


der- eller kom.elk; br.endevin til sat galden får en 
til at sove tre d0gn; mod koldfeber: tag hjertet af 
en hare, det varmeste du kan få , l.eg det i bl0d i 
vineddike i 24 timer, vask det rent, sk.er det i 
!ange smalle strimler, tr.ed det så på en snor og 
h.eng det til t0rre, tag e n kvint deraf, st0d det småt 
og giv den syge det i vin fastende tre morgener. 
For blodsot tages br.endt og pulveriseret hareblod; 
mod epilepsi harens knuste testikler (1643; 5) el
ler unger udtaget af en dr.egtig hare br.endes til 
pulver uden at dette ber0rer jern (6); kogt eller 
stegt harehjerne spist virker urindrivende ( 1640; 
7); haregalde »giver lyst til s0vn og er god for vi l
de lse« ( 1643; N Falster o. 1880; 8). 
H vide hår taget fra bagbenene og lagt på et sår er 
blodstillende (1640; 9), ligeså b r.endte og pulveri 
serede hare0rer (1785; 10). 
Mod melankoli skal man sove med et firedelt ha
rehjerte på hovedet og siden grave stykkerne i jor
den ( 11 ). For tungh0righed dryppes galden af 
hare, fore l, ål og ravn i 0ret (12). 

L.erredsklud d yppet i hareblod l.egges på rosen= 
erysipelas ( 13 ). 
Et pulveriseret haresp.end (h0jre bagben) indtaget 
i vin »skal v.ere et godt forl0sningsmiddel for bar
selkvinder« (I 7871T; 14). 
Hjernen af en kogt e ller stegt hare blandet med 
honning og sm0r gnides på b0rns tandk0d mod 
tandpine ( 15). 
Harefedt blev lagt på sår, bulne og frosne tingre 
m.m. (S0nderjylland ; 16), på frostskader (Fan0; 
17), opsvulmet lem, seneh.evelse og udvend ig 
benskade, for edder: hareurin blandet med tj.ere 
( 18). 
Bne ndt og forkullet hare hindrer hå ra!Tald, g0r 
trenderne hvide, harens blod fjerner fregner, det 
t0rrede blod standser diarre og stensm erter, mod
virker trangbrystighed, hje rnen delt i tre og et 
stykke spist nå r anfa ld kommer hjrelper for 
koldfeber (malaria), dyrets nyrer og testikle r l.eger 
blreresygdomme, de pulveriserede bagben og ha
lens led helbreder stenlidelse r, epilepsi, kolik-

Bonden kendte mange måder. lz vorpå haren kunne udnyues som /cegemiddel mod lzesrens forske/lige sygdomme. 
Maleri af M. Therki/dsen. 1896. 
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smerter; harefedt driver splinter ud af k0det, mod
ner bylder, er godt mod frost og stiller tandsmer
ter når det sm0res bag 0rerne (o. 1750; 19). 
Harens fodrodsben (»haresprend«) er anfort i 
apotekertaksten 1672, harefedt i farmakopeen 
1772. 

Kan koen ikke krelve indgives harehår på sm0rre
br0d; udst0der den ikke efterbyrden gives hår ta
get fra halen og bagbenene (1700-t; 20), halen 
( 1817; 21 ), et stykke hareskind (Mors 1811 , Sams-
0; 22); for yverbetrendelse: tre led af halen kogt i 
01 (23). Harens ekskrementer modvirker diarre 
hos kal ve (I 8). 
Hest der tilbageholder urinen skal drikke vand 
hvori en haretunge har ligget, »men man skal 
passe på den ikke får tungen i sig, så staller den sig 
ihjel« ( 1664; 24). Hareuld blandet med salt, sm0r 
og eddike stikkes i hestens hoved mod stengalle 
(paronychia) (25) og hareskind vikles om skanken 
for opknebethed (26), skindet kogt i eddike b indes 
på forvridning (27), harefedt er anvendt mod he
stens stivhed, forvridning og bindehindebetrendel
se (28), betrendelse i hoven (»s0mstik«) (29), hare
fedt blandet med revlingbrer bundet på skudsår 
trrekker pilen ud ( 1700-t; 30). Hare0rer brrendt til 
pulver standser bl0dning (3 1 ), haregalde modvir
ker skurv (1700-t; 32), hareblod indgives mod 
utrivelighed (33). Harens testikler og ben indgives 
for hingstens ufrugtbarhed (1700-t; 34). 
At få en hoppe i fol: tag en hareunge (ud) af mode
rens liv, brrend den til pulver, giv hoppen det at 
drikke eller på foderet for den trrekkes til hingsten 
(35). 

LITTERATUR: (I) 8 16 , I 8,28,35,74,95; (2) 315b 

4 1; (3) 315c 51,63,74-76, 135f,194f,200f,165,176, 
235,269,29 I ,320,3 17 sml. 464p I 82, 189-91 ; (4) 
816 4, 1936,85f; (5) 464p 109, 124; (6) 464p 72; (7) 
464p 166; (8) 464p 180; 820 197; (9) 464p 60; ( I 0) 
464 6,369; 197 34; (11) 464p 96; (12) 464p 308; 
(13) /7552;(14)651342f;57/ 195;(15)464p201 ; 
(16) 160 1906/ 23: 3211 ( 1940); (17) 471 1,339; 
(18) 534b 65f; (19) 78 4,l859,191f; (20) 74 255f; 
(21) / 77 1,340; (22) 770 174; 464g 6.2,4 76; (23) 
74 190; (24) 74 80; (25) 74 I 04; (26) 74 80; (27) 74 

99; (28) 74 29,99; (29) 74 105; (30) 74 114; (31) 74 

117: (32) 74 122; (33) 74 77; (34) 74 138; (35) 78 

4,1859, 192. 

EVE TYR. SKIEMTEH ISTORIER. SPÅ DOM 

Prinsesses bejlere skal vogte kongens 300 harer i 
tre dage og bringe alle tilbage til slottet, mangler 
en hareunge 'skal de d0, en karl holder nokken 
samlet med en tryllen0jte, får den til at danse 

o.s. v. (I); han blreser i n0jte og alle harer kommer 
hen til ham, han srelger dem og får dem atter til
bage ved hjrelp afn0jten (2). 

R0vere får prinsesse til af s in broder at forlange 
hjertet af en levende hare, inde i skoven m0der 
han en tam hare, som folger ham; i et af en drages 
to hoveder sidder en hare, i dens hoved en due og 
i duens hoved en sten, kun denne kan slå trolden 
ihjel (3). Trold skaber dreng om til en skudfri hare 
(4); karl skaber sig om til en hare og siden bliver 
fisk til hare (5); trold har harer i sin stald (6). For
hekset hare spinder gu ld og s0lv til steddatter (7). 
I skremtehistorie lader kong Salomon sine hunde 
slippe l0s på Markolfus, men han har fanget en 
hare, som hundene jager i stedet for al bide ham 
(8); en mand sender sin dreng med en fed hare og 
seks agerh0ns til prokuratoren, som siger, at det er 
alt for meget, drengen svarer »ja, det sagde min 
mor også, men far sagde, at prokuratoren er en 
s0lle nrerig gnier, sender man ham lidt regner han 
det ikke for noget«. Prokuratoren siger til kokke
pigen: man skal h0re sand heden af barnet og l0g
nen af faderen (9). 

I en b0rnevise fanger bondemand en hare og srel
ger den til en tysker; haren l0ber, forfulgt aftyske
ren , ind i helvede ( I 0). 
Engang vil en gr0nklredt brud gå ind i Burka! 
kirke og se en hare, som har f0dt sine unger på det 
n0gne gulv. Der kommer da en oversv0mmelse, 
så vandel står op til n0glehullet i kirked0ren - og 
kirken ligger h0jt ( 11 ). 

LITTERATUR: ( I ) 794 9, 161-64 sml. 464 5,73ff; 
552 47ff; (2) 464 13,296f; (3) 464 13 , 185 ,187; (4) 
464 7, 19; (5) 464 13 ,235-38; (6) 283e 1,25; (7) 464 

13 ,376; (8) 464m 2, 140; (9) 464/5,108; (10) 847 
4,171f;(l 1) 8373,1926-27,3 1. 

Når man i kornh0sten med le skulle meje det 
sidste skär hed det: nu skal vi ha' ha ren fan get ( I ), 
nu skal vi jage haren ud (Falster o. 1850; 2), pas 
på, nu kommer haren! (S0nderjylland; 3); man 
kaldte altid på b0rnene og narrede dem til at stå 
parat med en fork eller åben srek (Hanved SSles
vig, Borre 0M0n; 4). 

Et kendt brretspil hedder » Hund efter hare«. At 
l0be skytte: barnet som er skytte holder en lille 
tynd krep, de andre b0rn er harer og har deres mål 
ved legepladsens ender. Det grelder for skytten at 
give dem et rap med kreppen, så er de hans hunde 
og skal hjre lpe ham med at fange de 0vrige harer 
(5). 
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LITTERATU R: (I) 212c 1,555; 232b 13; (2) 28/ c 

25 1; (3) 160 1906/43: 3141 ,3 144,3245 m.fl .; (4) 
160 1906/43: 3272; 1906/23: 624 (19 10); (5) 534 

39; 534b 70; 464i 636fsml. 674. 

GÅDER 

Hvornå r springer haren over de fleste huller? (på 
stubmarken) ( I ). Hvad siger: beskyt mig for hun
den, katten lader mig nok gå? (2). Hvor siger ha
rerne godnat til hinanden? (under åben himmel) 
(3). På hvilken side falder haren, når den er skudt? 
(på den lådne side) (4). Hvornår g0r trenderne 
mest ondt på en hare? (når hunden bider den) (5); 
hvorfor ser haren sig om, når hundene er efter 
den? (fordi den har 0jne, eller: fordi den ikke har 
0jne i nakken) (6). 

En d0v, en blind, en halt og en n0gen mand gik på 
jagt. Den d0ve h0r1e en hare komme, den blinde 
så den, den halfe indhentede den og den n0gne 
lagde den under frakkesk0derne - hvad er det? 
(l0gn) (7). 

S0ster gik hen til s0ster, om hun måtte lå ne hen
des langmå l, »for der er kommet en bejler i min 
gård, og jeg skal vise ham, at jeg kan give ham en 
prop i hans mamletut såda n al han a ldrig kom
mer levende herut« (ha re i kålbed) (8). 
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Spillet dam kaldes 
også ))hund efter hare«. 
Maleri af L. A. Schou 
med titlen )) Damspil
lere«. 

LITTERATUR: ( I) 794 9, nr. 446; (2) 794 9.2, 
220 ; (3) 464n 22 1; (4) 464n 224; (5) 464n 22 I ,225; 
(6) 464n 221 ; (7) 534b 69; (8) 794 9.2,2 16 sml. 
135; 464n 164-66 sml. 178-80. 

ORDSPR0Q. MUNDHELD, TALEMÅDER 

Ingen hund er harens ven; hunden og haren l0ber 
vel begge, men ikke om et; forbered hunden f0r 
haren l0ber; mange hunde er harens d0d; den 
sidste hund fanger også lit haren; det er vanskeligt 
at jage to harer af en busk; den som vi! jage to ha
rer af en busk får sjreldent en af dem; det er umu
ligt at fange harer med tromme; man reder ej ha
ren for man har fanget den; den ene jager haren, 
den anden reder den; harer og få r er ikke ens al 
genne i sti ; haren har lige så mange led i rumpen 
som ryggen; når l0ven er d0d springer haren på 
den; horer og hare r er svrere at tremme; soldater er 
tit harniskklredte harer; han står fast som haren 
hos sine unger = han fl ygter; haren er geme der, 
hvor ha n er båret (f0dt); mange spytter som haren 
sine unger i 0jnene og lader dem l0be; mange har 
l0vemund og harehjerte (alle Peder Syv 1682, 
1688). 
Hvad nytter dig el l0vevåben , når du kun er en 
hare? (M0n 1735; I ). Der kommer ofte hare i 
bj0rns leje og tå be i bondens stol (2); hunden l0ber 
for br0det , haren for .livet (3); når man mindst 



venter det springer haren af busken= kommer den 
gunstige chance (4). Han er klog på harens d0d, 
når hundene render med skindet (5); mens hunde
ne vejrer l0ber haren til skovs (6). 
Hug i dig, lang0re, i morgen skal du på jagt (5). 
Der var/er en sva:rm som der er harer på Sams0 = 
om mange piger samlet et sted (o. I 700ff; 7); hvis 
han var en helt, så var mangen helt en hare (8), 
var han så lig en hare, som han er nar, da var han 
forla:ngst både stegt og opa:dt (6). Når haren fan
ger mynden og gåsen ra:ven så sker det, d.v.s. det 
sker aldrig; haren lå ikke i den busk = du tog fejl 
(Peder Syv 1682). Han jager haren op for hundene 
er l0se (o. 1700); nu sk0d du haren, som den sad, 
du skal va:re rådmand i år= til den, der ga:ttede 
rigtigt (9). Ta:t ved skyder ingen hare, og langt fra 
er ingen fare (I 848ff; 10), na:r ved skyder ingen 
hare undtagen den skulle d0 af forskra:kkelse ( I I); 
han slap som haren fra hunden ( I 2). 
Nej, du ta'r fejl, bitte Niels, harer tager ingen 
h0ns, det er Mikkel; man kan ikke på en gang 
stange ål og gå på harejagt; han står ved sit ord 

Harekilling i reden. 8/0FOTOl !b Trap-Lind. 

som haren ved trommen = er upålidelig; kom det 
an på st0rrelsen l0b koen fra haren; de tog fra 
ham, hvad de kunne, så slap de ham som en hare 
for hunde; når jeg får den og en til , så mangler jeg 
kun en, sagde pigen, hun så en hare og skulle 
skaffe tre for hun måtte gifte sig (I 3). Han er rnd i 
hovedet som en svedt hare i tordenvejr (Born
holm; 14). 
Hvem ved, hvor haren har si n gang, eller: man 
ved aldrig, hvor de harer kan rende, sagde man
den, han satte snarer på taget ( 1848; 9), i sin 
skorsten ( 15), i sin storkerede ( 12), man kan aldrig 
vide, hvor haren har sin gang, sagde ka:llingen, 
hun spa:ndte snaren i vasken= siges i kortspil for 
at vildlede medspillere (9). 
Hare= fej, frygtsom eller hurtig person, en kryster 
(o. I 700ff; I 6); have et harehjerte; ra:d mand stik
ker harebanneret op ( I 682ff; 17), harebanner, 
-fane om dyrets hale (o. 1700; I 8); han er den 
st0rste hare jeg har kendt (I 9); ra:d som en hare, 
han l0ber som en hare, han kan l0be lige så sta:rkt 
som en hare (20). Han sidder så ra:d som en hare 
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