
811kkejag1 rar en 
sport forbeholdr 
konge og adel. og der 
var hårde srrafle for
bundet med kryb
skyueri. TrtEsnit af 8. 
Rosens/and med rit
len » Krybskyuen« til 
Chr. Richardt og G. 
Rode: En Billedbog. 
1868. 

og hinder, hvorover b0nderne har måttet vogte 
deres korn om sommeren« (20). 
For landmrendene i egnen omkring de store 
Frederiksborg-skove var kronvildtet en sådan 
plage, at drenge om natten holdt vagt ved sred
markerne og skrremte dyrene ved at afbrrende små 
bunker ukrudt anbragt på en flad sten (2 I). Nogle 
h0je nord og 0st for Engesvang ved Silkeborg blev 
kaldt Vagth0jene; når kronhjorte og rådyr »br0d 
ind over en bymark kunne de på en eneste nat 
0delregge det mcste af kornet, og derfor havde 
man markmanden, som holdt vagt om natten, fra 
de nrevnte h0je kunne han overse en stor del af 
markerne« (22). Dådyrene på Tåsinge »plejer at 
vrere meget fede og anses af mange for det fortrin
ligste vildt« (1823; 23), forhen havde 0en 2-300 
dådyr, som skambed pileplantninger og unge 
frugttrreer, man kunne for dem ikke dyrke raps på 
marker op til skovene (24). 
Klagerne over hjortenes 0delreggelser blev efter
hånden så mange og alvorlige, at det ved kgl. reso
lution 1799 omsider blev besluttet at bortskyde 
alt kronvildt i de fri vildtbaner. d.v.s. udenfor Jre-

Overfor: Et stor/ jagtselskab er ved at gore klar til par
forcejagt i Dyrehaven. Bygningen i baggrunden er der 
kongelige jagtslor Eremitagen. hvorfra de fyrstelige de/
ragere er på ve) ned ad rrapperne. Maleri af Ouo Bache, 
1882. 

gersborg Dyrehave, hvorfra hoffets forbrug fra nu 
af skulle drekkes (25). På Bornholm fandtes der 
1745 stadig cirka et hundrede krondyr, men be
standen blev hurtigt decimeret, og det sidste ek
semplar skal 1785 vrere skudt på Hjortebanken i 
Bodilsker sogn ( 15), siden er råvildt fort til 0en. 
Fra slutningen af 1700-t og til langt ind i 1800-t 
fortsatte nedskydningen af hjortevildtet indtil det 
var nresten udryddet som skadedyr. En prrest i 
Skanderborg amt fik 1815 tabet på en rugmark 
takseret til 22 tdr. korn foruden skader på havre 
og boghvede, i Salten havde en mand o. 1830 fået 
over 60.000 unge nåletrreer 0delagt af hjortebid i 
l0bet af tre år, fra Prrest0 amt oplyses 1839, at 
vildtet feder sig på vintersred, rerter og raps ( I 7). 
På Lolland-Falster forsvandt kronhjorten lige ef
ter 1800 (26), den sidste frit levende i Farrisskoven 
SJylland skal vrere nedlagt 1840 (27), Sjrellands 
sidste 1854 i Gribskov, Vendsyssels sidste i 1860 
og den sidste på Fyn nedlagdes 1872 (25). Kun 
fordi den blev fredet på nogle 0stjyske godser blev 
den ikke totalt udryddet. I slutningen af 1800-t 
fandtes der nreppe flere end 1.000-1.200 krondyr i . 
Jylland. Frijsenborg-skovenes store bestand blev 
skudt vrek i slutningen af I 920'erne fordi den 
gjorde skade på skovbrugets nyplantninger (28). 
Kronvildtets antal sk0nnes o. 1915 at vrere 3.000 
(29). På Bregentved blev 1910-18 årlig freldet gen
nemsnitlig 429 stk. råvildt (30). u skydes årligt 
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Fcelde til hjortevildt brugt allerede i broncealderen. Fal
den af egetra er fotograferet nedefra, så udlesermeka
nismen og klappeme tydeligt ses. Foto: Dansk Folke-
111111e11m. Brede. 

ca. 15 .000 råd yr og 600-700 kron dyr (31 ), antallet 
af dådyr anslås ti l 4.000, 1968-69 blev skudt 
2.600, 1974-75 1.700. 

LITTERATUR: (I) 476 1960,32; (2) 636 22; 902 
1904,263; 172 365f,385; 151 10,24 1-49; (3) 464g 
3,340; (4) 275 101 ; (5) 780 121-25; (6) 645 243; 
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(7) 474 14,543 ; (8) 883b 64; (9) 600 10/11 1923; 
(10) 869 3,73; 296 2,23; (11) 127 1,87; (12) 869 3, 
72f; (13) 54 116; (14) Tidsskr. f. Land0konomi 
1959,33f; (15) 87 22/ 11 1980; (16) 883b 251; (17) 
1272,121 , 123; (18) 883b 145; (19) 155 5,323; (20) 
693c 4,32; (21) 165 19,1925,74f; (22) 464/ 5,49; 
(23) 536 78; (24) 307 174; (25) 102b 104; (26) 419 
l0;(27)248b l,467;(28) 304d29; 102b 104;(29) 
756 5,580; (30) 72b 17 sml. 35,50f; (31) 191 98; 
102b 57. 

AoFtERD, VARSLER 

Omkring I. september begynder hjorten at blive 
brunstig - t0ver den med det kommer vinteren 
sent. »Når hjorten er i sin rasende lyst, da br0ler 
og vneler han så h0jt, at man kan h0re ham lang
vejs, og skyer eller rreddes da ikke hverken for folk 
eller hunde, hvorfor han i den tid ikke er god at 
m0de« ( 1648; I). En gammel jregerregel sagde, at 
»som hjorten går i brunst vi! den også gå ud der
af«; det bet0d, at klart vejr i begyndelsen af sep
tember lovede et klart h0stvejr (2). Jregere mente, 
at hjorten frelder sine takker når den har redt af 
den nye rug (1863 ; 3). 
Det skal i januar altid t0 så meget, at hjorten kan 
drikke af en agerfure (SJylland; 4). 
Hjorten skal kunne blive langt over 100 år gam
mel. »Det er bekendt, at for ikke så lang tid siden, 
i kong Christian den Fjerdes dage, blev en stor og 
svrer hjort fanget i jregernes snarer, og da de flåede 
den var dens hals indenfor skindet omgivet med 
en guldkrede, meget gammel, med indskriften 
Fred mig, Frode [Fredegod] fred[ede] mig« (5); 
kongen lod dyret udstoppe, og det skal have vreret 
at se på Kunstkammeret (6). »Man tror, at dådy
ret oprindelig har hjemme i Danmark, derfra er 
det bragt til England« ( 1802; 7). 

LITTERATUR: (I) 919 181 ; (2) Dansk Folkeka
lender for 1842,24; Danske Minerva 1816,405; 
(3) 749 l25f; (4) 464/tb. 1,8 1; (5) 940b 23f; 693 
XII (1688); 847 l ,163f(l819); (6) 464g ny rk. 4, 
12; (7) 418 I 18f. 

SAGN, EVENTYR 

Nogle hjorte kom en streng vinter fra Fyn til 
Snogh0j, og en mand fra Errits0 sk0d en af dem. 
Men idet han ville give den fangst rejste den sig og 
fo'r afsted med manden ridende på dens ryg. De 
passerede en af hans bekendte, som råbte »men · 
Kristian dog, hvorben?« hvortil han svarede »ja, 
det må pokker og hjorten vide!« Hjorten forbl0dte 
og faldt , men lrenge efter brugte man talemåden 
»den gale ridetur« eller »komme op at ride på et 
halt 0g« (I). St. St. Blicher har formentlig h0rt 
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historien og benytter den i novellen R0verstuen 
( 182 7). En krybskytte i R0dding skov ved K.0ben
hoved kom også op at ride på en hjort og klamre
de sig til dens takker indtil han fik den stukket 
ihjel (2). 
Da Frederik V 1746 bes0gte M0n fik han affrerge
manden i Gr0nsund foneret en hest med hjorte-

En rude fra del gamle Fre
deriksborg J/01 med indrid
set jag1regnskab orer skudl 
hjortevildt. Det kronede 
navne1rak er måske 
Frederik V (som kron
prins). Frederiksborgmu
seet. 

takker - »avlet af en hjort på en af hans hopper«, 
desvrerre d0de dyret for kongen kom ti l K.0ben
havn (3). Klintekorset på M0ns klint mindes en 
jreger, der til hest forfulgte en hjort og ikke nåede 
at standse da dyret sprang ud over klinten (4). 
I et sagn fra Flensborg rull er to vi Ide hjorte en 
skipper i en pigt0nde (5). 
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De såka/dte jagt
/apper var smukt 
dekorerede j[ag, 
hvormed man stand
sede vildtet, når 
k/apperne drev det 
op imod det »ind
lappede« område. 
Kobberstik fra J. 
Täntzer: Der Dia
nen hohe und nie
dere Jagdgeheim
nisse, 1686. 

Om oprindelsen til stednavnet Hjortespring 
(konstrueret 1673) forta:ller sagnet: kongen ind
drog en landsby på Erimitagesletten under kra
nen; b0nderne skulle jage en hjort ud af Haresko
ven, og så stort et stykke jord de kunne fa den til 
at omkredse for den igen l0b ind i skoven fik de 
overdraget (Sa). 
En kilde i Slesvig by t0rrede engang ud, og der var 
ingen anden vidt og bredt. En ja:ger fik 0je på en 
hjort med gyldent gevir og lagde an på den, men 
fik medlidenhed med det smukke dyr. Hjorten 
forsvandt, og na:ste morgen lå dens gyldne takker 
ved brnnden. For dem fik indbyggerne så mange 
penge, at de kunne grave en brnnd, som altid gav 
rigeligt af det bedste vand, og brnnden blev kaldt 
Horn- eller Hjortebrnnden (6). 
I en gård i Vorladegård sogn ved Moss0 hang på 
loftet nogle rådyr, som ikke måtte fjernes, tog 
man dem ned begyndte det at sp0ge (7) sml. s. 
215. Hvis man i Rold skov så en råbuk rede ved en 
bestemt lille fugtig skoveng fo'r man vild og 
kunne ikke finde hjem den dag (8) sml. nedenfor. 
Fire ma:nd var på jagt og sk0d en goldhind, natten 
efter gravede de efter en skat i en h0j på Hårup 
mark ved Århus og fandt en kobberkedel. Den var 
meget tung, og mens de fors0gte at la den op sagde 
en af ma:ndene »havde vi goldhinden ovenpå 
kunne vi ikke have l0ftet den«. Men da en skat 
skal ha:ves stiltiende forsvandt den for stedse (9). 

Overfor: Bro/ende kronhjort. BJOFOTOIArthur Christi
ansen. Til hojre: Vildtbanepa/ ved Ulkerup skov, Ods
herred. Sådanne pa/e markerede gransernefor kongens 
og herremandenes jagtområde. Foto: Dansk Folkemu
seum. Brede. 

En af Wedellsborgs ejere og hans frue blev efter 
deres d0d set ved midnat som to råd yr; de stod ta:t 
op ad k0kkenets arne og varmede sig, men flygte
de da nogen kom til (10). Om en gammel kone i 
SSja:lland sagde man, at hun hver midnat for
vandledes til en hvid hind (11). Om natten gik en 
hvid hind ved Sorn og pr0vede altid på at komme 
over s0en til Hjortena:s; der var vistnok knyttet 
historien om en ung pige til hjorten ( 12). I 
Vemmetofte Strandskov sp0gte en trebenet hjort. 
Et menneske, der stod i ledtog med fanden, slog 
sin broder ihjel, hvorefter fanden skabte ham om 
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