
tilbage, thi ellers vil der m0de en en svrer ulykke 
på vejen« (2). Et sted i Thy sad en hare udenfor 
folks vinduer og kiggede ind, der skete da al tid en 
ulykke: enten blev man syg eller et kreatur d0de; 
nogle pr0vede at skyde haren, men dette var umu
ligt (8). 
Det kunne vrere farligt at skyde på en forhekset 
hare, man risikerede selv at komme til skade eller 
endda miste livet. En mand faldt om idet han 
sk0d og vred skulderen af led (9), en anden ville 
slå haren ihjel med sin t0jrek0lle, men k01len 
ramte ham i panden, så han faldt baglrens om 

karlenes ben og ind under pigernes sk0rter, bag
efter sad den på et !res m0g og kiggede ondskabs
fuldt. Man tu rde ikke slå srerlig hårdt, da gårdeje
ren var en kendt heksemester (15). 
Hos en klog prrest i Andsager S0nderjylland så 
karlen, som skiftede et vognhjul, at nogle harer 
l0ftede akslen i mens (I Sa). 
Man kunne med en s0lvknap på enden af en pi
skesnert ramme en hare, der luskede omkring ved 
husene, og så blev den til et menneske. »Den hop
pede på tre ben og var altid i vejen for folk når de 
kom k0rende, og så havde de ikke held med sig, 

Jfegere har som andre Jagfolk deres slangudcryk. Billedec viser en li}agtsprogshare«: oj11e11e kaldes »lys<1, oreme 
»lojlem, haledmken »b/omme11, skulderbladene »blade« og benene » fob«. Tegning i Viggo Meller: Haarvi/dtjagten. 
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(9a). Ingen kunne skyde en trebenet hare i Ring
stedgård skov, så ofte det blev fors0gt slog en 
usynlig hånd til b0ssen og skuddet gik af i luften, 
nreste gang skete det samme og haglene ramte jor
den nrer skyttens ben ( I 0). En mand fik 0je på en 
hare, der tilsyneladende var tam, og fyrede på den 
med sin ny b0sse, men b0ssen sprang itu, og haren 
satte sig foran ham og grinede (2). En flok sk ytter 
fra Funder MJylland sk0d alle forgreves tre skud 
på en forhekset hare og kunne de nreste tre år ikke 
ramme noget som helst (11). 
Sådanne harer kan kun skydes med rugkrerner 
( 12) eller en s0lvknap (arvet s0lv), som selv finder 
vej til må let og virker srerlig dnebende ( 13); der 
skulle sigtes lige mod harens gump ( 14). 
Der blev hver nat kl. 12 set en hovedl0s hare ve~ 
Krogsgårde SSams0. Ingen kunne skyde den, men 
så lagde Ras Krremmer en s0lvknap i b0ssen og 
haren forsvandt. En tam hare holdt til på en gårds 
m0dding i Helnres SFyn. Om aftenen morede man 
sig med at slå efter den med forke og stokke, den 
sprang altid uskadt videre, smuttede mellem 
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men vreltede undervejs« ( 16). Om en hare, der 
frerdedes i haven ved Glorup 0Fyn blev det sagt, 
at den blev til et menneske hvis man traf den med 
en s0lvknap ( 17). 
Det lykkedes i D0mmestrup MFyn aldrig at fange 
en trebenet hare, endog på gårdspladsen med alle 
udgange sprerret l0b den sine forfolgere trrette og 
slap vrek. Der b lev skudt på den så ulden f10j af i 
totter, men den var lige rask indtil man lagde en 
s0lvknap i bossen. Hvor haren faldt låder kun lidt 
mos ( 18), et andet sted fandt man på stedet kun 
dyrets tarme (19). Ved Langlund m0lle i Ringgive 
sk0d en mand på en hare, så nresten hele pelsen 
r0g af den, året efter kom den igen og var nu 
kridhvid (2). 

Nå r harer l0ber efter hinanden på en månebelyst 
mark kan de, set i nogen afstand, have vreret årsa
gen til sagn om dansende alfer og ellepiger ( 19a). 
Det sker, at en hare ikke fre lder pelsen det f0rste 
år. En sådan syg hare med lang, tyk og tret pels be
vreger sig kun lidt, sidder ofte urnrlig på samme 



sted, skraber sig ikke et leje, men sidder »h0jt« og 
er således let synlig på en toft mer gårdene eller 
ved landsbyens strevneplads. Kugler eller hagl 
prellede af mod en sådan LO/t- eller s1cevnehare 

(20) sml. talemåder s. 58. 

LITTERATUR: (I) 847b 2, 105; (2) 464g 6.2,22tT; 
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227; (19a) Dansk Landbotid. 7,1872,120f; (20) 168 
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Visse harer. der ,•ar forheksede. kunne kun skydes med en solvknap eller en kug/e stobt af arvesolv. Krybskytte i 
efierårsskov turer på bytte. Maleri af H. A. Brendekilde, /887. 
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HEKSE I HAREHAM 

Haren er det mest omtal te heksedyr i dansk folke
overlevering. En lang ra:kke ret enslydende sagn 
optegnet i hele landet handler om kvinder, der 
som hekse kunne forvandle sig til en hare (I). En 
sådan hare havde en meget pjusket pels (2) og var 
ofte trebenet fordi dens fjerde ben var blevet kva:
stet af en s0lvknap (3). Det var en almindelig 
overtro, at harer med usa:dvanlig adfa:rd, som 
s0gte til huse og gårde eller flere gange blev ramt 
men l0b videre, måtte va:re forvandlede hekse. 
Man mista:nkte en kone i Lysabild for at va:re 
heks og fik det bekra:ftet, da en a nskudt hare l0b 
ind ad hendes åbne gaded0r, ingen turde folge ef
ter den (4). Nogle eksempler: 
En mand i D yrby ved Mariager gik ofte på jagt og 
m0dte altid en hare, som han ikke kunne ramme 
- det lykkedes forst da han lagde en s0lvknap i 
b0ssen. Haren humpede bort med et knust ben , 
samme dag bra:kkede en kone i byen sit ene lår
ben, efter sigende ved at falde ned fra loftet, og si
den så ja:geren ikke noget til haren (5). 
En hare l0b uden mindste angst forbi to 0vede 
skytter i Funder 0rhede. Den ene ja:ger ramte 
den og den fa ldt, men rejste sig straks og l0b 
uskadt videre. Da den anden så det rev han en 
s0lvknap af vesten og lagde den i b0ssen. Selv om 
knappen knuste det ene bagben fortsatte haren på 
tre ben. Na:ste dag h0rte de, at en gammel og ilde 
berygtet kone havde bra:kket et ben (6). U nder en 
tilsvarende situation rev ja:geren en knap af sine 
bukser, vendte den i munden avet om tre gange og 
lagde den i b0ssen. Haren haltede på tre ben til et 
hus og krnb ind gennem et kattehul. Manden 
spurgte husets beboere, om de havde set en an
skudt hare. Nej , men der var sket noget andet: de
res gamle mor kom hjem fra marken med et itu
slået lår og lå bl0dende i sengen (7). 
En mand pl0jede ved Midskov på Hindsholm og 
hestene blev hele tiden generet af en hare, så han 
gik hjem efter b0ssen, ladede den med en s0lv
knap og sk0d haren i plovfuren. Den forsvandt, og 
da han kom hjem gik konen med et stort t0rkla:de 
om hovedet. Det fjernede hun aldrig. Man fjerne
de det da hun var d0d og fandt arret fra et skud 
tva:rs gennem hovedet (8). 

På den islagte Pra:st0 fjord blev en hare siddende 
frygtl0s foran en ja:ger. Han ramte den flere gange 
så hårene fl0j , og til sidst forsva ndt den. Dagen ef
ter fik han igen 0je på haren og ladede nu b0ssen 
med en s0lvknap. Der fl0d blod fra haren, han 
fulgte sporet og m0dte i Holla:nderskoven en 
gammel ka:lling, der jamrede sig: hun havde 
bra:kket benet i det glatte fore. Manden piskede 
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hende med en gren indtil hun tilstod, at hun som 
en hare havde drevet ga:k med ham (9). 
En ridende herregårdsskytte jog en hare op, som 
hverken hundene eller hesten kunne indhente. 
Den havde otte ben, men brugte kun de fire, når 
de blev tra:tte vendte den de andre lire til jorden. 
Om aftenen kom han til gården, hvor hans ka:re
ste boede, og så hende sm0re sig med noget i en 
krukke. Manden gned sin hest og hundenes f0dder 
med salven. Ikke langt fra gården kom haren 
na:ste dag atter til syne, og nu halede de mere og 
mere ind på den. Ad mange omveje s0gte haren til 
gården og smuttede ind ad et h0nsehul. Skytten 
sprang af hesten og gik ind i stuen - der sad pigen 
meget forpustet og med iturevne kla:der ( I 0). 

I Jested og Vilslev ved Ribe boede to koner, der 
ja:vnligt skabte sig om ti l harer og drillede skytten 
fra Ka:rgård. F0rst da han fik råd til at lade b0ssen 
med s0lvknapper ramte han dem begge, og straks 
lå de og spra:llede i deres rnde sk0rter. Konerne 
stoppede siden klude i skudhullerne, »gamle folk 
mindes endnu at have set dem således, den ene gik 
altid med hånden i siden« (1 1). 
En trebenet hare blev skudt med en s0lvknap, 
hvor den faldt lå kun en bunke pjalter, men fra 
det 0jeblik måtte en gammel kone i Esterb0lle 
NFyn gå med krykker ( 12). På Hvam hede blev en 
heks i hareskikkelse ramt af en s0lvknap, dokto
ren fra Hobro skar den ud af hendes lår og ejer
mandens navn stod i den, så der var ingen tvivl 
m ulig ( I 2a). Et andet sted lagde skytten en s0lv
ski lling i b0ssen og sk0d efter en hare, der om 
vinteren var slem til at rede folks kål ; han ramte 
den, og pludselig stod der en gammel ka:lling fra 
byen, hun havde fäet m0nten i panden og bar si
den dette ma:rke ( 13). 
Så sent som 1928 og 1938 er skudt med s0lvknap 
efter gamle koner som man mente kunne forvand
le sig til en hare ( 14). 
På Blirup mark ved Horsens l0b en kone under
tiden omkring som en hare. En ja:ger traf dens ene 
ben og gik ind i konens hus, hvor hun var senge-
1 iggende med et stort bensår. Efter at have ti lstået 
»kunne hun ikke mere skabe sig om til en hare, 
for nu havde hun tabt sin kraft« ( 15). En gammel 
mand kom en arten ind i en flok harer, der havde 
stive bagben, og na:vnede navnet på en kone, som 
var kendt for at vrere heks. Straks stod hun foran 
ham og sagde: »Det er ·den st0rste fortrred, som 
nogensinde er tilfojet mig!« Hun d0de kort efter, 
manden blev syg og var la:nge sengeliggende (16). 
Mens en dreng sad og forrettede sin n0dt0rft stille
de en hare sig ved siden af ham, og han kunne 
ikke rejse sig, han måtte ba:res hjem og var siden 
utrivelig (Ryde V Jylland; I 7). En mand red ud på 



jagt, og en hare sprang op i sadlen til ham; da han 
sagde noget til den, forvandledes den til en n0gen 
kvinde. På Thurn havde en heksemester skabt sin 
kone om til en hare. Det opdagede en gårdmand, 
han sk0d efter den og ramte - fra det 0jeblik 
havde konen en skrev mund ( 18). Hver juleaften 
sp0gte det i Strnmhuset i R0dding, så folk llygte
de. Ejeren blev en juleaften i huset, trendte bål og 
hrengte en gryde med tjrere over det. En hare 
smuttede ind ad et hu! , og manden sagde: »Bitte 
mis, kom hen til mig, så skal jeg varme dig«. Lidt 
efter kom en anden hare, der gentog mandens ord 
til den forste. Således fortsatte det, til sidst varder 
syv harer. De talte om, at de ville danse, men da 
manden smed kogende tjrere over dem fo'r de ud 
af huset. Nreste dag lå syv af Knude bys koner i 
sen gen ( 19). 
En karl i Skyum Thy afsl0rede nogle koner, der 

optrådte som harer, og s0ndagen efter sad han i 
kirken, hvor også konerne var til stede. Midt un
der gudstjenesten tog karlen sin hue og forlod kir
ken - han blev aldrig set siden (20). 

80gsted i Yendsyssel havde en kone som fårehyr
de, man sendte hende hver 14. dag de fjorten mil 
til Ålborg, og det klarede hun Jet , thi lidt syd for 
gården skabte hun sig om til en hare (21 ). En kone 
i Buskhede ved Silkeborg skulle undertiden til 
80lling s0 for at fange fisk, »da det var en lang tur 
for et par gamle ben skabte hun sig om til en hare 
og klarede vejen på et 0jeblik. Hun blev kaldt Else 
Heks og var lam på det ene ben, da haren blev 
skudt med en s0lvknap« (22). 

I 0ster Snede legede en hare ved en gård og blev 
set af karlen og drengen, der lressede m0g. De slak 
efter hende med greben, hun skjulte sig under en 

Var man uheldig at afs/ore en heks i hareham. kunne del kosce en liv eller hel bred. Maleri af Fran1: Schwartz. 
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bunke ris, blev trukkel frem og gcnnembanket, så 
hårene faldt af kroppen. Så bar de hende ind i går
den og bad datteren koge suppe på haren. Men de 
fik i stedet lammesuppe, konen lå hjertesyg med 
vrerk i alle lem mer, og karlen vidste nu, hvem hun 
egentlig var (23). Nogle b0rn i Ålum NJylland 
fodrede en hare, som tit s0gte til husene; i Svin
ninge snakkede man om, al det nok var en af 
byens koner, der havde forvandlet sig. Da haren 
blev skudt fik degnen den forreret, og han var ikke 
overtroisk men erklrerede, al han med glrede ville 
spise »heksen« (24). 
En kone fra Bjergby N0Jylland viste sig om afte
nen i stalden som en hare i store trresko (25). Der 
foreligger mange beretninger om mcelkeharer, de r 
malkede folks k0er. På Bornholm brugte heksen 
hertil en slags harer kaldt smorbarrer eller smor

bll'rere; de var la vet af et kosteskaft med tre harve
trender som ben og kom hjem med mrelken i et 
strnmpeskaft (26). Else Mikkels i Sundeved stjal 
mrelk på gårdene, hvis nogen kom skabte hun sig 
om til en hare; »når pigerne om morgenen kom 
ud i marken for at malke kunne de se hende gå og 
luske omkring henne i et hj0rne af marken« (27). 
Gamle Lisbet i N0rbeg ved Randers blev beskyldt 
for at vrere heks og stjre le mrelk , om morgenen så 
pigerne tit en hare l0be gennem grebningen og 
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Haren er et godtjagt
vildt, men et skade
dyr i marker og i kål
ha11er. Tegning af S. 
Simonsen i »25 Bi/le
der for Born« af Chr. 
Winther, /875. 

forsvinde. »Hvis man ser en sådan hare og nrevner 
den ved .navn, skal heksen stå helt n0gen foran en, 
men hvis man nrevner fejl så er det megel farligt, 
den kan forhekse og forvandle en selv til et uhyre. 
Derfor t0r ingen vove det« (28). 

I Grindsted kunne en jordemoder på samme tid 
frerdes som hare og stå i sin gang og klappe ad den 
(29). Datteren af en heks i Vendsyssel forvand lede 
sine vanter til to harekillinge·r, når hun klappede 
dem på ryggen blev de igen til vanter (30). Man 
kan kende en heks på, at hun ikke t0r se folk i 0j
nene så de opdager, at der sidder en harekilling i 
hendes 0jne (31 ). 

Nogle få sagn beretter om mrend, der kunne frer
des som harer. To ville vrere krereste med en pige. 
Den ene sk0d mange aftener efter en hare i kålgår
den, og hver gang kom den frem igen. Så ladede 
han b0ssen med en arvet s0lvknap og h0rte et 
menneskeskrig idet han traf haren. Medbejleren lå 
nreste dag med en kvrestet hofte, og han gik siden 
omkring som krnbling (Alstrup Himmerland; 32). 

011e1for: Hare. Tegni11g af Georg Jacobsen, 1921. Kob
berstiksa111/i11ge11. 
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