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Hare i jagllaske. H. E. F. Justesen: Haandbogfor J<Rgere, 1889.

harer på Amager og i det sydlige J ylland, hvor
adelen under klapjagter dagligt kunne skyde nogle
få snese. Dronning Sophie Amalie var en ivrig
harejreger og sk.0d engang 30 ·på en dag. Ejerne af
krongodset, som blev solgt eller pantsat efter
svenskekrigene, måtte ikke jage i kongens vildtbaner, hvis deres gods lå der, og kunne efter en forordning af 13/ 5 1662 id0mmes 400 rigsda lere i
b0de for en ulovligt nedlagt hare; et kongebrev
12/ I 2 samme år sretter d0dsstraf for at bo rtfore en
hare , levende eller d0d, fra Amager (3).
I den hårde vin ter 1709 udd0de haren i mange
egne, der skal have vreret kun en tilbage i Himmerland, og 1740 va r den nresten forsvu ndet på
Falster. 1737 nedlagdes kun lire på ko ngens store
lollandske jagtterrren, og 1746 kunne hofskytten
ved Holbrek ikke levere flere end 26 harer til det
kgl. k0kken , d.v.s. knap en hare pr. 550 ha. Men
1769 oplyses, at der er mange harer på Faister,
hvor man under klapjagt efter sigende kan st0de
på hundrede og flere over en halv mils distance =
ca. 3.5 km (4). Med sine mange kålgårde havde
Amager fra ga mmel tid vreret et af harens bedste
tilh.oldssteder, her blev de usredvanlig store og så
forvrente, at de d0de af sult efter overforsel til den

Vildtparade efter kongejagt i Ravnsholt skov ved Frederiksborg. Tras11i1 efter ski1ser af K1111d Gamborg i ll/11s1rere1 Tidende 30-1 -1870.
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kgl. vildtbane i Nordsjrelland (5). 1786 anslås
0ens harebestand til et par tusinde, men 1834 optrelles kun 29.
På Bornholm var harejagten 1772-92 bortforpagtet til b0nderne mod 200 rigsdalere årligt og
1798-1806 til prresterne, der for ringe betaling tillod andre at jage, så haren blev nresten udryddet
og en god hare 1803 kostede I rgd. (6). På det
vestlollandske gods Juellinge (nu Halsted Kloster)
og Engestofte ved Maribo blev der 1822-25 og

i Nakskov Gord. Efter indfangningen på Alm i
Horsens Gord (et år over 300) holdtes et haregilde
(9).

Fra midten af 1800-t 0gedes bestanden gradvis og
var indtil 1961 nogenlunde konstant, siden er der
sket en markant nedgang, som antagelig skyldes
landbrugets rendrede driftsformer (srerlig afgrndernes fordeling og pesticiderne) samt de st0rre og
hurtigere maskiner (10). Haren er dog stadig et af

Hare i ajiensk11mring. 8/0FOTO/ Berl Wik/11nd. Overfor: Stilleben med b/.a. hare. Maleri af Nicolai Peters Hermanns Sohn, /818. Statens M11seumfor Kunst.

184 7-54 årlig skudt gennemsnitlig henholdsvis 22
og 18 harer. Det var f0rst fra o. 1900 at der på
mange godser kunne skydes det samme antal harer på en dag som forhen i l0bet af fem-seks eller
nere år (7).
Alle im0deså med glade forventninger den ärlige
herskabsjagt på de sydfynske 0er. I l0bet af få timer nedlagdes på Drej0 ca. 60 harer og man
kunne have skudt mange nere, men ejerne skånede bestanden så 0erne fortsat var vildtbaner. Jagten sluttede med et stort haregilde. Birkholnis beboere fik jagten forreret af greven, her indfangede
man siden harer til salg, for overskuddet opf0rtes
et lille forsam lingshus (8). Harer til udsretning
andre steder blev og bliver fanget på bl.a. A:.rn,
Ly0 og Båg0, Fan0, En0 ved Nrestved og Eneh0je
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vore mest almindelige pattedyr og vort vigtigste
jagtvildt, der skydes årligt 200.000 harer.
LITTERATUR: (I) 603 33 , 1949,16f; (2) 557 16;
(3) 127 2, 121 ; (4) 693b 3,340; (5) 869 1,74 fra L.
L. Thurah, Amagers Besk riv. 1758; (6) 801 52f;
(7) 161 5 13f; 534b 67f; (8) 307 177,179; (9) 450
4 7f; 248 2,291; 270k 64-67 sml. 869 2,59; 932 2,
1937 ,49; 777/56; ( I 0) 52317 I 982.
KONSUM: ANVENDELSE AF SKIND OG HÅR

Der er fundet nogle få hareknogler i reldre stenalders k0kkenm0ddinger (I). En Harpestrreng-afskrift fra I 400-t tilråder ikke at spise rnget harek0d uden salt (2). Blandt de firfodede dyr regnes
haren for den lrekreste spise ( 1682; 3), i en beskrivelse afFyn fra 1671 hedder det (4):
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Det fynske harek0d er m0rt
som aldrig noget andel.
Hvad er de skånske harer dog?
kun fynske killingunger,
så t0r som bast og neveskrog,
ja blå som visne lunger
og et digt 1793 lovpriser harestegen:
Undselighed os munden lukke r,
når vi dig, hare, ser på fad.
/Erb0digst hete kredsen bukker
for en så hrederlig ret mad.
Af meget verden helligt er,
vi billedet i haren ser.
Dumhed er jo harens fryd ,
den blanding af kujon og nar
en fretter jo i haren har - o.s. v. (5).
»I nogle egne har tandbefolkningen en besynderlig
fordom i mod at spise k0det« ( 1881 ; 6). Den vestjyske almue spiser hverken harer eller spredekalve, men overlader sidstnrevnte til rakkerne, måske
fordi haren beskyldes for at stå i ledtog med hekse
og fanden og således e r et urent d yr (o. 1800; 7)
sml. s. 40ff Forbruget var ikke stort; 1838-40
so lgtes i K0benhavn å rligt 3.609 og i k0bstrederne
7.336 hare r eller tilsammen ca. 11.000 pr. å r

Ve/ekviperet dame m ed krave og mu/Je af hareskind er
l'en/ig overfor l111smandskonens lille dreng. Tegning af
Nils Wiwel.
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M orten Hare »skrannergriner« ad Mikkel Rre1•, der sidder i saksen. Annonce i Dansk J aguidende, 1894.

hvortil dog skal lregges jagtejernes eget forbrug (8).
Harek0d, som l0-14 dage har ligget i honning, er
en udmrerket agn ( 1649 ; 9).
Skindet bruges til pelse, hå rene til filthatte og vanter (o. 1800; I 0), sjreldnere til strnmper, hete pelsen anvendes som foer, isrer efter farvnin g (1800;
11 ); af hå rene laves hat te ( 1800-t; 12), hattemagerne benytter helst hår fra born ho lmske harer
( 1804; 13). Når b0nderne i strenge vi ntre kan
skyde 30-40 ha re r om ugen i deres kå lhaver, srelges skind i tusindvis, k0bmrend beta ler 48 skilling
stykket (Hj0rring a. 1828; 14). Ha rehå r anvendes
til hatte og garn, de a 01årede skind til limkogning
( 1920; 15).
LITTERATU R: ( I ) 154 360,365; 556 1,65 sm l.
172 366,385; {2) 315c 242 sm l. 258; (3) 831 124
sml. 362 112; (4) 784 16; (5) Iris I 793,55f; (6) 926
62; (7) 436c 59; (8) 127 2,124 ; (9) 356 36; ( 10) 57
127; 903 2, 1802,52 1; ( 11 ) 362 112; (12) 563 78f;
928 1, 122; 926 62; (13) 801 53; (14) 94 3 10; (15)
756 10,893.
MJERKELIG E HARER

T o mrend fra Svenstrup ved Ålborg så ved midnatstid, da de sad i kirketårnet for at skyde harer
på kirkegården , mange harer komme frem af gra36

vene, men selv om de sk0d på dem faldt ingen, og
til sidst vrimlede hele kirkegården med harer (I).
Der kom om aftenen ofte l0bende en hare gennem
Egtved, man prnvede mange gange at slå den
ihjel, men den rensede ingen slag, fortsatte ned i
dalen Rumlepotten, sprang over hegnet og l0b
hen ti I en tj0rnebusk, hvor den sporl0st forsvandt
(2). På en mark ved Helsinge turde gårdejeren
ikke fjerne en lille busk af frygt for en hvid hare,
der om natten dansede omkring busken (3).
En hare fra Borup l0b gennem Tingtved by, om
sommeren dannede de unge folk krede for at
standse haren, men den fandt altid et hul i kreden
og sm uttede igennem det; »selv smeden, som var
noget af en krudtkarl, turde ikke skyde på denne
hare« (4). En mrerkelig hare holdt til ved Brol0kke
SLangeland og kom tit ind i gården, hvor den
sprang op på trinet til herskabsvognen og kiggede

ind i den. Haren fik s0dmrelk, og det var pålagt
alle ikke at g0re den fortrred; hver aften åbnede
herremanden el vindue og råbte ned: har I husket
haren, piger? (5). I Egå sad en hare en dag på bordet og spiste 0llebr0d sam men med b0rnene (6).
Om den såkaldte Stensbjerghare blev det sagt, at
den om natten lokkede karlene til sil sovested;
krudt og bly rensede den ikke, og endog glubske
jagthunde ledte den på vildspor (7). På vejen til
m0llen i 0rsted VFyn »har fra ga mmel tid gået en
trebenet hare, som slet ikke er bange, og når den
lader sig se betyder det ulykke. Kommer den
spri ngende over vejen lige foran folk beh0ver de
ikke at vrere bange ... vrerre er det når den bliver
siddende på vejen indtil man kommer derhen og
den så rejser sig for at l0be et lille stykke bort og
atter vente på dem. Dette g0r den for det meste tre
gange i trrek, men så må man rigtignok hellere gå

Som et dyr, der stod i ledtog med overtroens onde magter, blev haren sat i forbindelse med en rrekke hrende/ser. der
varslede i/de. eksempe/vis sygdom og dodsfa/d. Trresnit af 0110 Bache i Chr. Richard! ag G. R ode: En Bil/edbog,
1868.
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