligst paa 
Landet, eller deres Forfadre have kiendt dem under det Navn Teriak, ferend 
Landet blev ffiult under Iisbiergene, eller dog at det Land, hvorfra det grsn- 
landffe Folkeslag udfiottede i de aldsie Tider, kan have havt LemcrttNer, og 
det, at de faae, R«ven efterfatte dem, givet Anledning til dens Navn. Syd 
paa Landet kaldes den cg Kakaka af dens Skrig, der omtrent lyder faa, naar 
den er hungrig.

Tom.
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Field-Rceven er meget mindre, og noaer anderledes, end den alminde
lige (C. Vulpes). Hannerne ere gierne sisrre end Hunnerne, men i Almin
delighed have de denne forholdsmassige ©terrdfe (v):

Hele Lcrngden fra Snuden til Hale-Spidsen
- r -

(v) (Smeltn 1. c. p. 359 anforer et noiagtigere Maal og Forhold imellem Han og 
Hun, som n«sten ganske stemmer overeens med mit; dog angiver han Bagbenene 
at voere langst, fordi ban har regnet Laarene med, hvilket.jeg ikke har, og hans 
vrdsatre fere viser desuden, at han deri var ikke vis.
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Kanderne, som Emelin og andre i deres Beskrivelser ganske have forbi? 
zaaet, befandt jeg at vare i alt 42, nemlig: 1) Fortander 12 kegledannede 
og korte, hvoraf a) i Overkieven 6 tilspidsede, og af disse de 2 yderste langst, 
og lidt adffllte fra de andre, krumme bag ud; de 4 midterste kortere, men bre
dere, Vade ere flibede til begge Sider, b) i Underkieven 6 nersten jevnflade i 
Enden, kortere og mindre end de everste, z og Z til hver Side, med ct lidet 
Skillerum i Midten, de 2 yderste saare lidet längere end de andre, fra hvilke 
de dog ffielne ved en Flib paa sin Udside, der danner ligesom et Hak. 2) Hun- 
detander 4, nemlig: 1 paa hver Side af hver Kieve, lange, krumme og spidse. 
3) Kindtander 26, nemlig, a) i Overkieven 6 paa hver Side, hvoraf de 3 
forste smaa, kegledannede; den 4de sterre, breed og klestet til en indvendig liden 
Spids foran, en längere Midter-Spids, og et but Bagstykke; den §te stor, 
tyk, huul i Midten, og til Siderne deelt i 2 butte Dele, gaaer langt ind i Mun
den; den 6te meget mindre og lavere, midt i huul, udvendig todeelt, og ind
vendig har den en aflang Udkant, neppe klöftet. b) I Underkieven 7 paa hver 
Side, hvoraf den ferste liden og kegledannet; de 3 paafolgende tage til i Stor- 
relse, og have Sideflibbe; den Zte ulige storre, kloster til et but Forsiykke, et 
spidst längere Midterstykke, og et Bagstykke, der igien bestaaer nf en spids Tup, 
som sidder tæt op til Midterstykket, og en lav huul Ud ende; den 6te er kort, en
kelt, og af Egenskab med den Ztes sidste Stykke; den 7de sidder langt inde mod 
Svcelget, meget liden, rund og indhuul, kan kun ansees som en Bitand. Saa- 
ledeS fandtes Tanderne i den Rav, jeg tog under Betragtning; betydelig 
Forstkiel vil der vel ikke heller findes hos andre, uden den, Alderen kan foraar- 
sage, naar nogle faldes, til at formindske Antallet, eller de yngre endnu ikke 
have faaet dem alle, eller nogle blive forslidte, og faae derved en anden Skik
kelse.

Tungen er aflang, smal, tynd, afrundet for Enden, oveupaa meget 
ujevn, oa ligesom besat med smaae FloS-Fibrer.

Hovedet er lidet (x), ligner naften mere Hundens end den almindelige 
RcrvS, er dog ingenlunde saa langligt, men bagtil bredt, og fortil afknebet til en 
kort spids Snude, som ffyder lidet udenfor Laberne, og er, saavelsom disse, 

H h h 3 nogen

(x) At Schreber L c. kalder det tytt, og hans Figurer, i feer den forste, viser det 
tykt i alle Streg, er upassende med Naturen, som alene har der bredt bagril.
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nogen og foil (jy); Panden meget plattrykt, og ei faa bulker over Ainene, fom 
lian Hunden (V); for Enden af Snuven fees en fmal dyb Fure ned til Under« 
lceben, fom dog ikke giennemffcrrer den.

Naseborene aflangrunde, til Siderne flakte ved en dyb Fure hen 
imod Hovedet. Veidehaarene lange, talrige, omkring Munden oven og 
neden (V).

Ainene sidde for i Hovedet, ere maadelig store, forte med en »sdguul 
Ring, vilde og plirende; derfor er dens Aafyn ikke faa fromt, fom det maattc fy- 
nes efter Schrebers Figurer, der fnarere kunde paffe sig for et Lam, end en Rcev, 

- og jo mere jeg betragter den sidste Figur, jo mere tilbagekalder dens Hine og 
Kroppens krybende Stilling en forhungret Rcev i min Indbildning, og maaffee 
er Tegningen giort efter en faadau Rcrv.

Srerne kone, afrundede, staae oprakte, lidt ffions ud fra Hovedet. 
Diffe korte runde Aren, der faa lidet fremrorkke af Haarene, ere eet af de Mar
ker, hvorved den ffielueS fra den almindelige Rcrv, fom har dem längere og 
spid fere

Benene ere korte (c\ Forbenene have 5 Treer med lange, krumme 
Kloer, fom ere forte.med graae Spidfe; Formerne 4, hvoraf de 2 mellemste 

lresgst,

O) Dette siger og Schreber I. c., og dog ere de i Figurerne rode.
(z) Men saaledes sees den just i Schrebers Figurer, især den forste,, der er intet 

mindre end plat i Panden, og derved bleven unaturlig.
(fl) Gmelin siger vel 1. c. p. 360. Ad nares & in inferiori maxilla pili deficiunt, 

men da han nævner pilos, og ikke vibriflas, er hans Mening unægtelig kun om 
Hovedhaarene, og ikke tillige om Veidehaarene.

(/>) Dette have ogsaa andre bemærket, see Nov. com Petrop. I. c., Alg. Gesch. 
Der ITct. 1. c. p. 153, Schreber, pennant og Erxleben 11. cc. Berl. Sanrl. 
I c. p. 562 og Schnabels 23eftr. over Hardanger, p. 22; ,men juft af denne 
Aarsag blive AIDrovandMartens og Hills Figurer upassende og aldeles uef
terrettelige, der give den alt for spidse og lange Aren; men Schrebers forste Fi-' 
gur viser dem derimod alt for korte, saa at de see ud, som de vare,afklippede; 
noget bedre ere de i pennants Figur, og rigtigst i Schrebers 2den Figur.

(c) Dog ikke heller saa korte, som i pennants og Schrebers iste Figur, hvor de 
ssiules alt for meget under Haarene, og forestilles alt for lave, da de egentlig 
skulde være, som de sees i Schrebers 2den Figur.
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længst, lige lange, de 2de til Siderne kortest, lige lange; Bagtaaen eller Tom- 
meltaaen meget liden, sidder et godt Stykke fra de andre paa Fodens indvendte 
Side, og bag samme er endnu midt-paa Lallen nær ved Ledet en Knude, som 
en falsk Taae. Bagbenene have kun 4 Tæer af Egenskab med Forbenenes 
Fortæer, men ingen Bagtaa (V). Alle Fodsolleme ere beklædte med en fim 
blod Uld, ligesom Harens, hvoraf den hos Anne har faaet det Navn Lagopus; 
dette er og det andet faste Mærke, hvorved den ffielnes fra den almindelige Ræv, 
thi omendskisnt denne ogsaa i de nordlige Lande har et blaaagtigt Laad under 
Fodderne, saa er det dog aldrig saa tæt, ei heller ere Tæernes Knuder skiulre 
deraf, som paa Field »Ræven, men blive stedse nogne. Det er derfor besynder
ligt, at Gmelin ikke har agtet paa dette Mærke, og melder ikke et Ord derom, 
ei heller Phips i hans Reise til Nordpolen, hvor denne Ræv korteligen bessri- 
veS (f); dog har allerede Kalm anført dette Mærke, skisnt blot efter en andens 
Beretning, og tillægger kun Bagfødderne denne Egenstab (/); han stqaer tillige 
halv i den Tanke, at den derfor, og formedelst dens Hare-Uld lignende Haar, 
kunde være en Blanding fremkommen af Ræven og Haren; men deres Avlelems 
mer og Naturel er alt for modstridigt til, at man kunde troe en faa noie Forening 
og Fortrolighed imellem dem. Efter Kalm har Linne (g) og siden andre Sy- 
stematici, rettelig vedkiendt sig dette Mærke.

Halen er længere end Benene, tyk og tæt bevoxen med lange Haar, 
trumlerund, dog lidt indkneben ved Kreppen, staaer ret ud fra samme, og er 
eenSfarvet overalt; dette sidste fortiener at anmærkes, faasom den just derved 
skilles fra andre Ræve, hvis Halespidser ere i Farven ulige det øvrige as Ha

len

(J) I pennants Figur og Schrebers fsrste Figur ere Fsdderne ikke vel forestilte, 
da Treerne ere alt for splittede, og sees alle lige lange; Schreber har og givet 
dem for lidet Laad, og giort Neglene hvide, som er imod Naturen, men heri 
er hans 2den Figur nsiagtig og passende.

(e) Hvoraf Udtog leveres i Berl- Gam!. I. c.
(f) I hans westgötha og Bahuslændsta Resa, p. 236, da han striver: ’’From- 

» fötterna hafva varit Kaffotter, men Bakfotterna faa aldeles lika en Hares, at 
” ingen åtfkilnad har kunnat fynas.”

(g) Z Syd. Nat. 6. og Fauna Svec. g , da det paa begge Steder hedder: Fedes 
denfiflime pilofi, ut in Lepore, (fr. ScHreber og Erxleben II. cc. 
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len (/>), hvorfor og Litlne har giort det til den fpecifi'qve Bestemmelse, ot den 
har caudam retiam., apice concolore. Vel melder SulM oinAvglS foVtC 
Haar, som den ffulde have i Enden af Halen (r), men foruden det, at 
han kun unserer en andetlS Beretning herom, og altfaa ikke kan blive det paali- 
deligste Vidnesbyrd, giore dog nogle fäa Haar ikke en egentlig sort Spids, og 
Len neiagtige Lmne, fom vist nok maae have feet det udstoppede Exemplar., fem 
Kalm beretter at vare bleven forceret den Svenske Konge, vilde vel have erin
dret om disse sorte Haar i fin Fauna, dersom de virkelig vare fundne: Gmelm, 
der selv har betragtet Dyret, ligesom jeg, melder intet om faadan ulige Farve i 
Halespidsen, men meget mere det, som stadfaster det modsatte (Æ), hvilket og 
har fiti fulde Rigtighed om alle dem, der ikke ere under Faldningen. Imidler
tid vil jeg ikke ncegte, at jo en Artforandring kunde gives med saadanne sorte 
Haar, helst naar den var avlet af 2 forskiellig farvede Gamle, siiont denne Art
forandring aldrig er mig forekommen.

Den ganske Krop har lange, siette, fine, blode og tat pakkede Ham', 
som dog ere meget kortere paa Hoved og Veen (/). Den har en fal E)tattk 
ved sig, som dog forgaaer hos Skindet, naar det nogen Tid har varet afdra
get (m). I Indvoldene ligner den meget Hunden og den almindelige Rav, 
hvilket og vil erfares, naar man efterlafer Gmelins Beskrivelse, som i dettr 
Stykke har varet sardeles nsiagtig (;;)♦ Avlelemmeme ere meget smaae, og 
fremrakte neppe af Haarene.

Der

(Z>) Canis Tulpe: , caudae apice albo, Syft. Nat. 4. C. Alopex, caudae apice nigro, 
ibid, 5. og Canis Corf ac, caudæ bafi apiceqve nigris, ibid. 111. x>. 22 Z.

(r) ” svamien hvir, fa mt några fvarta hår i send an paa den fa mm a.” vid. I. c. 
(Æ) 1. c. p. 363. ” Uti in Ifatide candida pili candidi funt per totum corpus, ita 

”in cinerea cinerei.”
(Z) Det bliver derfor atter en Feil ved pennants, tildeels og Schrebers'iste Figur, 

at de vise den i Panden og paa Benene alt for langhaarct, hvori pallas's Figur 
er ulige bedre.

(m) Denne maae vare Aarsagen, hvorfor adskillige Skribentere frikiende den fra 
Stank, see Gmelin 1. c p. 362, Schrcber 1. c. p. 365. og Erxleben L c pt 569. 
Steller derimod siger Pall, neue nord. Leytr. 2. B. p. 278, at den stinker 
værre, end den almindelige Rav, hvilket synes lidt for meget.

(«) 1. c. p. 360 — 362.
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Der gives tvende Artforandringer af Field -Rcrvett (o), som dog ei ere 

sorsikiellige fra hinanden uden i Farven.
Ä) Del ene Slags, som man almindelig kalder den blaa Rcev, og af 

Gronlcenderne kaldes Kernektak (d: dm sortblevne eller den MM'kblevne), 
er egentlig forreblaa, deter, fort med er blaat Skier (/>), overalt; dog falder 
den bog Hinene lidt forcere, og paa Halen lidt lyfere; Fodfollernes Laad er hvidt, 
men Veidehaarene forte, dog har jeg ogfaa feet disse hos nogle hvidagtige, maa- 
ffee af Dyrets ÄClde. Nogle af de Pngre, ister de, fom ikke endnu have fcet- 
det, have nogle hvide Haar forved Hinene, og en hvid Tot imellem Forbenene fø), 
sammes Hale er og mere lys. Ungerne af denne Artforandring ere ved Fsd- 
ftlen lidt rsdlige, men blive snart smukt forke (r), og med Alderen blaaagkige, 
til de naae den fuldkomne og bestandige Farve. Heraf fees, at det er kun i den 
forste Alder, den er ret sort, medens Haarene endnu ere korte, thi, uaar disse 
med Alderen blive loengere, og spredes mere ad i Enderne, vises den blaa Grund; 
og det.er meget rart, ot see en suldvoxen Rcev ret sort, fom derfor og bliver desto 

I i i kost

so) Flere antager Gmelin ikke heller; hos andre Skribenters meldes vel om fiere, 
men det vil sees af det Folgende, at de alle kunne henfores til disse tvende.

(p) Coerulefcens, som Limre rigtig kalder den. Af Gmelin kaldes den vel cine, 
reus, men at han dog har meent det samme, viser saavel Beskrivelsen, som den 
tilfoiede noermere Bestemmelse: 11 aut coeleftini five aforini coloris,” 1. c. p. 363. 
derfor den og hos Luffon i algem Gesch. d. *7at. 1. c. p. 154 er kaldet blau- 
lichtlaschgrau, som dog rettere burde voere blaulicht-schwarz. . Gmelins Be
stemmelse synes Erxleben ikke at have lagt Marke til, som l. c. ogsaa siger den 
" coloris interdum cinerei men urigtigere er Schrebers Angivende 1. c. at den 
skulde vcrre "grau mit Gelbbraun überlaufen, und an den Seiten des Kopfes, wie 
"auch auf der Stirne, mit etwas Weis gemischt," hvilken Farve han og har gi
vet Figuren, da denne dog ingenlunde er dens bestandige Farve, men der fsrste 
passer sig kun paa den i Foelde-Tiden, og det sidste paa nogle faa i en vis Alder, 
enten udlevede, eller unge, som jeg herefter har erindrer.

(§) 3 Gmelin« Siberifche Reife I. 400 meldes og vin en fort Raw med fetaban 
hvid Flek, under det Navn Tschernoburi, som, efter den svrige Beskrivelse
kunde voere den blaa Field,Rcrv, dersom han ikke havde givet den en hvid Ha, 

‘ lefpids, hvilket gisr det tvivlsomt. Snarere bliver den derfor en Artforandring 
af den forte (C. Lycaon).

(r) Gmelin Nov. com. Acad. Petrop. 1. c. p. 367, kalder dem nigricante», qvando 
prodeunt, hvilket synes at stemme overeenS hermed.
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kostbarere, jo sortere den er; derimod gives der saadanne, som have solvfarvede 
Haar ifprcrngte, formodentlig de TEldste.

B) Det andet Slags er delt hvide Rav, eller de NorffeS Mwlrak 
eller Melrak / og Lappernes Nial (y), hvilken Gronlcrndernc kalde Kakortak 
(d: den hvidblevne). Denne falder almindeligst noget sterre, end den forte, 
og er hvid overalt (ffisnt ei saa sneehvid, fem Haren) med fort Snude og Hme- 
laage. Nogle af de Pngre, som ei have faldet, have et rodgraat Skier, ister 
langs efter Ryggen. De Unge, fom skulle blive hvide, ere efter Fodfelen graa- 
agtige (t), og isoer kyse under Bugen; denne hvide Bugfarve fvrstarkcs og udbre
der sig med Alderen, saa at den allerede i August Maaued samme Aar er kun 
blakgraa langs efter Ryggen og noget ned over Bovene, hvorved dannesj et 
Kors (tz), men Vinteren derpaa faaer den sin rette hvide Farve, hvilken den 
siden beholder, sg man trasser til alle Aarers Tider forte og hvide om hin
anden (y)t

At

(s) Leems Bestrivelfe over Lapperne, p. 194. Schnabels Beskrivelse over 
Hardanger, p. 22.

(r) Gmelin I. c. siger: ” Foetus Ifatidis albæ, qvtmdo prodeunt, colore gaudent 
”e luteo in rufum aliqvantum inclinante,” hvilket vel omtrent skal sige det 
samme, thi de blakkede Farver lade sig ikke saa ler bestemme til Nøjagtighed; men 
nnar Erxleben l.e. p. $70 siger i Almindelighed: catuli nigrj lunt, da har han 
tillagt begge Artforandringer det, som kun tilkommer den. sorteblaa.

(«) Maastee de Norskes Eiter-Unge eller Rors REv (Vulpes crucigern), Stroms 
S^ndm. I, 156. Pontoppi&nn Norges Befkr. II, gz.Leem Lapp. Bestr. 193. 
jontt. qvadr. 135. 0. fl. er i Grunden ikke andet, end denne? Efter Gnrelin, 
som 1. c. anfører ogsaa denne Lors-Rcev i samme Alder, er 25uffon 1. c. p. 154 
(b), Schreber 1. c. p. 364. og Erxleben 1. c. p. 570, af samme Tanke, som 
jeg. Imidlertid seer jeg, at den i Faun. Svec. 7. ß. Müll. Prodr. 6. c. og hos 
pennant 1. c. p. 234, regnes til den almindelige Rcev, og det er ti saa urimeligt, 
at jo saadan Arkforandring kunde ogsaa gives af denne (C. Vulpes) eller den dog 
kunde traffes blakket, med et mørkere Kors paa Ryggen under Fceldingen, hvilket 
de, som have Lejlighed at see de Norstes Rors-7lcrv, nærmere ville kunne bestemme. 
Skulde den altid findes, som Hr. Wille i sin Gillejords Beskrivelse bestriver 
den p. 138, blev den uden Tvivlen scerstilt Art. Men skal man kunne forene alle 
Skribenternes Efterretninger, bliver vel ingen anden Udvei, end at antage, at 
der gives Rors-Rcvve, som Artforandringer af begge Arter, hvilket og Erpleben 
1. c. p. 571 formoder.

(v) Andet mener vel (Lramz ikke, naar han i sin Hist, von Gronl. p. 98 siger, at 
de forandre ikke deres Harve, thi ben Forandring, jeg siden vil tale om, har 

han
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At disse tvende Slags Field-R«ve, ffionr saa forffiellige i Farve, dog 

kkke ere andet, end Forandringer af een og samme Art, derom kan ikke tvivlcs, 
thi a) begge Slags leve i Selffab i een og samme Hule; b) de yngle med hin
anden, og det er ikke rart, at fte i Marken en hvid under Parringen med en 
sort; c) de forte Hunner fede hvide, og de hvide Hunner sorte Unger i Fleng; 
d) ja det, som mere er, det er bemerket, at en fort kan blive hvid^ og en hvid 
fort, saa at det ofte hamder sig (Eionk ei derfor altid) at den, som eet Aar var 
hvid, bliver det andet Aar ved Fældningen fort, og tvertimod. Dette fortalde 
nogle Gronlcendere mig ved mit Ophold der i Landet, men jeg var ften til at 
tree en saa mærkelig Forandring, fsrend jeg selv engang fik et Field-Rcrve- 
Skind, taget af Dyret under Fældningen, paa hvilket den storste Deel, saa- 
vidt de gamle Haar endnu ci vare tabte, fandtes hvid, men store Flækker, hvor 
de nye Haar vare udvoxne, saaes sorteblaa; de hvide Haar sadde desuden saa 
lsse, at jeg kunde rykke dem af, som en Ham, og da fandtes under dem nye 
sorteblaa Haar i Udvext; jeg »matte derfor give Beretningen mit Bifald, thi 
det er en langt anden Sag med de sorte Field- Reeve, hvis Haar almindelig blakke 
as, og blive rsdlydede i Fældetiden, hvilken Farve let kiendeS fra den rette hvide, 
som del ommeldte Skind havde, der altsaa beviser, at en virkelig hvid Rav blev 
forandret til en sort. Jeg tvivler derfor ikke heller om den anden Forandring 
fra sort til hvid, skiont jeg ikke har truffet den (V). Af denne Farveomskift- 
riing maae det reife sig, at man undertiden feer i Marken Og hvld - bro
gede Field-Rstve, isår sorte med hvide Haler, der ei cre andet, end saadanne, 

I i i 2 som

han ventelig ikke vidst af, og i sin Mening hak han da Net; stisnt Brisson 
1. c. troer det modsatte, og kalder den ’’ hierne album, æflate ex cinereo coerule- 
” fcentem , ” ligesaa Gunneruo hos Leem I. c. Not. 47. I det mindste^ har 
Let sig ikke anderledes med de grsnlandste; men om de norske ere lorte om Sogi- 
meren, og hvide om Vinteren (ligesom Harerne der blive hvide om Vinteren, og 
graae om Sommeren, skiont de i Grönland e>e altid hvide), maae jeg henstille 
til andre at afgisre; dog troer jeg neppe, at det finder Sted. Og den Rcev, som 
Gunnerus siger at have været sortegraa paa Ryggen om Sommeren, men hvid 
om Vinteren, har uden Tvivl varet en Unge af samme Aar, og næste Sommer 
beholdt fin hvide Farve.

(x) Denne Farvestiftning har Schreber været uvidende om, ellers kunde han ei I c* 
p. 364 have skrevet, at de Hvide blive aldrig graae, og de Graae aldrig hvide. 



436 F. Om Field - Raven.

font unbet Fc-lbningtU ere i Begreb nteb at skifte Farve (y). Da be sorte 
Skind gielde meest ved Handelen, ofl de hvide kunne blive sorte, faa var det 
godt, om de hvide bleve mere sielden fangede, og derimod deres Forandringstid 
oppebiedes, paa det Vcerdien kunde forhsies, om ellers denne Farveffiftning 
skuldr mcerkes at ffce noget hyppig, og ikke de hvide ved denne Fredning ffulde 
tage for meget Overhaand.

Denne Reeve-Art, fom egentlig har hiemme i de nordligste, nogne og 
biergige Lande, falder ogfaa i Mcengde i Grönland; der traffes dog de fleste i 
Landets sydlige Egne; allerlcengst Nord derimod ere, faavidt mig bekiendt, faa 
eller ingen, ventelig fordi Kulden der fryser alting bort, som den kunde leve as, 
og ister fordi der gives mindre Ebbe og Flod, hvorover Isen saaer mere Roe at 
beskste sig om Strandkanten, hvorfra den ffulde have sin Fede. Man kan da 
i ingen Maade bifalde Buffons Scrtning (s), at den sielden tree ffed paa denne 
Side af 69de Grad, med mindre hans Ord ffal forstaaes ligesom Gmelins (/?), 
som han har efterffrevet, men synes at have misforstaaet, thi Gmelitt taler 
alene om Siberien eller de Lande, fom stede til Iishavet, og angiver dens rette 
Opholdssted paa de nogne Fielde og i ffovlofe Egne, som der have Sted ovenfor 
den 69de Grad»; strcekkeS derimod Buffons Scrtning til flere Lande, da siger 
han baade andre og sig selv imod, thi han tilstaaer dog (b)f at den ogsaa gives iJs- 
land, der, endog efter det nyeste Cart, ligger sydligere end den 68de Grad; jeg 
selv har feet den i Grönland paa 62de Grad, og Skind af den i Mcengde fra 
langt sydligere Egne. Den opholder sig ellers meest paa det faste Land, saavel 
ved Soekysterne, som i Fjordene; paa Åerne traffes den derimod ikke til nogen 
Besiandighed, uden paa de storste eller saadanne, som ligge meget ncrr det faste 
Land; til de andre kommer den kun undertider» ved at svomme over Sundene 
eller gaae over Isen.

O) Af dette Slags have formodentlig de halvhvide og halvblaae vceret, som om
meldes i Anmcrrkn. til Lrany.p. 82. og Lappernes Viel g ok, hvide med 
sorte ^ren, Fadder og Halespidser, Leem 1. c. p. 194. Mårtens 1. c. 
og Phipps i Berl. Saml. 1. c. melde ogsaa om hvide Rcrve med sorte Ho
veder i Spitsbergen, med hvilke det rimeligst har sig ligeledes.

(2) Algem, Gesch. der Nat. 1. c. p. 153.
(a) Nov. Com. Ac. Petrop. 1. c, p. 365.

V) 1* c. p. 154'
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Man seer dens Huler under Fieldbratninger i Steen-Uerer (det er, Steen- 
hobe, som Tid efter anden samle sig ved Fieldffred, bindes og bedoekkes oventil 
med GraStorv) eller og paa andre Steder i dyblamdt Jord, helst i Soelsiden. 
Den noies ikke med een Indgang, men har flere Huller ved Siden af og over 
hinanden, der alle samles i Midlen under en storre Hvcrlving mod den faste 
Klippe. At den ffulde holde disse Boliger rene, og belcegge den itwb Mo«, for 
at havenet blsdt ^Leie, som Gmelitt beretter (c), har jeg ikke saa noie lagt 
Mcerke til, men vil dog ikke derfor ncegte. Det hcrnder undertiden, at flere 
Familier boe sammen paa eet Sted, men dog i sorffiellige Hoider. Om Vin
teren fyge alle disse Huler til med Snee, saa den ikke lamger kan nytte dem, 
uaar Sneen bliver stor, maae derfor i den koldeste Aaretö Tid holde ud i fri 

* Luft, eller ssge Skinl under store Steenhcrlder, hvoraf der gives nok, saa den ei 
lettelig ffal blive forlegen, desuden er den forsynet med en god varm PcltS mod 
Kuldens Strenghed; imidlertid folger af denne Omstændighed, at den maae 
have sine Huler mere for sin Pngels, end for sin egen Skyld.

Dens Fode er alt Vildt, som den kan overkomme og v«re voxen i Mage 
eller List; ister lever den i Grönland af Harer (Lepus timidus) Ryper (Te
trao Lagopus), hvilke den helst seger om Natten at overrumple i deres Leier; 
at den i andre Lande ogsaa med Begierlighed efterkragter Lemcrnnerne (Mus 
Lemmus) berette andre Skribenters (;/), men da disse gives ikke i Grönland 
(i det mindste ikke nu, faavidt mig bekiendt), saa maae den oprette dette Savn 
paa andre Maader. Edderfuglene (Anas Molliflima og Spectabilis) Mld- 
crnderne (Anas Boschas) Angletasserne (A. hyemalis) og andre See fugle 
undgaae den ei heller, naar de om Sommeren ligge paa deres Reder paa Herne, 
hvorhen den svommer, og ei alene opcrder 2Eg og Unger, men og anfalder de 
Gamle selv. Ved Vandbredden opsoger den i Ebbetiden adffillige Slags Mus
linger (Mytilus edulis, dilcors og Pholadis (c)) Miger (Mya arenaria 

Jii Z &
(c) 1. c. p. 366. ”Qyem fibi cuniculum eligunt, eum a fbrdibus probe pur- 

” gant, &, fi alicubi collapfus eft, reparant; in cubili vero mu fc um fibi pro 
35 meliori cubitu fternunt”. Conf. Alg. Gesch. der Viat. 1. c. p. 154. ScHre, 
ber. 1. c. p. 363. og Erxleben 1. c. p. 570.

' (H Faun. Svec. 1. c. Leem. Lapp. p. ipj, 48. Gmelin 1. c. 369. pennant 
1. c. p. 39. og flere.

(e) Som jeg har kaldet Mya byflifera i win Fauna Croni. 409.
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& truncata) og andre Skaldyr, som sin jevnligste Fode, naar intet bedre er nt 
fune; ligeså« Krabber (Cancer araneus og Phalangium (/)) og Rager 
(Cancer Sqvilla og homaroides (g)), samt alle Slags fmaae Fissr; men af 
disse isser Tangsprellene (/>), Lodden (Salmo Aréticus (z) ) og en liden Fisk 
af Torskearten, font ligner meget Kussen (Gadus Æglefinus (X*)), hvilke 
tvende sidste komme i Hobetal nar til Strandbredden, for at gyde deres Rogn, 
og give den god Fangst. Den foragter ei heller KrcrkebEr (Empetrum ni
grum) og for Resten lugter sig til alle Slags Land- og See-Aadster, at giere 
Biornen og Ørnen Selssab, faavidt disse ville tillade det.

For de arme Gtønlcendere er Field -Rcrven et ffadeligt Dyr, da den op- 
foger deres Forraadssteber, fom de gierne have i Marken under store Steenhcel- 
der, og ofte bortøder al deres indfamlede tørre Fis? og Kied, medens Eierne 
maae vcere fraværende paa andre Steder for Fangstens Skyld, ja den turrmec 
sig endog Husene, fer der at giore Bytte om Natten of deres Spcek- og Kiod- 
Graver, naar de ikke have Hunde ved deres Boliger, for hvis Efterstræbelse 
den kan frygte sig; at jeg ikke ffal tale om den Skade, den gier paa Edderfugle- 
Pngelen, hvorved misies megen god Edderdun i Fremtiden; den Vold, den 
giør pan de døde Grønlændere, fom ligge begravne over Jorden i Steengrave, 
hvilke den føger efter Lugten, ofte formaner at giennembore sig, og ganstke for- 
totrer de døde Kroppe m. m. Det er derfor meget feilagtigt, naar Cranz (/) 
siger, ot "disse Dyr giøre ingen Skade, men Nytte," da Skaden ofte bliver 

heel

(/) Foun. Gr on I. 214. Den er dog ikke Prof. Fabricii C. Phalangium, font den 
Tid var mig ubekirndt, hvorfor jeg og siden har kaldet den C. Opilio, og be
skrevet den i dette Zdie Bind af Selskabets Skrivter. \

(g) Faun. Grönl. ® ig. som bliver Aftacus Boreas Fabric. Spec. i. p. 51 r. n. 12. 
og sindes aftegnet t Mohrs Isl. Naturh. T*b. V.

(å) Af disfe har jeg bemoerket tvende Arter i min Faun. Grön. 108 — no. Den, 
fom jeg har kaldet Biennius Lumpenus, har Hr. Mdhr i sin Isl. Naturh. 
ladet aftegne Tab. IV. og troet at vceve tilforn ubekiendt.

(r) Faun. Grön. 128.
(X) Under dette Navn har jeg og Fann. Grön. 100. beskrevet den, men er dog ikke 

ganske vis, at den er den rette Rulle.
(/) Hist, von Gr^nl. p. 98.
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heel betydelig for en Grönländer, som har "ikke meget at miste af; formodentlig 
maae dens Tyverie have været ham ubekiendt.

Den parrer sig paa samme Maade, som Hunden, hvorfor man ikke sielden 
seer tvende hcrnge sammen i Lsbetiden, men man har Aarsag at troe, den er kun 
eenmaget, efterdi kun een Han og een Hun sees i Lsbetiden at holde sig til hin
anden, og de Spor, man til saadanne Tider seer, ere stedse kun efter tvende (n). 
Dette Bekiendtffab begyndes allerede i Februarii Maaned, dog er det ikke dens 
rette Lsberid for i Marts, hvorpaa den foder sidst i April eller fsrst i Maji. I 
Maji Maaned leber atter Field - Raven, men om det er den, som fsr i famine 
Aar har fedt, eller og Fiorungecne, som da forst begynde, vil ikke vare faa let 
til Vished tit afgiere; dog troer jeg helst det sidste, da det ikke fynes rimeligt, 
at den gamle Hun faa hastig kunde forlade sine Unger, og begynde at lsbe igien; 
man finder faaledes sidst i Junii, eller ferst i Julii, fmaa Unger igien. Dens 
Earetid bliver altsaa omtrent 9 Uger. Den foder fra 3 til 7 Unger hver 
Gang (æ) i sine ovenmeldte Huler, derfra de ikke gaae ud, for de nogenledes 
kunne lobe, da de fsrst sees sidde uden for Hullerne ar foelbade sig, men siden 
vove sig videre.

Den starke Lugt, fom Ravene i Almindelighed have, mangler ei heller 
Field-Raven, som blant andet sees deraf, at den ofte langvejs fra kan lugte 
sig til et Aavftl, og om Vinteren faa vist kan vide, hvor et Been eller andet 
til Fode ligger fkiult under Sneen, og derefter grave dybe Huller, for at faaes 
dkt.

Dens Skrig rr forffiettigt; thi naar den er sulten, lader den ordenligst 
sit Ka-ka-ka hore, der vel noget ligner en Hunds Bieffen, men dog mere den 
almindelige Ravs Skrig, ffiont det er fpadere og mere klingende, og giver en 
artig Gienlyd i Fjeldene, naar 2Eldre og Pngre svare hinanden; men i Leberi- 

den

(m) I neue Nord. Beytr. 1. c. p. 278. finder jeg dog det, fom ffulde synes at 
tale for der modsatte, da Steller vil have bemarket, at de i Lsbetiden bides rncd 
hinanden om Hunnerne ligesom Hunde.

(») Gnrelin 1. c. p. 367. havde ladet fig fortcelle, at den undertiden endog fsdte 
25 Urger, men det Mrs alt for meget ansat, hvorfor og Buffon 1. c. p. 154«. 
Nol. a. drager det i Tvivl, og anfatttr, som flere, 8 at vcere det hsiefle Tal, 
som vel og kan vare mueligt.
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den kalder den paa sin Mage med et falt Laengfelsssrig, som en Hylen, i foran
derlige Toner, der og ikke er et Paafugleffrig aldeles uligt; naar den seer sig san
gen i Farlde, klynker den ynkelig, og naar man kommer den ncrr, murrer 
den (o); vil man gribe den fat, da maae man vel vogte sig, thi den.bider 
glubff.

Den kan lebe fort, og under Lebet svaier da med sin Hale, snart til een, 
snart til en anden Side; den kan og meget godt svomme, men dog ei dukke 
under (/>).

Naar den sover, ligger den t en Runding, ligesom Hunden, og delte 
skeer enten i dens Huler, eller paa en hsi Brink, hvor den kan varre nogen
lunde sikker, og have frit Udkik i paakommende Tilfcelde.

I det smige er den og meget vaerfom, seger derfor helst sin Fede om 
Natten, naar dette skal skee i Nærværelsen af Folk; om Dagen seer man den 
sielden, riden man uformodentlig trasser over den, og da bier den ei heller 
lcenge, men veed at tage Benene med sig, dog vender den sig nogle gange og 
seer sig tilbage, og, naar den er kommen saa langt, ar den seer sig forvarer, rer 
den vel igien siaae sig til Rolighed.

Til ar soge sin Fode, bruger den ikke mindre List, hvilket man isa-r bemar
ker ved deus Maade ar fange de ovenmeldte Kuller Q?) paa; thi da denne lille 
Fiff, efter en vis Naturdrivt, giver sig op i Vander, naar det om Natten farnes 
i Bevcrgelft, og giver Glands fra sig, ventelig fordi den troer, ar andre af deus 
Lige der ere iscerd med ar gyde sin Rogn eller Miolk under ben sædvanlige Zit- 

tren,

(o) Det maae vel havs vceret det fyrste Slags Skrig, fom Martens ligner ved et 
Mennistes Latter, og havde givet Skibsfolkene Anledning at sige: "det var Satan, 
som udloe Hvalfangerne;" see Adelungs Nordostl. Lesch. p. 370.

(?) Besynderligt er det derfor, at Martens 1. c. p. 37s. kan sige: "in das Was# 
" ler kommen sie nicht" og endnu besynderligere, at Schreber l. cvp. 363. vil efter# 
sige ham det, da han dog hos den troværdige Gmelin, som hanselv citerer, kunde 
i..c. p. 369. ligesaa hos Buffon (vid. 1. c. p. 155) have fundet det modsatte.

O) Frantz 1. c. p. 98. har beretter, at det skeer med nogle ^iffe, vg Schreber 
l. c. p. 363. udvidet dette om Fiste uden Zndstrcrnkning, hvoraf man snart stulde 
siutte, det lykkedes Rcrven lige godt, med hvad Slags Fiste det var, men egentlig 
er det kun denne ene Art, som har den Egenstab at give sig op i Vandet, naar 
Rceven piaster deri.



441E Om Field-Rcrvett.

tren, saa har Field -Rcevcn mcrrket den dette af til sin Fordeel, og om Vinter- 
ncetterne seger Strandbredden, stillende sig ved en Sprcekke i Isen, som Ebbe 
og Flod har forsarsaget, rerer og piaffer saa i Vandet med sin Lalle, indtil den 
seer Leilighed at gribe Fiffen, som kommer overlig i Vandet efter Glandstn. Da 
Gronlcrnderne bruge samme Maade at fange denne Fiff, ved at rsre i Vandet 
med en Pind, til den kommer op,, og man da kan gribe den, (hvilket jeg og 
fefo mange gange har giort), saa kunde man let falde paa at troe, dette Dyr havde 
varet dereü Lcrremester. Dersom og den Beretning har sin Rigtighed, at den 
kaster det paa Ryggen, som er for tungt at beere i Munden (r), og at den hvide 
Field Reev sniger sig blant Hvid-Maagerne, for at giere Bytte, ved at gaae bag- 
lcends til dem med Halen oprakt, naar de sidde flokkcviis ved Stranden (.<■), 
hvilket jeg dog aldrig selv har kunnet bringe i Erfaring, saa er det et nyt BevuS 
for dens store Naturvid. Steller, som paa Berings-Aen ved Kamschatka 
havde Leilighed nok at bemerke dens Forstagenhed', siger, at den endog heri 
overgaaer den almindelige Rav, og anfører, saavelsom andre, Prøver nok 
hcrpaa (t).

At den, som et Rovdyr, er meget tyvagtig, fom tilforn viist, vil man 
ikke undre sig over, men denne Lyde lader den ikke engang, ffiont den holdes 
sangen. Jeg har felv havt faadan en i Lcenke fra Unge af, hvilken vel om Da
gen var rolig, men om Natten arbejdede desto stärkere, som man kunde see paa 
den omkring Parlen sammendyngede Jord, var alligevel meget tam, lod spsge 
med sig, som en Hund, og man kunde uden Fare ftrtte sine Fingre mellem dens 
Teender; men med al denne Spaghed, havde den stedse den Fejl, at tragte efter 
mine Hsns, naar de kom den ncrr, og ffambeed mig eengang een af dem; da 
den as en Homdelse siap les, fik jeg uden Møie fat paa den, thi den vidste ikke 
ret at betjene sig af sin Frihed, dog ffiennede den, at Friheden var god, og siden 
ester brod les ved Styrke og Kunst, thi den fpcendte sine Kloer i Jorden, for at 
holde sig fast, og ved idelig Trcekning paa Lcenken, omsider fik den itu, ja den 
gravede Jorden op omkring Palen, for at faae den les.

K k k Dette

(r) See Anmoerkn. til Lranrz p. 82.
G) See Olafsen» og Poulsens Rerse giennem Island p. 527.
(O Pallas neue Nord, ^eytr, II. p. 274. Man efterlåse og hos Gmelin L e. 

P' 365k
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Dette Dyr er særdeles haardfsrt, ikke alene til at udholde den strængé 

Kulde, hvorimod den af Skaberen er bevæbnet med en varm Kiole, men og til 
at raale Hunger, Stod og Slag, og underkaste sig de storste Smerter, for at 
naae sin Frihed igien, efterår denjer bleven fangen; man maae længe prygle den, 
inden den giver tabt, man maae hierteffyde den, inden den lader bivet, thi an
dre Saar agter den lidet, da den er sårdeles sejlivet; ja jeg har sect en Field- 
Rcev pryglet saa længe, at den laae som dod, siden hængt op med en Strikke om 
Halsen, og endda efter Nedtagelsen kommen ti! Live igien; den sparer oa ikke at 
kappe selv et Lem af, for at flippe af en Rcevesax eller andet Fængsel. Steller 
sorterller nok om dens Haarfsrhed, til at udholde alle de Grusomheder, hvormed 
man behandlede den paa Berings-Aen, da man, forbittret over dens uophorlige 
Tyverie, havde Fornoielse af at see den pines langsom, stak dens Hine ud, hug
gede Hale, eet eller flere Been af den, og lod den saaledes lobe, da den allige
vel kunde leve, og ikke var at holde fra deres Hytte (z/), Men Gronlænderne 
vide det rette Greb, til at drcrbe den, naar de faae den levende i Hander, thi de 
scette en Fod paa Nakken, træffe den stærkt efter Halen, saaledes rykke Rygra
den itu, og beskadige Rygblodet m. hl, da den snart opgiver Aanden.

Nytten af Field-Ræven er, saavidt mig bekiendt, folgende: a) Kiodet 
spises kogt af Gronlænderne, dog kun af faa, uden i Hungersnod (y); jeg seer 
alligevel, at Phips med sine Folk har paa Spitsbergen fundet Smag i denne 
Ret (.r). b) Halen tage nogle Gronlændere af Skindet, og benene sig af, 
til at udkryste Vandet af deres fmaae grsnlandj'ke Baade, c) Senerne i Ha
len ere til sit Brug, ligesom Rhensdyr-Sener, meget agtede i Steden for 
Traad; rhi det maae mærkes, at Gronlænderne have næsten ingen anden Traad, 

end

(») Pall, neue Nord. Be)>tr. 1. c. p. 276.

(v) Schreber siger I. c. p. 365. at Gronlænderne spise det hellere end Harekiod og 
henviser til Lrantz, som dog i sin Hist. Gr^nl. p. §8« siger kun, at, naar de 
have Mangel, æde de det heller end Harekiod, men ingen af Delene er sandt, 
thi Harerne spise' de endog uden at lide Mangel, mm man seer der saa sielden ved 
Colonierne, da de gierne sælge dem til de Danfle for at faae dem vel betalt, ef
terdi der alligevel er saa lidet Forsiag i en Hare for dem selv, men Rævekiod kan 
ikke engang afsættes, derfor faae de spise det selv.

(*) Berl. Saml. 1. c. p. 562. Det samme berettes hos Aldrovand l. c. p. 220, 
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end Dyrenes Sener, som de flække, og bruge deels enkelte, deels flættede; men, 
da de af fa a lidet er Dyr, font Field-R«ven, ei Fan bekommes i nogen Mængde, 
bliver Fordelen ubetydelig, d) Skindet er det beste, hvilket man krænger heelt 
af, efterat man har opffaaret det omkring Mund og Laller, og siden fætter det 
paa enTræ-Spile at torres, hvori de gronlandffe Qvindfolk have en stor Færdig
hed. Det agtes dog ikke ret meget af Grsnlænderne selv til eget Brug, ister 
siden de kunne faae det faa vel betalt hos Udlændinge; dog kan jeg ikke troe, de 
sikulde just agte det ringe for sin BrostfældighedS Skyld (jy), thi Fuglefkind cre 
langt brostkoeldigere, og bruges dog daglig til Klæder, men de foges ikke ved 
Handelen, formodentlig have derfor og Ræveskindene været mere i Brug blant 
Grsnlænderne, for Lander blev beseilet. Nogle faa Mandfolk giore sig dog 
laadne Huer deraf, og nogle Qvindfolk bruge det til Bremmer paa deres PeltS- 
2Ermer; til Borneklæder bruges det og undertiden.

Men for den gronlandsike Handel er Field-Ræveskindet et stort Formaal, 
da det billig regnes blant de ypperligste PeltSværker, og maae, næst Hvalbardec 
og Spæk, anstes for den beste Fordeel, der drages af Landet, især da det der 
koster lidet, men andensteds gielder meget. Thi, om end Indbyggerne faae 
disse fmaae Skind vel betalte, i Forhold mod andre af storre Dyr, faa kan man 
dog ikke sige, at de betales dyrt; man kunde, da jeg var i Landet, i Alminde
lighed faae et faadant Skind for i Alen hollandsk Tobak, eller i Kniv, eller 
et andet Stykke Handelsvare, til io a 12 Skill, i Værdie, og, om det end 
betales dyrere paa nogle Steder i Landet, fom have mindre Forraad deraf, faa 
bliver dog uden Tvivl den hoieste Priis overhovedet at ansætte for 24 Sk.; 
naar nu i Dannemark kan faaes igien 8 til 14 Mk. Danske, ja vel undertiden 
3 Rdlr. og mere, for Stykket af de beste, faa maae man vel kalde det et fordeel- 
agtigt Kisbmandskab. Det maae ellers mærkes, at de forteblaae Skind stedfe 
have gicldct næsten dobbelt mod de hvide, dog kunne maaskee de sidste have vun
det noget i Værdie i de fenere Tider, efterat de hyppigere ere komne i Brug til 
de faa kaldte Purre - Kaaber, (o: Kaaber med hvidt Peltsvcerk til Brenune om
kring, hvortil bruges enten Hare-og Kaninskind, eller helst hvidt Ræveskind). 
De unges Skind agtes ogsaa ikke meget. Om Sommeren due Skindene i Al
mindelighed ikke, da de enten fælde Haarene, eller disse dog ikke ere ret udvorne, 

K k k 2 kaldes

O') Som det heder i Anmærk«. til <5rany p. 84*
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kaldes derfor Utidige, men om Vintenen have de baade der S bestandige og rette 
Farve, ere tillige fastest og tykkest i Haarene, da de bcere Navn af tidige Skind. 
Man vil dog tillcegge Field-NarvenS Skind de Feil, at de falme, og ot de let tabe 
Haarene (%), hvilket jeg hverken tør bekrcefte eller modsige. Fra de nordlige 
Kolonier faaeS ikke mange, men fra de fydlige desflere, deels fordi de der gi
ves i stsrre Mcrngde, deels og fordi man der gier sig mere Umage at fange 
dem.

Grønlanderne vide adffillige Maader at fange de» paar

A) Den almindeligste er med Steen-Fcrlder, der fee ud fom fmaae 
Huse eller Steengraver. De opbygge nemlig tvende Cteenmure | Alen høie, 
de tvende paa langs i Al. lange, og den Zdie for Bagenden, til at binde de første, 
kun halv faa lang; disse belcegges oven paa med Steen paa tvers, fom et Tag, 
og over famme giøres igien en Hvcelving, og det iagttages noie, at baade Mu
ren et faa tyk og Stenene faa store og tat belagte, at Fangen ikke kan rokke dem, 
eller faae mindste Hul at stikke Snuden igiennem, thi ellers bryder den vist ud 
af sit Fcengfel; for den aabne Ende har man en flad Steen til Falddør, som 
net op kan tilstutte Aabningen, og bliver hindret fra at stodeö for ud ved tvende 
Stene, fom ligge een paa hver Side af Indgangen, og faa langt fra Fcelden, 
at Døren rummelig kan trcekkes op og ned, fom en Skaadde; omkring Døren 
er bunden en tyk Rem, hvis Ende gaacr ind igiennem den øverste Hvcelving hen 
til bageste Muur, da den atter gaaer ned igiennem en Sprække paa Taget, og 
med en Endeløkke stkydcs over en Stillepind, fom er ind stukken i Bagmuren; 
denne Stillepind sidder fa a n eder lig, og Regimen gieres faa kort, at, naar den 
med sin Løkke er fat over Pinden, Døren da kan vare faa højt oplettet, at Ind
gangen er fri; paa Pinden fatted indenfor Løkken en Lokkemad af tørre Lodder 
eller andet lugtende, og nogle faa strøes ved Indgangen. Naar da Rcrven kryber 
i Fcelden, og trcekker Lokkemaden af Pinden, sikyder den tillige Remmens Lokke 
af, derved bliver Remmen flap, og Dsren falder ned for Indgangen, faa den 
staaer levende fangen. Man aabner siden Taget, trcekker den ud efter Halen, 
og drceber den paa ovenmeldte Maade. Det var mneligt, at en større Steen- 
fcrlde bygt af større Stene, kunde ester denne Indretning bruges ril, at fange den 

almin-

(L) Ser Amrrcrrkn, til «Lrany 1. c.
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almindelige Ræv, hvortil denne Beskrivelse kunde tiene som AnviiSning, hvilken 
jeg derfor har giort saa omstændelig.

B) Om Vinteren, naar der er falden dyb Snee, og den lider Hunger, 
flier man og dybe Huler i Sneen, og kaster Lokkemad deri, men oven omkring 
Randen anpasser'man en Snare af Hvalbarde o: Fiffebeen, som saa leselig be- 
lægges med Snee; ligesaa en Line fra Snaren hen til et lidet Sneehuus eller andet 
Skiul, hvor Fangeren sidder i Maaneffin, og giennem et Gluk passer den op, 
som, saasnart den faaer Kroppen halv ned i Hulen, besnæres om Livet, og i en 
Hast trækkes fort, at den ei skal bide sig fri.

C) Andre bygge dybe Gruber af Steen (V), som oven omkring ere be- 
strsede med Lokkemad, men mere indentis. Disse Gruber ere overalt tillukke, 
uden paa Overdelen, hvor de have et Hul med en bevægelig Steen; naar den 
Da kommer paa denne Steen, for at rakke sig ned efter Lokkemaden, glider den 
ned, og, da baade Hullet er lidet, og Gruben dyb, samt meget trang, kan 
den ei komme tilbage, men fanges levende.

D) Atter andre udhugge i Iiskanten ved Stranden (som om Vinteren 
formedelst Belgernes idelige Paaskyllen bliver betydelig) et stort Hul vandstregs 
ind, og paa Overfladen 2 lodrette Huller, som ere mindre, eet for ved et an
det; igiennem det inderste nedhcenger Lokkemaden, men igiennem det yderste en 
Snare af Fiskebeen; Ræven kan da ikke igiennem den store Aabning komme tik 
Maden, uden at stikke Hovedet igiennem den nedhængende Snare, Hvori den 
besnæres og bliver Hangende ded.

E) De skyde den og med deres Kastepile (som ellers bruges til Sees), 
Deels naar fce træffe den svemmende, da den ei kan undkomme, Deels naar den 
sees paa en Ae eller Halvee, som ei er for stor, da nogle gaae paa Land at for- 
felge den, andre blive i deres Baade, at oppasse den, om den ssnlde flye til 
Vander; og saaledes dræbes den omsider af en eller anden, som beholder den 
heel for sig.

K k k 3 F) Man

(fl) Lrantz siger p. §8. at de giores af Snee, hvilket jeg ingen Tid har hort eller 
seek, og het synes, at den da let kunde grave sig ud, om den ei i Hasi blev 
greben.
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F) Man har nu ogfaa lcert at skyde den med Flint, og isoer oppasser den 
ved Strande«!, naar den er i Forrd med at cede Muslinger etter opdrevne Aad- 
seler. Men paa de tvende sidste Maader beskadiges gierne Skindet og taber i 
sin Vcrrdie.

G) Ungerne griber man ofte levende, for de endnu kunne redde sig med 
Flugten.

H) Det er ei heller at tvivle paa, at jo Grenlcenderne have tilforn skudt 
den med dercS Buepile; men disse ere nu norsten ikke mere i Brug, siden Bosser 
bleve indforte. Der kunde og uden stor Moie fanges flere Rorve, ister paa den 
forste Maade, fom er giorlig ved Born, O.vindfo!k og Gamle, dcr ei kunde 
forsemme vigtigere Fangst dermed; formedelst disse Dyrs Pngelsomhed vilde de ei 
heller saa hastig savnes i de sydligere Egtre, naar det blev en Regel, at ingen uti
dig blev drabt. Kunde udsatte Belonninger for dem, som fangede fleest, be
fordre dette, da vilde Handelen vinde, og Gronloendernes Kaar maaskee for
bedres.

Endnu bruge Colonisterne andre Maader at fange dem paa: a) ved de vel 
bekiendte Rorvesaxe. b) VeD en Slagfcelde af Trcee, hvilken jeg ikke troer at 
vcere saa almindelig bekiendt, og derfor her vil beffrive: Den bestaaer af 2 lange 
Sidebrceder, opreiste paa Kant, bagtil afrundede, og nedentil samlede ved 4 
Tvertrceer i Steden for Bund, hvoraf det forste sidder ved forreste Pynt, og 
er forsynet med Iernbraadbe oventil; hen imod Midten staaer en Galge-Reis- 
ning af tvende Opstandere, der nedentil ere foestede til Sidebreederne, og oventil 
samlede ved et Tvertrcee; imellem Sidebrcederne ligger et ligesaa langt Brat 
paa Fladen, oven paa Tvertraerne i Bunden, og netop passer efter FcrldenS 
Brede, faa at det rummelig kan skydes op og ned; i forreste Ende af samme ere 
ogsaa nogle smaa Braadde, og hen imod Bagenden er giert en saa kaldet LaaS, 
i det et aflangt Hul er hugget efter Lcrngden, og paa hver Side nf famme oventil 
fastnagler et kort Stykke Trcre, igiennem hvilke ganer fra hver Ende en Tver- 
nagle; paa bageste Nagle sidder en bevægelig Stillepind, fom i nederste Ende 
er skarpt tilsnittet, og paa forreste Nagle sidder en anden Stillepind, fom ogsaa 
er bevcegelig, men i nederste Ende har et Hak paa Bagsiden, hvori den bageste 
Pind kan passe og finde Modstand, at ei fpringe tilbage, naar Falden er opstil

let ;
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let; fra BrcettetS Forende goner en Line op over'GalgereiSningen hen til Laasen, 
oq med en Lokke flettes omkring den bageste Stillepinds everste Ende; denne Line 
er fa a kort, at den ikke kan none til Lansen, uden at strammes meget, og der
ved opletteSjBroettetS Forende hoit; fra den forreste Stillepind hcenger Lokkema
den; og paa det overste Brat lcrggeS store Stene til Tyngsel, ligefaa ved Si- 
debroederncs i Bagside og udvendte Side til Fasthed. Naar nu Råven ganer 
indad den fortil oprejste Deel, og trcekker pan Lokkemaden, hvorved den forreste 
Stillepind rykkes fremad, fan flipper den bageste Pind ud nf sit Hak, Linen bli
ver derfor flap, Tyngselen trykker Mellembrcrttet ned, Lokken glider af Pinden, 
og Brcettet med al sin Tyngde falder over Dyret, som, fordi det skynder sig til
bage, kommer til at ligge halv uden for Fcrlden, saner just Endebranddene i Li
vet, og bliver drcebt (£)♦ Skindet beskadiges bog noget af Braaddene ved denne 
Fangemaade.

Naar jeg undtager Menneskene, saa veed jeg ikke, at Field-Rcrven har 
andre Fiender i Grönland, end Hundene, fom flokkeviis forfolge den, naar 
de ved Lugten kunne marke den i Narvarelsen, eller de see den i Marken, da 
de ogsna undertiden indhente og dråbe den, skisnt de ei skiotte om dens Kisd. 
Gmelin beretter og, at den i Siberien bliver eftersat nf Ierden (Muftela 
Gulo) og et stort Slags Ugle (c). Den plages og undertiden af et Slags 
Luus, som Grenlanderne berettede mig, men denne kom mig ikke for Hine, 
vg er maaskee det samme Slags, fom jeg sandt paa de gronlandske Hunde (^).

Forklaring paa Figurerne.
Fig. I. En hvid Han gaaende i sin Magelighed, (formindsker Sterrelse, da 

omtrent i Linie gielder for i Tomme).

Fig. II. En sorteblaa Hun i Spring.
Fig.

(6) Det synes, som Aldrovand har meent dette Slags Falder, naar han striver 
1. c. p. 220: ” Ex era Hi s afleribus decipulas fabricabant, & lapides fu peri m. 
71 ponebant, ut vulpes pondere compre(Tae ab ipfis evadere neqvirent.”

(c) Som han kalder Aluco major, see Nov. Com. Ac. Petrop, 1. c. p. 370. og 
hos Buffon J. c. p. 155.

G) Pediculus Canis, Faun. Grönl. 183.
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Fig. III. En grenlandsk Steen-Falde. .

a. Taget, b. Falddsrcn. c. Linen, dd. Stenene for De
ren. e. Indgangen be street med Lokkemad, f. Siderne, g. Bag
enden.

Fig. IV. En TrK-Slagfalde.
a. Indgangen og forreste Tverkrcee med Braadde. b. Sidebrce- - 

dorne, c. Mellembrcettet. d. Galgereiöningen. e. Linen. 5. Ba
ge ste Stillepind, g. Forreste Stillepind, hvorpaa Madingen hun
ger. hh. Tvernaglerne. i. Hovedet af forreste Stillepind, kk. Tyng
sel. 111. Stene ved Siden til Fasthed.

Fig. V. En Forlalle i formindffet Storrelfe, og neppe halv faa stor, fom 
den naturlige.

aaaa. De 4 Fsrtceer. b. Bagtaaen. ccc. Laaddet under Fod
sollerne.


