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Da en pige i B0vling åbnede d0ren til bageovnen 
fo'r en hare ud, og hun besvimede. Folk mente, at 
det var den gamle mand i gården, der havde skabt 
sig om til haren (33). Smeden i T0rring blev så be
ruset, at han ikke kunne gå; da han var sm idt ud 
så man ham l0be bort som en hare (34). 

Hvor harer ofte frerdes i langt og tret korn danner 
de smalle gange eller veksler, som kaldes hekse
stier (3 5). 

Forvandlingen fra heks til hare skete bl.a. eller at 
hendes f0ddcr var gnedet med en salve (36). En 
greves tjener belurede konen mens hun gjorde det, 
han smurte sig selv med salven og gjorde sig til en 
hund, der fangede hekseharen (Odsherred; 37), 
sml. s. 40. 

En pige, som ville vrere heks, skulle kysse et af
skåret harehoved på et fad, men »det gloede så 
frelt, at hun ikke turde, og så lik hun ikke lrert 
hekseriet« (Hundslev N0Fyn; 38). 

Hareben anbragt over d0ren så kl0erne vendte 
udad skulle vrerne mod hekseri og troldes magt 
(Hadsund; 39). Gav man krelvekoen en blanding 
af rugbrnd, malt, salt, hvidl0g og svovl kunne den 
ikke skades af mrelkeharer (s. 42) (40). 

LITTERATUR: (I) 464g 6.2 4,7, 12fT.22fT,36fT, 
76fT,305 ,383; ny rk. 6,20 I fT; 794 13, I 96f; 464 3, 
262-64 og 6, I 72f, I 67f, 194,26 1 f; 464q 55-99; 284b 

227; 534b 55-63; 874c 143f; 874g 148f; 858 242f; 

Heksebrcendingerne i 1600-tallec gav anledning fil megen Ol'ercro. bl.a. ar den domte og brfendte heks efler doden 
blev forvand/et til en hare. Fo1ofra Carl Th Dreyersfilm >> Vredens dag«, 1943. 
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Så den lokale befolkning en 
, hare lobe fra galgen. troede 
man, at det l'ar den hCl'ngtes 
sjal, som blev hentel af /an
den. Tegning af Sikker Han
sen 1il Johs. V. Jensen: Kon
gens Fa/d, /944. 

296d 112, I 88,206,2 I 2f; 248c 3.2, 185-90; 581 229f; 

(2) 464g 6.2,26; (3) 464g ny rk. 6,20 I f,2 1 0f,2 l 5f; 

(4) 464g ny rk. 6,209; (5) 464g 6.2,84; (6) 464g 6. 

2.86; (7) 464g 6.2,83; (8) 464g 6.3,262; (9) 464g 

6.2,85f; (10) 464g 6.2J0f; (11) 464g 6.2,76f; (12) 

464g 6.2,76f; ( 12a) 464g 6.2,77; ( 13) 436 262; ( 14) 

534 15; 168 19, 1965-68, I 0 (SFyn); ( 15) 464g 6.2, 

36; (16) 464g 6.2,40f; (17) 296g 1,7; (18) 160 19061 

23: I 043 ; ( 19) 464g 6.2,98; (20) 464g ny rk. 5, 72; 
(21) 464g 6.2,33; (22) 296d 2 l 2f; (23) 464g 6.2,22; 

(24) 464/ 6.1, 116 sml. 123; (25) 464g 6.2,26f; (26) 

801 111; 458 60; (27) 464g 6.2,37; (28) 464g 6.2, 

27f; (29) 464g6.2 ,3 1; (30) 286 155 sml. 464g6.2, 

154; (31) 464g 6.1,382; 464 8,299; (32) 464g 6.2, 

79f; (33) 464 3,264; (34) 464g 6.1, I 09 sml. 6.2,36; 

(35) 436c 59; 659 7, I 056 ( 1865); (36) 464g 6.2,26, 

32,35; (37) 847 I ,37f; (38) 464g 6.2, 156; (39) 464g 
6.2,227; (40) 74 261. 

FA DEN I HAR EHAM 

Kalder man på fanden kommer han i skikkelse af 

en hare, kal eller hund (Hj0rring; I). Når man ef

ter en forbryders henrettelse så en hare l0be fra 

pladsen var det fanden, som havde hentel synde

ren (YSjrelland; 2); da heksen Maren Splid blev 

kastet på bålet l0d der et h0jt knald , og i det 

samme fo'r en hare ud af i Iden og l0b mod Ribe 

(3). 

En slesvigsk adelsmand red 1573 på jagt mens der 

blev holdt gudstjenesle. Han m0dle fanden i en 

hares skikkelse, hundene sprang efter den over en 

stor sten, hvori den satte endnu synlige spor. 

Hundene faldl over stenen og brrekkede halsen, 

under den videre forfolgelse red mand og hest sig 

til d0de (4). To herremrend på Djursland jagtede 

påskedag 141 I og fanden viste sig for dem som en 

hare, men forfulgt af hundene var den pludselig 

vrek, og hundene sloges indbyrdes. Herover kom 

mrendene i trrette og de drrebte hinanden. En sten 

i N0dager kirkes mur viser hrendelsen (5). En 

troldkvinde kastede en stor sten fra Dybb0l mod 

kirken i K vrernres. På stenen kunne man se spor 

afen hest, hund og hare. Under jagl en langfredag 

red herremanden på Nyb0l efter den onde, der 
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havde forvandlet sig til en hare. Den l0b over ste

nen, hesten styrtede og han brrekkede halsen (6). 

Prresten i Hellevad blev ops0gt af en mand, som 

ville give ham en hare fanget ved kirken. Srekken 

med haren var undervejs blevet lettere og lettere 

og tilsidst tom. »Du kan af stanken, som kvreler os 

begge, slutte dig til, hvem det har vreret«, sagde 

prresten (7). 

I en folkelig Harevise srelger jregeren en hare til en 

tysker, den farer ad helvede til og tyskeren bag

efter (8). 

Maren, der om natten red hestene hvide af skum, 

kunne komme i haresk ikkelse. En karl på Born

holm var plage! af mareridt og klagede sig, med

tjeneren vågnede og så en hare ride på ham (9). 

LITTERATUR: ( I) 464g ny rk. 6,50; (2) 160 19061 

23: 378 (1862); (3) 464g 6.2,50; (4) 847b 2,79; (5) 

847b 1,238 (1600-t); 464/5,98 sml. 464g 4, 115; 

(6) 464g 3,35; (7) 464g 6.2, 15; (8) 725 594; 794b 

17 1; (9) 534b 63. 

GENFA:RD, BJERGFOLK 

Afd0de kunne »gå igen« som en usårlig kirkehare 

(Fyn; I). Er en kvinde d0d efter langvarig og svrer 

sygdom ses ofte en hare i nrerheden af hendes 

hjem (VSjrelland; 2). Der l0b en mrerkelig hare på 

Gavn0 og man mente det var en pige, som havde 

druknet sig. En mand i Bukkerup NVSjrelland 

blev mistrenkt for at have drrebt sin kone. Han gif

tede sig igen, og hver aften hoppede en hare om-
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Hare. Pen og vandfarve af Jo
hannes Larsen. Fåborg Muse
um. 

kring i haven og kiggede ind ad vinduerne; den 

var hverken til at skyde eller jage bort (3). En 

smedekone d0de pludselig og man troede at sme

den havde slået hende ihjel. I lang tid derefter l0b 

en hare ofte til smedien, satte sig på trerskelen og 

stirrede med sine sorte 0jne på ham, »det var nok 

konen, som ikke kunne få ro for det var åbenba

ret, hvordan hun var kommet af dage« (4). 

Skrredderen i Sundeved var en gudsbespotter, når 

han var fuld sagde han, at han efter sin d0d vi lle 

komme igen i hareskikkelse. Naboeme så da også 

en hare komme op af hans grav, l0be til hans hus 

og kigge ind ad vinduet. Der blev flere gange for

greves skudt på den (5). Der l0b en hare foran lig

vognen, da en mand i Hygum skulle begraves, og 

siden kom der så mange harer, at man ikke kunne 

gå for dem. Pn.esten truede fra prredikestolen med 

at mane dem ned i helvede, og så forsvandt de (6). 

Juleaften så en kone tre harer på isen ved B0rsh0j 

i Raml0se NSjrelland. F0rst dansede de, så samle

de de brrende og dansede igen indtil en lille mand 

kom ud af h0jen og piskede dem. Da blev de ti l 

troldfolk , som tog brrendet på nakken og bar det 

ind i h0jen (7). En grimt grinende hare kom ud af 

en h0j i Undl0se NVSjrelland og fulgte et regtepars 

arbejde. Nogle dage efter kom en mandsling i lang 

korte og med ansigtet skjult af hatten ind på går

den og sagde, at den skulle flyttes. Beboerne blev 

siden ramt af mange uheld (8). 
Da en herremand lod grave efter bjergpuslingers 

skat skabte de sig om til harer (9). Ringgives by-



mrend gravede efter en skat, en hare sprang op af 

hullet og l0b vrek, lidt efter kom en lille mand 

med rnd hue og råbte nogle ord på tysk til haren. 

Det fik skattegraverne til a l snakke, hvad de ikke 

måtte, og de fa ndt f0lgelig intet (10). Mens man 

fjernede en sten fra en h0j ved Kalvehave varder 

hele tiden lo ha rer i nrerheden, den ene havde en 

lang hale (11). Der boede en trebenet hare i en 

stor ask ved Mosegård i Skalkendrup 0Fyn; den 

vogtede en skal, der skulle ligge under trreet, og 

ledte folk vi ld om natten ( I 2). 

LITTERATUR: ( I ) 255 8, 1935, 167; (2) 436 39 1; 

(3) 464g 6.2,73fsml. 5,530; (4) 436 269f; (5) 464g 

5,23; (6) 464 4,1879,60; (7) 464g 1, 195; (8) / 7c 

44f; (9) 847b 2,178; ( I 0) 464g 1,383 sml. 653 2 16; 

(11) 464g 1, 168; ( 12) 464g6.2, 14. 

MAGI M.M. 

En harefod lagt under hovedpuden virker s0vn

dyssende (1787; I). Harespring kaldes en li lle 

knogle i dyrets lår, med den under hovedet far 

man vise drnmme, d.v.s. de går i opfyldelse 

( 1734; 2). Harens lever anbragt i klrede med på

skrevne trylleord og lagt under en sovendes hoved 

Dode e11 kvi11de ejier 
/a11g og svar sygdom, 
1•il/e e11 hare ofie vise 
sig udenfor hendes hus. 
Teg11i11g af Fr. Syberg i 
Axel O/rik: Danske 
Sagn og IErentyr. 
1918. 

fa r vedkommende til al besvare alle sp0rgsmål 

(vestjysk cyprianus; 3). 

Finder man hagl i en skudt hare skal man give en 

jreger dem, de vi t sikkert {amme igen (4 ). 

Et lys st i lies tre dage og nretter i' hareblod og sol

t0rres, nå r det trendes må alle i huset danse (fynsk 

cyprianus medio 1700-t; 5). 

Lidt af en piges srerk dyppes i hareblod og kastes i 

ild, som hun står ved, hun må da straks sm0ge 

sine sk0rte r op (fynsk cyprianus 1800-t; 6). An

trendes en t0rret hareblrere vil alle tilstedevrerende 

piger urinere, som ikke lrengere ha r deres m0dom 

(jysk cyprianus; 7). 

T vivler en pige på, at kreresten er hende tro, skal 

hun stikke nåle i et harehjerte mens hun siger 

hans navn: lige så mange nåle der sidder i hjertet, 

lige så mange ulykker kommer over dig, hvis du 

er mig utro. - Sker der ham ingen ulykke ved hun, 

al han er hende tro (SSlesvig; 8). En pige tog et 

harehjerte, nrevnte sin utro krerestes navn og stak 

så i djrevelens navn en hel mrengde knappenåle 

deri, idet hun 0nskede karlen så mange u lykker 
som der var dage i året (9). 

Får en kvinde et barn for hun er gill forhindrer 

hun det således i at blive en hare: ved midnat hen-

h; (it( OJ e ... !:Hlfl41 i,.f M(t ;hl_,,v<f far ~t\L /;( 1tf {11( le.i< vt.d. .s'i" l\tt,1'~ 

{f:rotJJoY!I..SS~ pi fAltl-tr J&p.-'J3j 52:j lq)~, ll-3) 
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