Gron/andske sa,/fangere har deres Jorholdsregler mod at blive kajaksvimme/, således må en dreng, der lige har fäet
en kajak, ikke sidde på et hareskind. Foto: Det kg/. Bibliotek.

tes jord fra en nylig kastet grav og fra kirketrappen, de to slags jord blandes og kom mes i en lrerredspose, når den er smuldret hen kan barnet ikke
få haresygen (10). ·
At kurere en b0sse, som er forgjort: slå en hare
ihjel, lreg den i en myretue, lad den ligge der i tre
dage og tag derpå et ben ud af dens hoved, og brer
dette ben hos dig, så får du, hvad du vi! begrere
( I I).
Sidder en dreng, som lige har fået kajak , på et
hareskind , bliver han kajaksvimmel; under opvreksten skal b0rn have hareskind som kamikindlreg, så bliver de hurtige til bens (Grnnland; 12).
Har et barn i en pose om halsen en tand trukket
ud af en levende hare får det ikke tandpine ( 13).
Harens h0jre bagben (pote) breres som lykkebringende amulet ( 14).
En gravid kvinde får en ulykke hvis hun går over
et sted, »hvor haren har bygget« (1860; 15), bar48

net får hareskår (lrebespalte) hvis hun uforvarende
går over et varmt hareleje ( 16), eller hvis hun bliver bange for en hare, m0der en hare der kommer
imod hende, ser en d0d uflået hare eller betragter
dens mund ( 17). Går hun, hvor hun har set en
hare l0be, får barnet lange 0rer ( I 8). »At haren
har stor indflydelse på frugtsommelig~ kvinder
vidste enhver velunderrettet hyrdedreng, og han
kunne fortrelle om, at det var grunden til ; at denne
havde hareskår og hin et hareansigt med fremskudt nrese og mund og tilbagetrukket hage og
pande. Som lille dreng i Egtved sogn h0rte jeg tale
om lo piger, al de nresten var gået fra vid og samling på grund af nogle hvide-harer, de havde m0dt
da de engang varude« (Vorbasse; 19).
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Det er uheldigt at m0de en hare (1575, 1736; I);
om T ycho Brahe fortrelles, at når han gik hjemmefra og m0dte en hare eller gammel krelling
vendte han straks tilbage (2). M0der man en hare
på en korsvej brrekker man et ben inden aften
(1734; 3); »på korsvej, når man ser en hare, det
betyder, · at man sit ene ben for solens nedgang
bryder« Fr. Horn 1731 (4). Hvis man undervejs
med et rerinde eller f0r man begiver sig ud på en
rejse ser en hare l0be tvrers over vejen er det bedst
at vende om, for det spår uheld (5), der vi! ske en
yl ykke (hele landet; 6); for fi skerne på Jegind0 var
det et uheldsvarsel når de m0dte en hare på vej til
båden (7). En mand gik fra Vestermarie til R0nne
og en hare sprang over vejen. »Hvad mon der skal
ske mig i dag?« trenkte han - på hjemvejen tabte
han en flaske med to potter brrendevin (8).
L0ber en hare over vejen foran en vogn vrelter den
f0r vejs ende, ses dette når en brud flytter til sit

Harer om kring del lille grantrCP i H. C. Andersens evenl)"r »Granmu1«. ///11stration af Hans Tegner.

Tycho Brahe var videnskabe/igl skotet m en al/igevel
overtroisk. Hvis en hare krydsede hans vej, så vendle
han om . Kobbers1ik. J598.

nye hjem bliver regteskabet ikke godt (V Jylland;
9), når et barn k0res til dåb: det vi! d0 i en ung alder (Lolland; I 0). Der skete noget ondt, hvis en
hare hoppede over vejen foran et ligtog (Odsherred; 11).
På Bornholm blev 1644 set en sort hare, og det
tog man som et ondt varsel der gik i opfyldelse
med svenskernes invasion af Jylland (12) sml. s.
37.
Hvis harerne ikke »holder« (venter indtil jregeren
kommer på skudhold) er det tegn på vejrskifte
( 13 ), ligeledes når de er meget på frerde om dagen
( 14 ). Der kan ven tes en streng vinter når harerne
er fede om efteråret ( 15). Skraber de sig langt ned i
sneen og forbliver der i indtil tre d0gn , kommer
der mere sne ( 16).
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Folk & Fauna

Na sle ops/ag: En hare som krydsede brudens hjem vej
varslede el 11/ykkeligl a gleskab. Maleri af J. S onne m ed
tilien »Brudefardemr, 1856.
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LrEGEMIDLER

Begyndelsen af 1400-t: for blrere- og nyresten indtages hareblod og asken af brrendt hareskind , »vi!
du prnve, at det er sådan, tag en sten ... og lreg i
den drik , og stenen smelter der inden tre dage« ;

g0r dem klarsynede; pletter på kroppen gnides
med hareblod.
Christiern Pedersens lregebog 1533: gigtsmertende
steder gnides med harem0g (75a), mod nyre- og
blreresten: to-tre hareunger eller unge harer druknet i eddike brrendes »med hud og hår, tarme og
altsammen«, knuses og tages med drik (57a); »tag
hareblod og alt skindet og lreg det i en ny potte og
klin den vel til foroven med sten og ler og lad siden potten brrende dermed ... st0d det siden småt
til pulver og giv den syge en skefuld deraf at
drikke tillige med vin i bad eller også fastende om
morgenen« (56b); kogt harehjerne spises mod blrereslaphed (60a), vin- eller 0lafkog af harens ben
drikkes for levret blod i maven (32b), bnendt og

En hare på lejet. Trtesnit af Johannes Larven. /904.

kvinde syg efter nedkomsten gives et t0rret og
pulveriseret harehjerte i vand; ansigtsudslret gnides med hareblod; harens hjerne indtages mod
tandpine, den gnides på b0rns tandk0d for at undgå smerter i tandbrudstiden - gnides barnets trender med hjernen vokser de uden besvrer; rindende
0jne gnides med haregalde, »det tager blindheden« (I).
Er livmoderen tilstoppet så kvinde ikke kan undfange, indtages med vin maven af en hunhare
brrendt til aske (o. 1450; 2).
Harpestneng-afskrifter 1400-t (3): harel0b (fodknogle) mod epi lepsi og diarre; for blodsot (dysenteri) drikkes med 01 harens mave sv0bt i et rndt
klrede og brrendt til aske; mod sten: hareblod eller
-skind brrendt til aske indtages med vin, eller hare
druknet i edd ike og brrendt til et pulver; en
brrendt og pulveriseret hare indtaget med drik virker urindrivende, dyrets hjerne med vin tages for
smertefuld eller ufrivillig vandladni ng; en blanding af hare-, h0nse- og gedegalde gnedet i 0jnene
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pulveriseret hareblod mod blodsot = dysenteri
(49b), ekskrementerne mod tarmsmerter (47a),
brrendte og pulveriserede harehår blandet med
olie giver et plaster til b l0dende hremorroider
(53b), hårene dyppet i vand og eddike eller i reggehvide stoppes i bl0dende nrese ( I 0b); har mrelken
hobet sig op i kvindebryster pålregges disse harens
knuste bagben og dens blod blandet med eddike
(22b); harelunge lagt på syge 0jne »udtrrekker det
rnde af 0jnene« (8b); for s0vnl0shed indtages
haregalde med vin (4a), man ska l indsnuse rngen
af et bnendende hareskind, »giver man den syge at
drikke deraf med eddike eller 0I hjrelper det endnu mere« (3b).
Anne Grubbes lregebog forste halvdel af 1600-t
(4): for diende barns epilepsi gives haregalde i mo-

Et gammelt husråd imod depression var ca kegge etfiredelt harehjerte på hovedet og siden grave stykkerne ned.
Maleri aJC. W. Eckersberg, /8/2.

