
I Jolkeevemyret »Penge kan gore alting godt« slipper 
soldaten ind til den indesparrede prinsesse i tårnet ved 
at skju/e sig i en guldhjort, som prinsessen begarer. Han 
består derved den prove, kongen har sat ham på, og vin
der prinsessen. 11/ustration a/Car/ Thomsen til »Danske 
Folkeevelllyr« ved Svend Grundtvig, 1883. 

til hjorten. Traf en ja:ger denne hjort i skoven 
må tte ha n flakke rundt i over et d0gn for han 
fandt hjem ( 13). 
Eventyr: prins omskabes til en hjort og kaldes 
Hjorteprinsen ( 14); prins fa r i skoven 0je på en 
hjort med guldtakker, den l0ber ind i en h0j , bli
ver til en sort pige, som forta:l ler at hun er prin
sesse; den har et kors mellem takkem e ( 15); i ste
det for prinsens hjerte bringer skytte hjertet af et 
rådyr (16); tjener skal skyde prinsesse og som be
vis bringe hendes blodplettede kjole, han skyder 
et dådyr og dypper kjolen idens blod; hjo rt lokker 
den ene af to brndre så langt ind i skoven, at ha n 
farer vi ld og af en heks forva ndles til en sten; 
dreng omskabes af gammel mand til b l.a. en 
kronhjort med hver anden tak af guld og hver an
den af s0lv ( 17); pige far gaver af en hjort ( 18); 
gartners s0n skal skaffe en hvid hjort ( 19); helt 
skal skaffe to hjorte st0rre end en herregårdslade 
(20). 
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Hjort og hind optra:der i mange folkeviser, se s. 
s. 243f 

LITTERAT U R: ( I) 464/5,43 ; (2) 464g ny rk. 4, 
276; (3) 764 11; (4) 160 1906/23: 625 (1943); (5) 
2 12c 1,625; (5a) 160 1906/23: 11 9 (1942); (6) 581 
104f; (7) 464g ny rk. 4 , 154; (8) 464g ny rk. 5,58; 
(9) 464g 1,358; (I 0) 464g 5,554; (11) 464g 6.2, I 9 
sml. 34; (12) 160 1906/23: 362 (191 I); (13) 160 
1906/23: 546 (1940); (14) 283c 62-66; sml. 464k 
1,6; ( 15) 464k 110,277; (16) 464 5, 188; (17) 534 
52 f; (18) 464k 90; (19) 212c 1,625; (20) 283b4. 

LEGE 

»Skyde hjorten« var til o . 1840 en faste lavnsleg på 
Yordingborgegnen. En mand kla:dt i fareskinds
kofte med ulden vendt udad og hue af samme 
skind forsynet med to hjortehorn l0b ind i kålha
verne og blev på skr0mt jaget fra gård til gård 
mens man sk0d efter ham med l0st krudt; ved den 
sidste gård sk0d alle samtidig, han fa ldt »d0d« om 
og blev k0rt til gi ldesgå rden liggende på en sten
sla:de (I). 
En n0d lagdes under en hånd og to b0rn skiftedes 
til al sige: hjort til - hund spred - gret, så far du 
mangel Legen blev kaldt »al hjortes« og var måske 
inspireret af b0rns deltagelse i klapjagter (SJyl
land; 2). 
Den lamme hjort (3); hoppe/ lave et dåd yr (4). 

LITTERATU R: (I) 654 40; 232d 111 ; (2) 170 
1940, l 59f; (3) 464i 636; (4) 464i 609f 

uEGEMIDLER 

Bra:ndt hjortehorn blandet med rosenolie og eddi
ke gnides på a nsigtet mod hovedpine; hjortemarv, 
gedetalg og gåsefedt gnides på sprukne la:ber (be
gynde lsen af 1400-t; I). 

Rå/am ca. 4-5 dage gammelc. 8/0FOTO/ Erik Thom
sen. 



Kronhjone på brunstpladsen i kamp om de ventende hinder i baggrunden. Eremitages/ouet ses i baggru11de11. Ma
/eri af Christian David Gebauer. Statens Museum for Kunst. 

For epi lepsi indtages hjortehorn bra:ndt til pulver; 
det la:gges ved smertende tand; bukkens penis 
spist virker afrodisiakisk; kvinde som ikke bliver 
gravid skal spise et ben, som findes i hjortens 
hjerte ( 14OO-t; I a). Bra:ndt hjortehorn indgår i råd 
for bla:resten (o. 1450; 2). 

Christiern Pedersens lregebog 1533: et ben, som 
findes i hjortens hjerte, indgives med vin eller 01 
mod vansmregtighed (19a); for epilepsi indgives 
ituhakket hjortehjerte eller vinafl<og af horn-rasp 
(6b, 7b); asken af brrendt hjortetak blandet med 
rosenolie mod hovedpine (6b); r0gen af bra:nden
de hjortehorn ledes i nll\sen på den, som ikke kan 
falde i s0vn (3b); bra:ndt og pulveriseret hjorte
horn dra:ber »ormen«, som giver tandpine, og 
frester l0se trender, smertende tand gnides daglig 
med afl<og af hornafskrab ( 12a}, syge 0jne bades 

med lud af asken af brrendt hjortehorn (9a), den 
brrendte marv af hornene gnides på gigtsmertende 
lemmer (75a}, bra:ndt og pulveriseret hjortehorn 
drysses på hrevet eller udskudt endetarm (5Ob, 
5 1 a); bra:ndt hjortehorn eller horn-afskrab indgi
ves for indvoldsorm og tarmsmerter (43b, 44a, 
45a, 46b); frigid kvinde skal spise stegte hjorte
testikler, »det hjrelper hende til at få lyst og bega:
ring til sin mand igen« (63a). 
I hjertet af en hjort skudt mellem de to Fruedage 
(15/ 8 og 8/9) eller på Bartoloma:usdag (24/ 8) fin
des en lille knogle, som ligner et kors; hrengt om 
patients hals fordriver det »den onde syge«, pulve
riseret er »hjortekorset« et godt la:gemiddel 
(16OO-t; 3). Geviret af en hjort fre ldet mellem de 
to Fruedage raspes, blandes med sukker og indgi
ves i vin for knuder (16OO-t; 4); i hjortens hoved 
findes en sten, som knust indtages for epilepsi, el-
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liill, i'r' 

7000 år gammelt stena/dersmykke aftander skdret ud af mtmden på en kronhjort. På bi/ledet ses hete smykket som 
det har set ud med både tandperler, tandsat, kabenfra en mår og en fodfra et rad.vr. Foto: Nationalmuseet. 

ler patienten skal drikke vinafkog af hjortetak
rasp · (1643 ; 5); mod blodsot (dysenteri) spises 
hjortens ituskårne penis opbl0dt i 01 ( 1643; 6). Et 
knust hjortehjerte indgår i middel for svimmel
hed, brrendt hjortetak anvendes som tandpulver 
(1635 ; 7). 
Dekokt af brrendt hjortetak, hvedebr0d og kanel 
drikkes mod diarre, eller man kan indtage et af
kog af raspet hjortetak og slangeurtrod ( I 7 5 7; 8). 
Hjortetrelle lregges på spredb0rns bryst for trang
brystighed, på eller under nresen mod fork0lelse 
(1789; 9). T0rret, pulveriseret og kogt hjortepenis 
indtages med vin som mensesdrivende middel (o. 
1820; I 0). Et pulver skrabet af hjortetak blandet i 
mrelk blev drukket mod krampe, »det forsikres, at 
den som har brugt dette middel, ikke nogen sinde 
far krampe« (Ange!; 11 ). 
Hjortetrelle m.m. koges i sm0r til »salve for tren
derne«; brrendt og pulveriseret hjortetand lagt i en 
smertende tand far den til at sprrenges; for tand-
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pine breres et hjortehjerte ( 1789), anbringes marv 
af hjorteknogler (NSjrelland) eller rasp af geviret 
ved tanden ( 12). 
Hjortetalg indgår i et plaster »som nreppe har 
lige« til benskader; den str0s på fodder for at und
gå hudl0shed og bruges endnu ( 1948) af soldater 
(13); hjortetrelle gnides på hremorroider og hel
vedesild ( 1800-t; 14); en sal ve af hjortemarv g0r 
blodårer smidige ( 15); t0rret hjorteblod er sved
drivende ( 1800; 16). 

Hest med kuller, blodstallen, indvoldsorm gives 
pulveriseret hjortetak og svovl ( 17). Hjortens nyre 
nrevnes blandt sårlregemidler, for s0mstik (hov
betrendelse) og forvridning ( 18), knoglemarven 
blandt råd mod forfangenhed ( 19), mod opknebet
hed anbringes en rem af hjorteskind under hestens 
knre t I 700-t; 20), knust hjortehorn og sukker str0s 
på udkrrenget endetarm ( I 700-t; 2 I). 
For kvregets blodpis indgives bukkens penis 



(1600-t; 22). »Dersom tyren ... ikke kan springe 
frisk, så tag en hjorterumpe og brrend den og st0d 
den til pulver, lad det bl0des i vin, stryg hans 
rumpe dermed og på koden [testiklerne]« ( 1640; 
23). 
Hjortetak og -trelle er anf0rt i farmakopeen 1772. 
På apoteker solgtes hjortetakdråber, -olie, -salve, 
-skrab (24). 

Ser gravid kvinde et dådyr i 0jnene far barnet 
fromme 0jne eller et fromt sind (K0benhavn; 25). 

LITTERATUR: (I} 8 3,8,36; (la} 315c 50,58,79, 
85,117,123,139,144,202,235; (2) 3150 27; (3) 847c 
127; 903 2, 1802,594; 464µ 27,87; 160 1906/23: 
294; (4) 816 4,87; (5) 464µ 123; (6) 464µ 109; (7) 
940 87, 117; (8) 648 1757,492; (9) 927a 57; (10) 
464p204;(11) 837 15,1938-39,134;(12) 7323,84 , 
95,108; 464p 201; (13) 464p 222; 534b 45 sml. 
161 556 (faretrelle); (14) 373 9; 176 17; (15) 464µ 
302; (16) 362 123; (17) 74 34,74,82,113; (18) 74 
99,105, 113; (19) 74 111 ; (20) 74 80; (21) 74 75; 

(22) 74 174; (23) 464/tb. 1,98; (24) 315 46; (25) 
Dansk Klinik 19 10,608; 160 1906/ 30: 2020. 

A N DEN A , VENDELSE 

I stenalderen gav kronhjortens knogler, navnlig 
gevirets sprosser og de !ange rette mellemfodsben, 
råmaterialet til forskellige redskaber såsom 0kser, 
dolke, fiskekroge, lystertrender, mejsler, prene til 
skindsyning, tryk- eller glittestokke til flintbear
bejdning; 0kser af det svrere parti omkring gevirets 
rosenkrans er fundet i de fleste st0rre bopladser 
fra reldre stenalder; kronhjortens trender blev bä
ret som kvindesmykke, skindet brugt til beklred
ning, hytter, både m.m. (I). 
I broncealderens uldt0j er ofte blandet hjortehår. 
Bidselstrenger af krondyrtak fra jernalderen blev 
fundet bl.a. på Lolland og Fyn (2). 
Man skelnede i middelalderen mellem skind af 
då- og krondyr, hind og buk (3). St0vler af hjorte
hud nrevnes i folkevisen Ungersvendens Klage
sang (4). I en omtale af morgentoilettet skriver 
Henrik Ranzau 1576: om sommeren anbefaler jeg 

Rådyr lever i flokke og holder helst til i skove med Lat bundvegetation sam t i krat og skovbryn. Maleri af A. Macke
prang. Naste ops/ag: Jagtselskab med hunde holder pause i vimerskov. Maleri af Peter Raadsig, 187 I. 
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