
40 



Hund med 
et stort kuld 
hvalpe i 
hestestalden. 
Maleri af 
S. Simonsen. 

Hunden 

Canis f amiliaris 

Navne: heraldik, kalkmalerier; historisk s. 43; dan
ske hunderacer 46; krop og adfrerd 46; r~gt og pleje 
50; stemmetydning 51; vars/er 52; den vilde jagt 55; 
sp~gelseshunde 56; djrevel og heks som hund 59; 
andre sagn 61; anden overtro 63; eventyr, fabler 66; 
hundekirkegårde 67; skik 67; gåder 68; anvendelse 
af kropsdele 68; ordsprog, talemåder, mundheld 
71; prosa og poesi 78. 

Hund frellesgermansk, gammeldansk d.s. , o ldnor
disk hundr ; beslregtet med grresk kyon og latin ca
nis; af germansk hunda og hl/irende til ord for hund 
i en rrekke indoeuropreiske sprog, måske oprinde
lig et lokkeråb (1). 
Persontilnavn 1300-1500-t (2). Forled i mange 
stednavne: Hundslund 1264ff Århus a ., Hunseby 
1264ff Lolland, opr. Hundså 'å hvor hunde frer
des', jf. Hundsbrek 139Off Ribe a.; Hundshoved 
14O6ff Århus a. , Hl/innerup 1423ff Assens a. til 
gammeldansk hynda 'hanhund' jf. Hynding 147Off 
T11inder a.; Hundhale (gärde) 15O8ff Ringk!1ibing 
a., Hundkrer 1532ff Ringkl/ibing a ., Hundesvang 
156Off Ringkl/ibing a. , Hundshalegård 1607ff Åker 
s. Bornholm, Hundetårnet 164Off på Hammershus, 
hvor d11idsd11imte forbrydere skal have siddet fan
get; Hundh11ij 1641ff, Hundegade 164Off, Hunds
eng 1641-48, Hundsbjerg 1704ff, Hunnet 1715ff, 
alle S0nderjylland ; Hundelrenkemarken o. 175Off 
Tåsinge; Hundsbjerg 1769ff, Hundekilde 1771 
(derefter Hundekrer) og Hundehoved 17892ff, alle 
S11inderjylland; måske i Hundskrer 1595ft (Hl/ins
skier) Nr. Nissum s. , Hundested 1796ff NSjrelland 
(hunde- snarere srelhunde) (3); Hundehullet 1818-
69, lille vig ved Sandvig Bornholm, hvor man må
ske har druknet hundehvalpe (4). På hundestenene 
mellem Tranbjerg og Gundestrup 0Jylland var 
mrerker af to »lighundes« poter, de angreb en 
mand som råbte foran kirkedl/iren ( 4a) ; sml. s. 
58. 
Kreltringesproget: hrevl, h~ve, h~vl (5). 
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Kalde- og krelenavne: ges 0M0n o. 1880 (6), hund
ken SS!esvig (7), kise VJylland, Thy (8), passi Sam
s0 (9), pirres SJylland (10), pudse Hobro (11), sek 
o. 1700ff Jylland, Falster, sik Sams0 og 0.f. Store
brett (12), tyst Stevns (13), vappe, vaps, vapsi Jyl
land, Fyn, M0n, ve! en forenkling af hvalp, se ne
denfor (11), vassi VFyn og voing Bornholm (11), 
vovse og vovhund (alm.), vovvov Fyn, Falster (13), 
vovsik(ker) Lolland-Falster (13), vr.eppes SJylland 
(11), vuffesik Falster, vus Vendsyssel og vyst, vy
sting Bornholm (11). 
Bondehund, gdrdhund o. 1700ff (14), i lrenke: 
bjr.efhund Ribeegnen o. 1840; 15), skpdehund, reld
re nydansk d.s. , om lille stuehund, der ofte ligger i 
sin ejers sk0d jf. fruerhund o. 1700ff (frue 'fornem 
dame') (16); slagterhund, reldre nydansk d .s., stor 
hund der navnlig blev holdt af slagtere, isrer born
holmeren o. lign. racer; i udtrykket: frrek som en 
slagterhund ( 17). 
Kpter, reldre nydansk kyttre og kytter, fra plattysk 
og af uvis oprindelse, måske udviklet af germansk 
kautari eller plattysk kot 'hytte' , jf. koter ' indsid
der, bondehund' (18); brugt srerlig nedsrettende 
om hund uden raceprreg, uegnet til vagt og jagt, 
også som skreldsord. »Man kalder således de 10se 
hunde, som strejfer omkring i landsbyerne og 
overfalder undertiden på en frygtelig måde alle 
vandrende, ja endog ridende og k0rende, hvorved 
mennesker ofte beskadiges, men endnu oftere bli
ver ride- eller k0rehestene sky, uregerlige eller 
stredige ved denne stygge og hreslige k0terbjreffen 
af hete tylfter sammenstr0mmende landsbyhunde« 
(1799; 19), sml. s. 44. 
Slang: gadekryds, cocktailhund, koncentreret hun
deudstilling o. 1880ff (20). 
Hvalp frellesgermansk, gammeldansk hwrelp, 
hwalp, af germansk hwalpa 'det pibende' og h0ren
de til et indogermansk ord for at pibe, bjreffe (21) ; 
som persontilnavn 1300-t (22), indgår i stednavne
ne Hvalpkrer 1589-1771 Nordborg landsogn og 
1690ff Tandslet s., måske i Hvalpsund 1658ff, her 
dog snarere af jysk hvalp 'hvid plet, skimmel på 01' 
og da sigtede til farvandets krappe hvide s0er (23). 
Ung hund, hvalp der kan g0: rakke, reldre dansk 
rakkre, 0.f. Lillebrelt (24), til at rakke 'strejfe om
kring' jf. rakker 'omflakkende person' (»et rakker
liv«), ordet måske beslregtet med rag 'rank' og be
tydningen er da en lang og smal hund (25); vaps 
h0rer til vappe 'noget bl0dt, buttet etc.', jysk vaps 
' tyk, fed mand' (26), også brugt som hundenavn. 
Gammel mager hund: skindtig, -ting Ribe , Vend
syssel o. 1840 (27), om efterleddet se nedenfor; 
lavbenet hund: tr.eppetisser, sandblreser (når den 
fjerter) (20); langhåret hund: lampepudser, garn
npgle, gulvmop (28). 
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Hunhund: treve, gammeldansk treffue, fra plattysk 
teve svarende til oldengelsk tife , af germansk tibon 
med uvis oprindelse, måske beslregtet med tispe 
'sk0ge, hunhund' (29), bruges som skreldsord til 
l0sagtig kvinde; tig o. 1840ff (30), som persontil
navn (Tich) 1400-t (31); bikke o. 1700 (32). 
H0nsehund kaldes forstanderhund Ringk0bing o. 
1885 (33). Grrevlingehund o. 1700ff, bruges af jre
gere til at drive grrevlinger (og rreve) ud af huleo jf. 
gravhund o. 1700ff (34), »dens kraftige bygning i 
forbindelse med de korte ben g0r den srerdeles 
skikket til at trrenge ind i små åbninger og gribe, 
drrebe eller udjage vildtet « (1879; 35). 
Moppe, mops (forhen en alm. sk0dehund) fra hol
landsk moppen ' surmule, gnaven' (beslregtet med 
verbet måbe), navnet skyldes racens rynkede og 
ligesom arrige ansigt (36); »den er arrig, hreslig og 
dorsk, men var i sin tid ikke desto mindre damer
nes yndling« (36a). 
Mynde reldre nydansk d.s. , gammeldansk m(i)0n
de, m(i)0hund, oldnordisk mjohundr, sammensat 
af hund og oldn. mjor, gammeldansk mio(r) 'smal' 
(37) jf. smalhund o. 1700 (38), ordet indgår i sted
navnet Mysunde 'det smalle sund' ; persontilnavn 
(Mi0nde) 1300-t (31); vindhund fra plattysk, for
leddet er oldh0jtysk wint 'hund' og egentlig navnet 
på det slaviske folk venderne (gammeldansk wind
rer) ved 0sters0en; af indogermansk uenetos 'el
sket' og beslregtet med (en) ven, men opfattet som 
h0rende til vind (blrest) på grund af hundens hurti
ge 10b (39). 
Pudel, puddel fra tysk pudeln 'plaske i vand' , hun
den blev afrettet til under jagt at sv0mme ud efter 
nedskudt vildt. 
Stpver reldre nydansk st0ffuer, korthåret jagthund, 
der opst0ver vildtet; fra tysk stöwer af stöwen 'op
snuse, jage op' jf. germansk steuben 'st0ve, ryge' 
(40). 

Hund og hundehoved indgår siden 1200-t i mange 
sigiller og adelsvåbner (hunde ofte som skjoldhol
dere ), således 1220ff for den holstenske uradels
slregt Ahlefeldt og 131 lff for Johannes Hwalp på 
Sjrelland (41), mynde(r) kendt fra 1341 som motiv i 
våbnet for holstensk uradelsslregt, dansk 1647ff 
(42). 

Kalkmalerier: 0rslev kirke o. 1325 (hund blreser 
på horn) ; Skibby o. 1350 (konger med jagthund); 
St. Peders kirke, Nrestved (skQJdehund med bjrel
dehalsbånd); Hejninge o. 1400; Stege o. 1400 (tre 
hunde efter rreve) ; Fanefjord o. 1480 (hund slikker 
Lazarus' sår); Århus domkirke o. 1480 (hund og 
gres) ; 0rbrek o. 1480 (hund med k0dben i mun
den); Vejlby o. 1490 (hund slikker blod i sig); Hel-



sing!llr Mariekirke o. 1500 (hyrdehund); Ingslev o. 
1500 (hund bider en drage); Sm(llrum o. 1500 (to 
hunde ved Golgatha); Hyllested o. 1500 (hund 
slikker Lazarus' sår, tre hunde jager en enhj!llr
ning); Vester(ll på Lres!ll o. 1510 (hunde folger de 
hellige tre kongers heste); Harridslev o. 1520 
(hund i snor); Gislev o. 1520 (kobbe! med seks 
hunde) ; Vestervig o. 1500 (hund reder stegt gås) 
(43). 

LITTERATUR: (1) 505 162; (2) 314 2.1, 479f; (3) 
130 2, 96; 3 9; 4 256; 5 59; 6133, 186,214,358,522; 
7 328; 10 59,66,488; 12 83, 164; 15 241; 17 28,320 
(sml. 399), 367, 432f; 362 3, 65f, 68; 4 56; (4) 130 
10, 59; (4a) 199 110; (5) 644 12,1889,74; 182 85; 
475 453; (6) 644 2,1884, 123; (7) 631,243; (8) 178b 
2, 134; 244b 128; 390h 1,96; (9) 178b tb. 317; (10) 
178b 2, 833 (Andst); (11) 180 350; (12) 461 476; 
178b 3,170,178; 667 69; 331; (13) 331; (14) 467 
G84; 547 2,984 (1750ff); (15) 461 34; (16) 178b 
1,375; 547 6,100 og 20, 106; (17) 547 20, 334; 279 
189; (18) 547 12,lOlf; 505 221; (19) 703 1, 217; 
(20) 71c 296; 187 54; (21) 505 164; (22) 314 
2.1,483; (23) 130 7,196,417; 237b 1,171; (24) 461 
438; 331; (25) 547 17, 352; (26) 178b 3,989; 547 26, 
365f; (27) 461 487,594; (28) 71 71; 573 6/2 1950; 
(29) 365 4,519 (1639ff); 505 435 ; (30) 461 594; 179 
40; 365 1,201; (33) 178b 1,357; (34) 467 G249; 547 
7,253; (35) 407 3, 164; (36) 547 14, 339; 505 755; 
(36a) 752 87f; (37) 547 14, 596; 505 259; (38) 467 
L40; (39) 547 27, 7 (1762ff); 505 452,457 ; (40) 505 
395; (41) 3 47f, 61, 67f, 80,300,307,341,357,357, 
367,452,459,473,503, 581;5586; 690b 18; (42) 3 
47f, 240, 356, 387, 413, 498, 528; (43) 626 
81,112,114,205,217,228,244,246,277,299, 316-
18, 353, 359. 

HISTORISK 

Af alle husdyrene kan hundens samh(llrighed med 
mennesket fores lrengst tilbage. Også i Danmark 
viser knoglefund fra Maglemosetidens sjrellandske 
bopladser (8.800-6.800 f.Kr.), at hunden var vort 
forste, gennem hele reldre stenalder tillige eneste 
husdyr. Et veludviklet, kortkrebet dyr på st(llrrelse 
med den gr!llnlandske slredehund og en mindre 
form omtrent som nutidens terrier. Yngre stenal
der havde små hunde, mens de få knoglefund fra 
broncealderen er af en ret kraftig type, og jernal
derens hunde varmeget store med kraftige trender. 
I et hus ved Åsum fra o. Kristi f!lldsel havde hun
den fået et k!lldben (okseknogle) med i graven. Det 
drejer sig formentlig om et hundeoffer, dyret skul
le vrerne huset mod onde änder ligesom den hund, 
som med en madskål blev gravet ned ved indgan
gen til et jernalderhus i Ginnerup Thy. Andre ofre-

de hunde blev fremdraget i Bjergby n.f. Hj!llrring 
og af Rislev mose SSjrelland (dateret 4.-5. årh. 
e.Kr.). 
I en grav fra vikingetiden 0. 800-1050 e.Kr. ved 
Errindslev MLolland lå knogler af en h!llvding, 
hans hest og en h!lljbenet myndelignende hund, i 
Lejre en »sk!lldehund« med knap 40 cm skulder
h!lljde. Myndelignende hunde kender desuden fra 
Hjortspringbåden ( o. 400 f. Kr.) og borgtomten 
Nresholmen i Odsherred (1300-t). I vor eneste 
skibsgrav, det 1935 ved Ladby N0Fyn udgravede 
vikingeskib, blev en h(llvding h!lljsat med sine heste 
og hunde (1). 

»Vort reldste husdyr, mennesket hjrelper på jagten, 
vogteren af hjemmet og de halvvilde hjorde« Niels 
Åge Nielsen (2); »af alle dyr har den stået menne
skets hjerte nrermest; under skiftende tidsperioder 
og naturforhold har den troligt fulgt mennesket og 
delt dels skrebne på godt og ondt« Magnus Deger
b~l (3). »Man kan med sandhed sige, at intet andel 
dyr har som den knyttet sig til menneskene, fulgt 
dem fra rekvator til polerne, sluttet sig til dem med 
krerlighed og vreret en villig hjrelper til enhver ger
ning, det vrere sig at opspore og jage vildtet for 
jregeren, at vogte hjorden for hyrden og beskytte 
ejendommen, hus og hjem for agerdyrkeren. At 
den ofte bruges til at trrekke og brere byrder, samt 
at den for mangt et gammelt enligt menneske ud
g!llr det eneste selskab, er så bekendt, at der her 
kun skal peges på det« (1879; 4). 
»Intet andet dyr slutter sig så inderligt til sin herre. 
Den lreser hans sindstemning i hans !llje, glreder sig 
ved hans glrede og nedslås ved hans sorg, ja tileg
ner sig ofte hans karakter og vresen. Når herren er 
fravrerende er hans tro hund urolig og s!llrgmodig 
og tager ikke f!llde til sig; vender han tilbage mod
tager den ham med jubel, d(llr han lregger hunden 
sig ikke sjreldent på hans grav og s(llrger sig til d!ll
de. På grund af sine fortrreffelige egenskaber og sin 
nresten menneskelige forstand vurderes hunden i 
almindelig h!lljt og betragtes ofte snarere som en 
ven og stalbroder end som et umrelende dyr« 
(1881; 5). 
»Uden at vrere fornuftig som mennesket beskrem
mer [hundene] utallige mennesker med deres tro
skab og bestandige tilb!lljelighed mod deres herrer 
og velg!llrere. Hverken stolthed eller egennytte, 
men alene frygten for at mishage, styrer alle deres 
handlinger. De er ganske iver, hurtighed og lydig
hed. Krybende lregger de deres mod ,. styrke og an
dre frerdigheder for deres herrers fodder; med op
spidsede (llrer venter de på hans befalinger og er 
straks rede til at udfore dem ; de ser barn i !lljnene 
og ligesom i ydmyghed foresp!llrger om hans vilje -
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et vink er dem nok, og hurtigt bestra:ber de sig på 
at efterkomme den. Modtagne velgerninger g0r et 
langt st0rre indtryk på dem til taknemmelighed 
end erindringen om tilfojet uret til nogen bitterhed 
eller vred ha:vn. De underkaster sig tugtelser uden 
at g0re opr0r og slikker smigrende den hånd, som 
har forårsaget dem smerte« (1798; 6); sml. s. 47. 

I de »vilkår«, som Christian Il af Bayern 1446 gav 
Lollands b0nder, hedder det: Ingen bonde [skal] 
have mere end en hund fordi almuen klager over, 
at nogle har for mange bunde, som bider deres får 
og fa: ihjel. - En vedta:gt 1802 for Horsens bestem
mer bl.a.: 
Ingen l0se hunde må fra 11. marts til 12. september 
findes på marken, da disse nedtra:der diger, gra:s 
og korn. Markvogteme er berettigede til at dra:be 
sådanne, går eller k0rer nogen i marken, uden for 
landevejen, og har hund med sig, straffes for hver 
gang med 1 rigsdaler (7). En plakat af 15/11 1783 
påb0d, at alle l0se hunde i hovedstaden skulle dra:
bes, året efter fik natmesteren årligt 50 rigsdaler 
ekstra for at slå dem ihjel - også sådanne, der fulg
tes med deres herre. Den portugisiske gesandt grev 
Souza kom 29/9 1788 gående gennem Str0get med 
sin lille hund, da tre rakkerkna:gte sprang frem og 
drrebte den. 
Det resulterede i en retssag og ny plakat 8/3 1789: 
nedslagtningen af l0se hunde på offentlig gade 
måtte kun finde sted fra Sankt Hansdag til udgan
gen af august, d.v.s. når der oftest forekom hunde
galskab. 1809 bestemtes, at aflivningen skulle ske 
mellem kl. 4 og 7 morgen, senere rendret til , at l0se 
hunde skulle indfanges med net og stationeres 24 
timer i Veterina:rskolen på Christianshavn, hvor 
evt. ejere kunne hente dem mod at betale en b0de. 
En plakat af 4/10 1815 påbyder, at alle hunde i 
K0benhavn skal ba:re mundkurv, samme år indf0r
tes hundeskat: alle hunde skulle anmeldes til poli
tiet og ba:re et tegn i halsbåndet. F0rste år blev der 
anmeldt 3.206 og na:ste år 2.576. 
Byemes talrige omstrejfende hunde var en af de 
st0rste plager også i 1500-t. »Herrel0se, halvvilde 
og forsultne fa:gtede de sig gennem tilva:relsen, 
f0dt i en eller anden smutkrog i gaden, uden ejer
mrend, uden tilhold , levende i blodig kamp med 
radmagre ba:ster af samme kaliber« (8). »Opf0dt i 
skam, levende af affald og ådsler strejfede de 
hjeml0se om, til stede overalt hvor der var noget 
på fa:rde. Uden venner, i kamp mod alle, forenede 
de rovdyrets snildhed og kraft med den tamme 
hunds dristigbed. - Enhver, hvis kva:g var blevet 
skambidt, eller hvis andagt forstyrredes under 
gudstjenesten af hundene der sloges i kirkens bag
grund, indså n0dvendigheden af, at der blev skre-
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det ind. Man s0gte at udrydde hundene, og dog 
dannede de et n0dvendigt led i datidens byforhold. 
De havde overtaget den gerning, som beboerne 
undslog sig for: at holde gaderne rene. Ligesom 
gribbene i Sydens byer udgjorde de det egentlige 
ordenspoliti og fjernede ådsler og affald. For at 
forstå deres nytte beh0ver man blot at mindes, 
hvorledes det dengang var skik at have slagterierne 
inden for byen. Hvad der ved disse gik til spilde var 
nok til at ma:tte en hel flok hunde og endda farve 
rendestenene i vid omkreds« (9). 
Hundene blev erklreret fredl0se, nedslagtninger af 
dem bel0nnet med pra:mier; den brutale jagt på 
gadens hunde var gennem århundreder et dagligt 
syn, srerlig på varme sornmerdage. Alene i Helsin
g0r blev der i sidste halvdel af 1500-t årligt aflivet 
150-200 hunde (8) , og 1801 slog man 815 k0tere 
ihjel i K0benhavn (10). Det var i 1800-t's begyn
delse almindeligt at dra:be hunde, som bavde over
faldet og bidt et menneske (11). 
»Lige så forn0den Ja:nkehunden er for landman
den , så skadelige er de l0se k0tere, der strejfer om 
både på gademe og i marken. Det er frygteligt for 
enhver vandringsmand at passere igennem lands
byerne, hvor man antastes af hele flokke l0se hun
de. Vi har forordninger imod denne og andre u
skikke på landet, men gid de overholdtes! (1793 ; 
12). 
»En vagtsom porthund i Ja:nke er h0jst 00dvendig 
for enhver landmand, lige så n0dvendig som d0r
klokken for k0bstadsmanden. Men nattetyve er ik
ke just bange for hverken den bundne eller l0se 
hund. Det kunne da vel ikke misbilliges, at bonden 
lod et par hunde gå l0se fra aftenskumringen til 
daggry for derved desto mere at srette sig i sikker
hed for indbrud eller anden ulempe af omvandren
de nattetyve. Men noget kan og b0r misbilliges: at 
landsbyerne om dagen vrimler med så mange bja:f
fende k0tere, der antaster eohver vandrende og 
undertiden er dristige nok til at give et rusk i kla:
deme, ja virkelig såre. Det er en stor skra:k og 
a:ngstelse , isa:r for spadserende fruentimmere og 
andre ubeva:bnede, når de anfaldes af sådanne k0-
tere, som springer ud fra hver bondegård og hus så 
snart de h0rer, at en af deres kammerater bja:ffer, 
og sammenklyngede omringer den vandrende. 
Hvor mange skikkelige folk må derfor undlade en 
behagelig promenade gennem landsbyerne, fordi 
de naturligvis frygter for k0terne?« (1799 ; 13). 

Under et ophold på Bornholm gav a:rkebiskop Bir
ger 6/7 1499 en forordoing , der bl.a. gjaldt 0eos 
vildt (14): 
»Ligeledes har vi erfaret, at vort vildt ... er na:r 
0delagt af uvane hunde, og vil vi derfor, at ingen 
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