


en dragt af hjortelreder, thi hjorte er et lrengele
vende dyr og en fjende af gift og slanger. 
Af hjorteskind fås !reder til bukser, handsker, k0l
lerter, st0vleskafter ( I 800; 5). Rådyrets skind bru
ges til handsker og vaskeskind (6), beredt med på
siddende hår anvendes skindet som sengeunderlag 
ved langvarigt sygeleje ( 1878; 7). Hårene benyttes 
til stopning af stolesreder, hynder, madrasser etc. 
( 1800-t; 8). 
Kronhjortens takker bruges som dolk- og kniv
skafter, vregdekoration, t0jknager (9), kaffe klares 
med hjortetakker (1802 ; 10), af takkerne koges 

gele ( 1800-t; 11 ), de sortbrrendte horn giver en god 
sort farve, de hvidbrrendte bruges til polering 
( 1800; 5), talgen til lys ( 1834; 12). 
Hjortetakspåner kogt i vin gnides på hovedet mod 
lus (1533; 13), i haven drysses brrendt hjortehorn 
mod »forgiftige orme« (1634; 14). Hjortens lever 
kan bruges som agn ( 1649; 15). 
Adelen regnede oksek0d for en tarvelig kost; un
der Frederik Il (1559-88) blev det skik til a rve0l at 
servere stegt hjort og helst rå- eller dådyr, som 
skulle skaffes fra de kg]. vildtbaner, men ans0g
ninger herom blev sjreldent afslået, således forrere-

I folkevisen »Jomfru i hindeham« skyder en jagtgal broder - trods moderens advarsler - den til en hind forvandlede 
soster: »Han Jlåed i hendes nakke, han fandt sin sosters /okker ... Han jlåede i hendes side, fa ndt hendes htender 
hvide. Hr. Peder kasted sin kniv mod jord: Nu haver jeg sandet min moders ordf« Farve/agt tegning af Joakim Skov
gaard, 1898. 
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Dådyr. BIO FOTO/ Kaj Boldt. 

de kongen 1592 tre kronhjorte, I I rådyr og fem 
dådyr bort, senere skete leverancerne mod beta
ling (16). 
Det ärlige forbrug af hjortevildt i perioden 
1838-40 angives således (17): 97 krondyr i K.0-
benhavn og 18 i k0bstrederne, dådyr henholdsvis 
515 og 164, rådyr 1360 og887. 

LITTERATUR: (I) 551 571T; 881 40-52 ; 27 188, 
222; (2) 534b 38 ; (3) 474 15 ,525; (4) 153 4.1 ,81 ; 
(5) 362 123; (6) 556 2,414; 944 20, 1973,89; (7) 
928 1,145; (8) 362 123; 418 119; 563 163; 928 I , 
140; (9) 362 123; 563 163; 928 1, 140; (10) 903 2, 
594 ; (11) 362 123; 563 163; (12) 563 163; (13) 673 
2a; (14) 940b 23; (15) 356 38 ; (16) 869 l4,339f; 
(17) 1272, 124. 

ORDSPROG, TALEMÅDER, GÅDER 

Det hjorten mest forlader sig på, derved fanges 
den; gammel l0ve er strerkere end ung hjort; den, 
som har hinden i huset, får have hunden på taget 
(Peder Syv 1682); når hjorten forst går i kreret er 
den slem at [be]sejre (I); man skal kende råen på 
tampen [halepartiet] = se en sag eller person fra 
flere sider ( 1800-t; 2). 
Springe som en hjort (eller ironisk: som en d0d 
hjort); sprrenge eller fare som nogen hjort (om 
den , der altid har travlt) (3), han render som no
gen hjort ; f0re sig som nogen hjort (om hest med 
flot rejsning) (Mors; 4); Jet som en hind (5); I,;.,._. ,A 
1tr~•1t,o,t - """ ,1.,,k~ 1<1,l't•1 r«t:>,._ ( ~ 1'1-) 

16 Folk & Fauna 

Gåder: hvad er raskere end en rå? (tanken); hvor 
langt ind i skoven går råbukken? (indtil midten, 
derefter ud igen) (6). 

LITTERATUR: (I) 561 2,58; (2) 388 (Falster?); 
(3) 212c 1,624; (4) 804 1,99 ; (5) 659 8,143 sml. 
289; (6) 534b 53. 

PROSA OG POESI 

Dette for den st0rste del af året sagt modige, rolige 
og uskyldige dyr synes at vrere skabt for at oplive 
og forsk0nne skovenes ensomhed og der langt 
borte fra vore boliger at ops0ge sig i hine naturens 
store haver sikre opholdssteder. 
Dette dyrs nette og yndige gestalt, dels veldannede 
krop, dets senefulde og b0jelige lemmer, dets ho
ved der, hvad hannen angår, mere kan siges at 
vrere prydet end bevrebnet med horn, der ligesom 
trreernes toppe årligt fornyes, dets st0rrelse, styrke 
og hurtighed adskiller det på en fortrinlig måde 
fra de fleste 0vrige af både skovens og markens be
boere, og dets majestretiske og tillige muntre ud
seende hjelmer det fuldkomment hin redle titel. 
Man sammenligne en munter og fuldvoksen 
kronhjort med et får, en ko, et svin - hvilken for
skel! Esaias Fleischer I 798 (I). 
Så megen kraft og så megen gratie i sk0n forening 
opviser kun et dyr i vore skove. Carl-Johan 
Frederiksen (2); begreber om gratie og vrergel0s 
forfinelse låner vi billeder til fra hjortes og hinders 
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verden, et af de sk0nneste danske digte har hjor
ten i sit navn og som ledemotiv Johannes V. l en
sen (3); endnu i dag er hjortene for os indbegrebet 
af naturens frodighed, sk0nhed og ynde, og vi fin
der det rimeligt, at Christian Winthers store na
tionale digt, <ler giver os al Sjrellands yppige som
mernaturs dufte og farver, har en hjort som 
midtpunkt F. W. Brastrup (4). 
I den korte tid, han stod til beskuelse, afsl0redes 
hans fulde sk0nhed i alle enkeltheder. Han var le
gemligg0relsen af harmoni og afstemthed i byg
ning og form. Den slanke og dog kraftige ryglinje, 

den fuldendte hals, den sva:re m0rke bringe og 
den trette, pelsede halskrave, <ler som en korthåret 
strid manke na:sten gik i et med brystet, dannede 
tilsammen en fast, samment0mret skikkelse af 
sja:lden sk0nhed. Harmonien kronedes af det fri
bårne hoved. Og h0jt på den faste, brede pande 
kronedes hovedet af hans statelige våben. Paul 
Hansen (5): fra pandehårenes krus strevner horne
ne mod sky, perlede, m0nstrede, ligesom udskåret 
med hundreder af påhit til prydelser, så kanter de 
sig videre, grener sig og danner spidser og lader 
den n0ddebrune bundfarve gå over i et blrendende 
hvidt. Et herligt dyr, en Nordens gazelle! (a); 
brunsthjorten er et skovgespenst , frygtindgydende, 
ond - han, den s\rerke buk, åb.enbarer sig i sin har
moniske sk0nhed som levendeg0relse af al sko-
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vens mystik: de forskende 0rer, de knejsende 
horn , handyret med den selvsikre og modige agt
pågivenhed (b) Svend Fleuro.n (6). 
1 en lysning står et pragteksemplar af en kronhjort 
på ti år, velvinklet og dyb er ka:mpen ... En ma:g
tig krone pryder det stolte hoved. Som sva:re ege
grene l0fter sig strenger og sprosser i et sta:rkt 
sekstenenders gevir, fejet rent for hver tra:vl af 
sensommerens lådne bast ... Som det sm ukkest 
trenkelige monument for skoven står hjorten og 
udstiller sine to hundrede kilo for solen Torben 
Nielsen (7). Intet andet i de danske skove levende 

lager skyder efter 
flyg/ende hind. Re
k/ame for jagtuds1yr i 
Jl/11s1tere1 Tidende 
1-12-1872. 

vi ldt kan i majestrelisk holdning, kraft og hurtig
hed måle sig med kronvildtet, hvorfor man også 
har kaldl kronhjorten skovenes konge H. E. F. 
Justesen (8). »Strerk buk« er sådan el ja:gerudtryk. 
For den , <ler kender det, har det over sig en nim
bus. 1 ordene er der klang af noget usa:dvanligt. El 
indbegreb af sk0n hed, slolthed og kraft Svend 
Fleuron (8a). 

Når jeg kommer et stykke råvildt på na:rmeste 
hold, er det linjerne i dels krop og samh0righeden 
imellerri dem og skovens 0vrige linjer, jeg må 
beundre. Halsens rejsning og stammernes rankhed 
går i et, hovedet har samme folsomme bevregelig
hed over sig som lysstrejf, der kommer ti l syne 
imellem grenene og alter forsvinder ... De lange 



0rer er rejst og linjerne i dem går i et med stråene. 
De ejer den samme f0lsomhed som disse overfor 
enhver luftning Antonius Nielsen (9). 
Hjort og rå stod i store flokke, lyttende med hove
det; en f10j afsted og hele skaren fulgte efter; ingen 
ind0vet man0vre kunne gå bedre H. C. Andersen, 
De to Baronesser (1848). Et par stykker råvildt 
trisser grressende frem på gr0nrugen langs en 
grusgrav. Let og graci0st f0rer de de slanke, sene
strerke ben, og de fine hoveder med de blide, nre
sten melankolske 0jne drejes jrevnligt forskende 
bagud (a). Over dens hoved hviler et prreg af noget 

en pren, lidt sat gårdmandskone med et tilforlade
ligt h0jskoleprreg Pou/ Hansen (5). 
Man vandrer frem ad sortmuldede, solpletsprette
de skovstier som over et treppe af dådyrskind 
Knud Pou/sen ( 12). 

Gammeldanske dyrerim o. 1460 ( 13). 
Hjort og hind optrreder i mange folkeviser. Vor 
eneste fra middelalderen direkte overleverede 
folkevise er syv strofer af Ridderen i Hjorteham 
fra o. 1450 (14). 
Der spiller [l0ber )egende] inde de rerlige dyr, · 

,,,,.---..._ 
,,,. ... ____ .. ' Råbuk ag råer. Anonymt 

trcesnit i Chr. Richardt: Bi/
ledtexter gamle ag ny. Ke
benhavn u.å. 

' . 
/ 

( 

redelt og fint , panden er h0j og hvrelvet, 0rerne re
gelmressig keglede og 0jnene skinner som to dybe 
skovs0er. Dens skind har en ejendommelig kasta
niebrun l0d, og der udgår som en gnistrende sol
gl0d fra det (b) Svend Fleuron (10). En råbuk 
[kom] frem et par hundrede alen borte. Den stod 
ganske stille med den !ange, fine profil Jet l0ftet, 
vejrende, vagtsom, som om den lyttede med hele 
kroppen ... Den mindede mig om Helge Rode (a), 
hvilken indtagende fylde er der ikke ... over det 
hvide agterspejl, som råen så s0dt og koket viser 
mig både to og tre gange, når hun med et par 
yndefulde spring skyndsamt s0ger tilflugt inde i 
smågranernes gr0nne garderobe (b) Knud Poulsen 
(11). Hvis man kan betegne hjorten som en stolt 
godsejertype, så må hinden vel nrermest kaldes for 

16* 

som man kalder hjorte og hinder. · Der spiller 
inde [i skoven] både hjort og hind · og andre dyr 
så k0nne (15); der gror inde de fejreste trre, · som 
man kalder lilje og linde; • der spiller inde de rer
lige dyr, · som man kalder hjorte og hinde (Jom
fruen i Fugleham; 16); der spiller inde både hjorte 
og hinde · og alle de dyr, man kunne finde (Rid
der Stigs Runer og Bryllup; 17). 

Visen om Jomfruen i Hindeham kom fra Frankrig 
og England til Danmark; moderen ved, at hinden 
er hendes omskabte datter, og advarer s0nnen 
mod at ~kyde den, men forgreves. 

Hjorte i gr0nne lund · de glredes allen stund, 
med hinder sine vanker, · deres fode af sommeren 
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