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Hertugræve og køkkenharer Hans Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: Før Genforeningen i 1920 var
Sønderjylland under tysk styre, og dermed også under tysk jagtlovgivning. Det kom til at præge landsdelens

jagtforhold, der kom til at adskille sig markant fra jagten i det øvrige Danmark.
Denne bog samler en perlerække af historiske jagtberetninger fra hele det sønderjyske område. Bogen følger
jægere fra alle samfundslag, og som læser kommer man derfor både med rundt på jagter i bondelandet, på de
store godser og i statsskovene. Med afsæt i originale kilder skildres bl.a. jagten på sæler i Vadehavet, gæs i
marsken, ænder i engene, oddere i åerne, krondyr i skovene, agerhøns i roemarkerne – og store harejagter

med helt utrolige udbytter.
Samtidig fortælles om, hvordan erfaringerne fra Sønderjylland blev brugt som løftestang for nye ideer, der

efter 1920 kom til at ændre hele den danske jagt.
”Hertugræve og køkkenharer” er både en underholdende og oplysende bog, der skildrer en spændende og

meget anderledes epoke i den danske jagthistorie, som aldrig har været beskrevet før. 
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