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for hundene; om skoleb0 rn , der frygtede lrererens
ris, sagde man i 1500-t: de sad så rredde som haren for hunde (5,6); hun er en haremoder = lader
ungerne i stikken når det kniber (21 ). Den feje,
frygtsomme har et hareski nd for måsen, et hareskind som bagsmrek (S0nderj ylland; 22). Gribe ti l
harens våben, bruge harens gevrer = fl ygte (23).
Sove hares0vn e ller sove med åbne 0j ne ligesom
haren (16881T; 24 ). Han er ikke god at tage harer
med = om den langsomme ( 12). Stryge en om
munden med en harefod = smigre, overtale, narre
med tomme l0fter ( 168211); str yge/ fare/gå over
noget med en harefod = slippe Jet fra det (25), fatte
noget med en harcfod = tage Jet og l0st på noget
(VJ ylland; 12); han står da ikke på hareben med
det = det haster ikke (Vendsyssel; 26). Han er en
tofthare = srerl ing, en som ved mere end de fleste,
på SFyn og Thurn b rugt som skre ldsord: en vrerre
toft hare (27) sml. s. 39.
Hareskår o. 17001T er medfodt fure eller spalte i
overlreben ( 16); hareleje, -rede, -skär, -kiste
(Vendsyssel) = hu! i ujrevnt pl0jet jord (28): haresteg o. 18501T = fynsk rygeost, måske efter vildtsmagen ( 12); hare= skrredderslang for l0 n til gode
(29), ejendommelig h0j puldet kvindehat af harehår, som 1840-S0'erne var på mode i V Jyl land
(30).
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296i 77.
PROSA OG POESI

Grå var hans bundfarve - grå som de afTrnede
strengler og grressets visne strå! Men over den grå
bunduld lagde brune, gule, sorte og hvide drekhår
en ejendommelig spraglet, men dog srelsomt afdrempet farvetone. Der var ligesom muldstrenk
hen la ngs hans ryg, og siderne var som stykker af
den n ylig pl0jede stubma rk. På hans lår gik
grnftevo ldens novembertone igen, og over pande,
nreseben og kinder groede ligesom visne krerstrreks og skelhegns gråbrune totter. Kun 0rerne
kunne fo rråde ham , når de rejstes! På deres bagside var der den blege glans af fuldmånens s0lv;
om dagen lå de trykket ned langs hans grå trnje,
kun om natten frerdedes de frit over den kl0gtigt
hvre lvcde pande. Månens glans sad på dem, for
månen så ham altid med 01'e rne rejst - men de
endte hver i sin kulsorte snip som et mrerke af de
m0rke nretter Svend Fleuron (I); den kendte figur
med de udstående 0jne og 0re rne, der ligner snipperne på et hovedklrede Johannes V. Jensen (2).
En gammel kone, der 0r flintrer afsted mellem
spi ndelvrevsparasolle rne, får dug i 0jnene, sretter
sig o prejst på ha len og gnikker fjreset med begge
forpoter på en gang. R yster på hovedet, så de
!ange 0rer smrelder, og styrter afsted , så dugvreden
/

står som hvid rng fra bagsokkerne Erling Kristensen (3 ).

Forbavsende var det at lregge mrerke til harens
maskeringsevne, de trykkede sig til det sidste da
ingen flugt lrengcr var mulig, og man så dem ikke
for de sprang op lige foran ens st0vlesnuder. På
fuldkommen bar mark kan haren srette sig, så at
man kan stå og se lige ned midt på den uden at
ane al den er der. Springer den så, bliver den til i
luften som ved magi ; ingen figur egner sig som harens til at optrrede som »fikserbillede«. Den store
illusionist, naturen, trolder den ved 0rerne frem af
det bare ingenting. Den er naturens virkeligc Pan,
hvis skrrek Jet forplanter sig til mennesket, hvis
man ikke kender den. Hvor haren dog er betegnende for de danske 0er! Den danske Pan! Ved
Gud, den burde stå i vart våben i stedet for l0ven,
som vi har tilegnet os fra !ande, hvor den med
rette h0rer hjemme J ohannes V. Jensen (4).
En hare lunter sindigt på krenguruvis langs grnftekanten og gumler (a). Fra eventyrernes verden er
haren anbragt i vor bevidsthed under angstens
tegn. Den er så at sige specialist i angst med sine
(ange ben, sine !ange 0rer og sin forbl01Tende evne
til at skrue sig rundt i luften som en proptrrekker,
eller til i fuld fart at springe til siden eller bremse
hårdt og drekke sig, som om den alene af alle
skabninger var unddraget inertiens lov (b) Ole
Vinding (5). Stakkels Morten! Den er blevet en
parodi på heltemod her i landet. Den kender kun
et forsvarsvåben: benene, og dem bruger den ved
enhver lejlighed, når det kniber, over al beskrivelse godt. Den l0ber fra hund og hagl , fra fare og
modgang og krevl og ufred Svend Fleuron (6).
Haren fremfor alle de dyr · allerrreddest af sin natur; · når den se r l0vet falde · l0ber den bort afby
og land, · slet ingen bero tåle kan, · den frygter sig
for alle S. Buige 1663 (7).

I folkevisen Jomfruens Brndre siger riddercn bl.a.:
Jeg har vreret i den rnde rosenlund, · de vilde små
harer ogjaget (8).
Harerne l0ber som vingede hjul , · hvad renser de
grnft eller grerde Aage Lind (9), du muntre l0ber
for min Gud i naturen J eppe Aakjcrr ( I 0).
Haren med langsomme · fu ldst.endig lydl0se ·
sretvise elastikhop Orla Bundgaard Povlsen ( 11 ),
da roemarken dufted frisk · og harerne slog op
som fisk • i dybe, grnnne damme Niels J eppesen
( 12).
Du lille hare på den bl0de fod, · du tog vel aldrig
prremie for dit mod; · du vrelger flugt, hvor kampen ej er lige; · det g0r selv jreg'ren i alverdcns
krige. · Nej, lad dem skrelde d ig for hvad de vil, ·
du h0rer dog det danske landskab til J eppe Aakjcrr ( I 0). Du har kun ly bag en tot eller tue, · furen i markens luftige stue. · »Fej som en hare« jeg
aldrig forstod , • hele din frerden lyser af mod Axel
Juel(l3).
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