bonde herefter skal have mere end to hunde, og er
de så store, at de kan va:re til nogen fortra:d for
vore dyr, hind, rå eller hare, så skal samme hunde
va:re lammede [lemla:stede] på den ene fod ... Den
som vil jage ra:ve må betjene sig af fangstredskaber
eller passende småhunde«.
Kongen og adelen havde eneret på jagten. 17/1
1556 befaler Christian III, at ingen på Bornholm
må have mere end en hund, og at denne skal have
et afhugget ben. Han fik indberetning om, at mange bornholmere holdt store hunde, som efterstra:bte vildtet, bed fårene og gjorde anden skade. 17/2
1577 udsteder Frederik il denne forordning vedr0rende Bornholm (indska:rpet 30/6 1593):
»Hermed skal I vide, at da vi har i sinde at opelske
os en fredsjagt men erfarer, at en stor del af Eder
holder hunde, som l!llber ud i skovene og på marken og !lldela:gger og forjager dyrene og tilmed g0r
Eder selv skade på får, lam og andet småkva:g, så
vil vi nu aldeles have overholdt, at ingen af Eder
efter denne dag holder mere end en hund i sin
gård, og [på] denne hund skal det ene forben va:re
afhugget oven over kna:et. Den, som fordrister sig
ti1 at overtra:de noget af disse påbud, skal have
forbrudt (b0de med) en god fa:rdig okse«.
Efter en forordning af 6/6 1640 ga:ldende for hete
landet skal det ene forben hugges af ved kna:et på
alle hvalpe når de er et halvt år gamle, og det
hvadenten de går l0se eller står la:nket. Forordningen 8/12 1688 ga:lder kun b!llndernes hunde, og
jagtanordningen af 18/4 1732 siger, at disse hunde
skal holdes bundet selv om de er benhuggede, og
at ingen uden jagtret må holde jagthund, b!lldestraffen er 100 lod s111lv.
I byvedta:gten 1731 for Herrested SFyn står der
bl.a.: »Enhver skal holde sine hunde bundet fra
fastelavns s!llndag til allehelgensdag (1/11] eller således lemla:stede, at de ingen skade kan g!llre på
nogens kreaturer i marken« (15).
Når antallet af hunde i Danmark og Holsten 1813
anslås til mindst 490.000 (16), er det utvivlsomt alt
for h!lljt, thi o. 1800 sk!llnnes det at vrere kun 62.000
(17). 0. 1880 skrives: »Antallet af hunde hos os er
meget stort, således findes der i de tyndt befolkede
hedesogne i Jylland en hund for hver 8-10 mennesker, men her g!llr den også sa:rlig nytte som vogter. I småbyerne findes en hund for hver 25 mennesker, og i K111benhavn en for hver ca. 40. I hete
Danmark findes sikkert mellem 80.000 og 100.000
hunde« (18).
1852-55 havde K111benhavn 5.-5.500 hunde eller en
for hver 28 mennesker. I 1863 var som f!lllge af
hundeskattens forh!lljelse antallet gået ned til 2.452
eller en hund for hver 68 borgere. For hete landet

»Som herren sd hunden«.
Tegning af
Alfred Schmidt i
lllustreret Tidende
4-12-1887.

anslås hundenes antal i 1881 til over 100.000. »Sa:ttes va:rdien af en hunds f!llde til 6 !lire daglig eller 20
kr. årligt, bliver det for 100.000 hunde til 2 millioner kr. årligt, og hvor mange af disse dyr g!llr
nogen som helst nytte?« (19).
»Intet synes vigtigere end at formindske unyttige
dyrs antal i en stat, men her fremstår hundeelskeren og forsvareren af menneskets a:dlere f!lllelser
med den påstand, at hunden og selv den , der tjener
mennesket til selskab, aldrig er unyttig. Man peger
på grusomheden ved at na:gte det i ensomhed levende menneske, det va:re sig dame, fattig husmand eller matrosen i Nyboder, den gla:de at se sin
logrende hund som sin eneste ven, og at den nydelse hunden her giver mennesket ikke b!llr anses for
intet« (1813; 20).
»De danske er hundetilbedere. Det krybende dyr
elskes og udbreder sin tarmluft under bordet i ethvert dansk hjem« Johannes V. Jensen (21). Ved
opta:llingen 1939 varder »kun« 286.000 hunde her
i landet (heraf godt 6.600 i hovedstaden), men
1987 havde ca. 600.000 danske familier en hund,
scha:feren er den mest popula:re race. Gennem
halvandet århundrede (1815-1969) blev antallet
holdt på et rimeligt niveau fordi der skulle l!llses
hundetegn og betales en årlig afgift pr. hund. Forsikringsoplysningen anslår, at ca. 12.000 danskere
hvert år bliver bidt af en hund; hundene forvoldte i
1986 35.950 skader, som kostede forsikringsselskaberne 33 millioner kroner (22).
LITTERATUR: (1) 29 127f; 161 llff; Litt.n0glenr. for Skalk ; 1985 nr. 1, 10-13; 142b 22,28f; 530
242, 256; 399 1961, lOOf; 520 86f; 441 84f, 89, 102,
111 , 130f, 186f; (2) 505 162; (3) 142b 20; (4) 407 3,
157; (5) 752 88; (6) 184 9.2, 2; (7) 633d 87; (8) 449
92f; (9) 705 1, 294f sml. 6,67; (10) 359 14/10 1954;
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(11) 178b tb. 227; 644 5,203 (Fyn); (12) 7183, 239;
(13) 703 1,218f sml. 622a 8,213; (14) 77 6,1911,
51f, 61-63; (15) P. Bjerge & Aug. F. Schmidt,
Danske Vider og Vedta:gter 4,1932,143; sml. 531
1757,575; (16) 730 2,1813,185 jf. 544 473; (17) 532
4,1804, 135; (18) 407 3,158; (19) 752 89f; (20) 730
2, 184; (21) 344g 154; (22) 51 30/5 1988.
DANSKE HUNDERACER

E. Pontoppidan citerer 1763 (1) fra et tysk zoologisk va:rk, der udkom 1757-60:
»Den store danske hund er i alle kropsdele en kraftigt bygget, korthåret bondehund. De fleste er
bleggule og ellers grå, sorte og plettede. Man kalder dem danske vognhunde fordi de gerne l!llber
efter vogne. - Den lille danske hund ... har store
!lljne, som tilJige med den korte og tynde hale giver
den et noget dumt udseende. Den ligner den store
danske hund på hårenes la:ngde. Farven er sa:dvanligvis sort med hvide pletter, pelsen er derfor
spa:ttet, og man kalder den harlekin«.
Pontoppidan tilf!lljer: »Hundene er den sidste slags
regnes i udlandet for sja:ldne og sendes herfra til
Tyskland og Frankrig ... de store danske hunde
bruges med god fordel af ja:gerne når de er vet
afrettede«.
Man har fors!llgt at f!llre racens historie la:ngere tilbage. På et tapet er Frederik Il og prins Christian
afbildet med en stor gul hund, der dog ikke kan
va:re den store danske, da racen na:ppe eksisterede
dengang.
Den store danske hund fik 1742 af den franske
naturforsker de Buffon navnet Grand danois, idet
man mente, at racen f!llrst og fremmest var opdra:ttet i Danmark. Mange danske konger interesserede sig for denne smukke og imponerende hund og
fora:rede den til andre europa:iske fyrstehuse. På
et maleri o. 1650 ses Frederik III's hofdva:rg sammen med en Grand danois. Der var i 1600- og
1700-t et stort opdra:t her i landet, men hunden
havde et lidt andet udseende. Sit endelige racepra:g fik den formentlig i Tyskland og England. I
Tyskland og Frankrig kaldes den »tysk dogge« , og
1937 bestemte den internationale domstol i Haag,
at hvert land kan kalde racen hvad det vil.
Den omtales som almindeligt i 1700-t , således i en
beskrivelse 1767 af Fredericia: »Den a:gte danske
hund af den store slags, som b!llnderne holder her
omkring; den har sorte hår og sta:rke lemmer«;
men den gik så af mode og var o. 1800 tilsyneladende na:sten forsvundet, o. 1850 i al fald sja:lden.
Frederik VII ejede en stor gul hund af ubestemmelig race , på et maleri ligger kongens hund ved grevinde Danners f!lldder. Han (llnskede sig en a:gte stor
dansk hund, og etatsråd Klemp fors!llgte at skaffe
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ham en sådan. En stor blågrå hanhund fra Holsten
blev parret med en mindre lysegul hunhund fra
Ledreborg; begge skulle va:re af den danske race.
De f!llrste hvalpe var blågrå eller sorte, en gul hvalp
faldt f!llrst efter kongens d!lld (1863). Afkom af disse kom bl.a. til zoologisk have og blev der og andetsteds krydset med Broholmerhunde, afkommet
fejlagtigt kaldt »stor dansk hund«.
Kammerherre N . F. B. Sehested fors!llgte i 1850'erne at samle de endnu eksisterende efterkommere
på sit gods Broholm SFyn, nogle kom fra Dronninggård ved Fures!llen. 'Typen blev udviklet under
fortsat avi og over 150 hvalpe fora:ret til folk i Danmark, der ville arbejde videre med at bevare og
udbrede racen. På selve Broholm fandtes der efterhånden en ret stor bestand. Racen blev i 1887 anerkendt med bena:vnelsen Den danske hund, Broholmeren.
Det hedder i en samtidig beskrivelse: »Den er i
reglen af en meget godmodig karakter og g!llr aldrig b!llrn eller små hunde fortra:d, mens den ganske vist ikke kan lide lurvet kla:dte personer. Ved
at holde den indespa:rret om dagen og slippe den
l!lls om natten og give den passende f!llde, Leks. råt
k!lld , kan man bringe den til at blive meget glubsk.
Den er ikke så kl!llgtig som h!llnsehunden eller pudlen , men har man den alene og giver sig af med den
er den ganske la:revillig, og den ba:rer sig sa:rdeles
fornuftigt ad i vanskelige tilfa:lde«.
Broholmer-racen udd!llde i slutningen af 1930'rne,
men det lykkedes Jytte Weiss o.a. at genoplive den
(godkendt 26/5 1982 som ny dansk race).
Gammel dansk h~nsehund, også kaldet urfugle-,
Blicher- og balderhunden, opstod for ca. 300 år
siden på Hobroegnen og blev 1963 anerkendt som
en dansk race. Fra århundredskiftet til 1929 skabte
ma:gler F. Chr. Frandsen Strellufst~veren opkaldt
efter hans hjemsted Strelluf (Strellev) sogn i VJylland (anerkendt 1937) (2).
LITTERATUR: (1) 574b 1, 603 ; (2) 328 28,1887,
245 og 34, 1893, 208; 486 219ff, 234ff; L. C. Christensen, Grand danois 1900, 51.

KROP OG ADFIERD

Hunden har kun en nyre, derfor sidder den al tid på
siden , og den har kun en lever, derfor l!llber den
altid ska:vt (o. 1885 ; 1) . »Blandt det meget sa:regne, som findes hos den , h!llrer at den ba:rer balen
ska:vt krummet, l!llber ska:vt, labber når den drikker, sveder kun lidt, sover med tilspidsede !llren,
dr!llmmer i s(llvne, hyler ved musik, holder sig til en
herre, som den er hengiven og tro til det yderste«
(1841 ; 2).

Hunden giver guf når den !ytter ind imellem at den
g0r (Vendsyssel; 3). Hunde og drenge · husker
I.enge(4); hundene t.enke og !ide, · menneskene
ikke det vide Aage Matthison-Hansen (5); hunden
er et menneske i h(lljere grad end noget andel dyr
Knud Hjortrp; den foler et sl.egtskab, det er som
om den selv halvt er et menneske, med en hund
hos sig er man ikke alene Jrprgen Nielsen (6); den
går frit ud og ind og betragtes n.esten mere som et
medlem af familien end som et husdyr i egentlig
forstand Vigga Mrpller (6a).
»En hund er sin herre så tro, at den vet skulle s.ette
sig liv i fare (sammen] med sin herre. Sådan er dens
natur« (1648 ; 7). »Hunden, som i vild tilstand er et
glubende og blodt(llrstigt rovdyr, forandrer under
menneskets behandling n.esten aldeles sin natur og
bliver indsmigrende, l.erevilljg, fojelig, lydig, hengiven og tro. I almindelighed kan man sige, at hver
enkelt hund ganske tith(llrer den herre, som tilf.eldigt har udkåret den , og det er hans ejendom den
tager sig af og forsvarer, ham den er tro og hengiven , ligesom den også ... så at sige antager den
familiens tone, hos hvem den opholder sig. Hunden er menneskets mest trofaste og tillige mest uegennyttige ven, da den aldrig ser på , om dens herre
er rig eller fattig, at h(llj eller lav stand, ikke engang
på om han er ond eller god imod den, men tigesom
blot af naturlig drift vedbliver at vrere uafladeligt
tro imod den , som den engang har sk.enkel sin
hengivenhed« (1841; 2).
Om hunden skrev pr.esten og j.egeren St. St. Blicher (Diana, 1832):
»Den er det husligste af alle husdyr, det som frem
for alt synes at v.ere skabt til menneskets tjeneste.
De andre kender vet huset og antager det som et
hjem, men hunden elsker det og forsvarer det. De
andre viser sig som lejere, hunden som medejer.
Ganske anderledes [end med katten] er det med
hunden, hvis oprigtige hengivenhed, .edle uegennyttighed og urokkelige troskab med rette har givet den titel af menneskets ven. Og dette karakteristiske venskab bevarer den under alle forhold,
gennem alle dens afartninger: som v.egter ved
hjemmet, som hyrde i marken, som hest for si.eden , men allermest som j.eger.
At den nyttige , for mange uundv.erlige, den l.erevillige, trofaste hund, denne utrrettelige deltager i
m(llje, denne modige deltager i fare, er blevet agtet
og genelsket af menneskene, det er ikke mere end
rimeligt. Beundringsv.erdig - vi kan ikke gentage
det for tit - er denne hundens ret magnetiske tilb(lljelighed for mennesket ; den ligner . . . kvinden;
som hun s0ger den en ven, en beskytter, ja en
herre. H årdhed og setv mishandling binder den
endnu fastere til den udkårne hersker.

Hunden elsker mennesket over alting, h(lljere end
sig setv. Når herren kalder forlader den mad og
drikke og - elskov. For at behage ham lrerer den de
vanskeligste, man kan nresten sige de unaturligste
kunster. Den gl.eder sig ved opnået f.erdighed fordi den ved, at det gl.eder dens l.erer. Den går på to
for at ligne ham, den angriber sin egen sl.egt for at
forsvare ham; hans k.ertegn er dens h(lljeste bel(llnning, hans mishag er den utålelig, og hug smerter
ikke alene dens legeme, men også dens - ja, hvorfor ikke? - dens sj.el. Hvem kan opregne alle dem,
der hos deres um.elende venner har fundet og påsk0nnet den mest uegennyttige k.erlighed og urokkelige troskab, de så ofte forg.eves s(llgte hos de
talende? Hvem kan da undre sig over, at vi i vore
hedenske forf.edres grave finder hundeben ved
menneskeben ?«
I en naturhistoriebog 1802 indledes afsnittet om
hunden således (8):
»Et tro, lydigt, klogt og tålmodigt dyr imod dem ,
den kender og som g0r den godt. Den tåler hug og
sult hos sin herre og l(llber dog ikke bort, men forsvarer tv.ertimod barn og hans hus ved dag og nat,
ved at g0 eller bide. Den husker meget l.enge, om
man har gjort den godt, og glemmer hurtigt forn.ermelser. Menneskets miner, geb.erder og ord
forstår den meget godt og viser en klogskab , der
ofte s.etter os i forundring. Den kan afrettes til
jagt, til at g(llre kunster, tr.ekke små vogne, vogte
kreaturer, passe på et eller andet t0j, og vogter ved
dag og nat troligt alt«.
»Hunden yder mennesket så mange tjenester og i
disse så megen troskab, hengivenhed og morskab,
at den ... frem for alle (husdyr] har tildraget sig
menneskets fork.ertighed. Hunden yndes, elskes,
tilbedes ja forgudes i alle st.ender og i alle menneskets levealdre.
Fyrsten holder af sin hund fordi han hos den ofte
finder mere troskab og sand hengivenhed end hos
hans krybende og smigrende omgivelser. Dens
k.erlighed må derfor g(llre et dybere indtryk på ham
end den, som vises ham af den bukkende og smiskende hofmand. Danmarks store s(llhelt, den tapre fjerde Christian ,var så indtaget af sin hund, at
dens skygge måtte pryde v.eggene blandt portr.etterne af hans elskovs veninder i det v.erelse, hvor
han sov i sin h.engek0je og d0de, som om han til
livets sidste (lljeblik ville godte sit 0je ved beskuelsen af, hvad der i verden havde v.eret ham k.ert«. I
sovegemakket var afbildet to buade på panelet under vinduerne: en sortbroget, mopslignende og en
stor hvid, korthåret dansk hund med sortbrune (11rer og kinder. Frederik IV's yndlingshund overv.erede 1699 fra en plads mellem tronen og alteret
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hans salvning til konge i Frederiksborg slotskirke.
»Selv dybtrenkeren og den lrerde . . . kan således
henrives af sin hund, at dennes fornrermelse r0rer
ham mere end den , som vederfares hans egen person. Det har Danmarks navnkunctige Tycho Brahe
fremfor andre bevist med sin overdrevne krerlighed
og store 0mhed mod sine engelske dogger. Pepersvenden, som formedelst kår eller lune ikke har
kunnet opfylde sin naturbestemmelse, og den forreldede m0, der ikke lrengere tilbedes, elsker begge
som oftest hunden h0jt, forcti den blandt alle levende skabninger nu er den eneste, som viser dem
opmrerksomhed, gensidig krerlighed og tilh0rsforhold. Sk0dehunden tilbedes isrer af den ubeskreftigede og f0lsomme dame. Den er hende umistelig,
da den fordriver hendes kedsommelige timer om
dagen og morer hende selv om natten i s0vnl0se
0jeblikke. Hendes krerlighed tiJ dette dyr bliver
derfor ikke sjrelden grrensel0s og udarter til forgudelse. Den fattige , som nreppe har br0d til sig selv,
kan ikke undvrere hunden i sin vrå. Den er hans
eneste tr0st , da den så venligt deler sult og elendighed med ham« (1818; 9).
»En soldat d0de for nogen tid siden i K0benhavn.
da han blev håret ud gik hans lille hund under
ligbåren, nreste s0ndag lå den d0ende på soldatens
grav og ville ikke gå derfra. Så heftig var dens
sorg« (1806; 10).
Da konen i et hjem i Ringsbjerg SSlesvig 1922 lå
for d0den veg famiJiens hund ikke fra hendes seng.
Dag og nat lå den under bordet, på hvilket liget var
anbragt, og siden under ligkisten indtil begravetsen; hunden måtte fjernes med magi, f0r kisten
kunne breres ud af huset. I al denne tid tog den
ingen f0de til sig, efter begravelsen ville den heller
intet rede , og den d0de til sidst af sult (11), sml. s.
52.
»'Bare en hund' er der mennesker, der siger. Er
det ' bare' , at et andel liv har sluttet sig til mil, at en
hale klapper i gulvet af glrede ved at h0re min
stemme, at en snude fortroligt stikker sig ind i min
hånd , al to 0jne r0ber mig verdener af tillid og
hengivenhed?« Kaj Munk (12).
Ludvig Holberg var ingen hundeven. I sin 120. epistel »Kattenes fortrin for hunden« skrev han:
»En hund ber0mmes for sin troskab og siges af alle
dyr mest af vrere menneskets ven. Men man må
anf0re så mange prregtige historier herom , som
man lyster, så mrerker man dog i almindelighed, at
sådant troskab ikke holder stik, og at venskabet er
egennyttigt. Det ved tyve og r0vere, thi de anser
port- og gadehunde som interesserede vregtere,
som de med et stykke br0d kan bringe tiJ tavshed
og til at forråde hus og gård, derfor regner folk det
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for langt mere sikkert at fortade sig på lås og lukke
end på slige skildvagter, der ikke kan modstå sådan fristelse. Vet kan der findes nogle, som holder
stand imod sådan fristelse, men de er lige så sjreldne som retskafne filosoffer blandt meonesker.
Hvis en hund g0r en gang i tide, så bjreffer og
skrelder den hundrede gange i utide, og det ofte
både nat og dag. Man kan vrenne sig til hundetyd ,
hvis de bjreffede i tide og når forn0denhed krrevede
det. Men de g0r alene for at g0. Thi enten en tyv
bryder ind om natten i en landsby eller en nabobonde ager med sin vogn om dagen på den alfar
vej, forf0lger de ham til byens led.
Kort at sige: en hunds aktivitet består enten i at
skrelde eller i at hykle ; begge idrretter er lige ubehagelige og sigter til intet«.
Hold munden , skråJehals ! kan ej din flabmund lide,
at jeg på alfarvej må k0re ved din side!
Hvad skal den larmen til? Når g0ede jeg ad dig?
Gå hjem og sk0t ctig selv, befat dig ej med mig.
Albert Thurah 1741 (12a)
Om de gr0nlandske hundes voldsomme st0j hedder det 1798 (13): »De tuder mere end de g0r. Om
sommeren sretter de morgen og aften ind med en
hreslig musik, thi da samler de sig geroe fra en hel
egn på et eller andet nrerliggende bjerg og luder da
på en gang, alt efter deres alder falder tonerne
grovere og finere. Den f0rste gang vor afd0de vrerdige biskop Egede h0rte denne frele tuden af 2-300
hunde, som varede en halv times tid, sagde en af
de hedenske gr0nJrendere, der havde h0rt Egede
og de kristne synge morgen- og aftensalmer, at
hundene g0ede ligesom de«. »Hunden er et kJogt , vagtsomt og lrerevilligt dyr,
som ved fornuftig behandling og passende dressur
kan vrennes til at yde mennesket mange forskellige
tjenester, når den rette forståelse mellem herre og
hund f0rst er tilvejebragt« (1893; 14).
»Porthunden er det samme for ham [landmanden]
som klokkestrrengen eller d0rhammeren er for
k0bstadsmanden ; når hunden g0r ved man der er
fremmede, ser ud af vinduet og l0ber til d0ren.
Den som ikke selv har set det kan nreppe forestille
sig, med hvilken troskab og årvågenhed hunden
vogter fårene på de store lyngheder, da den holder
flokken i orden og uoph0rligt er sysselsat med at
genne det bortl0bne tilbage, stedse i frerd med at
opspore, om intet rovdyr er i nrerbeden« (1793;
15). De fleste jyske hyrder havde en hund til at
hjrelpe sig (16). Hunden trrekker skrerslipperens
hjulb0r (1818; 17).
Pudelen er »den lrerevilligste, mest trofaste og ef-
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terta:nlcsomme af alle hunde, bruges derfor mest
som stuehund, men kan også anvendes til jagten«
(1834; 18). »Selv har jeg ejet en pudel, der var en
tusindkunstner. Den kunne ba:re og hente adskillige ting, kunne halve dage betros ved en vogn, kuffert eUer rejset0j, og ve den, som na:rmede sig når
jeg var borte. Jeg blev engang budt mere end 20
rigsdalere for ham, men han forblev 13 år i min
tjeneste til sin d0dsdag, og blev ha:derligt begravet, ha:derligere end andre gemene hunde, og vist
nok fortjente han en mindesten« (1799; 19). Pudelen bruges meget ofte som vognhund til at passe på
k0ret0jet, mens kusken fjerner sig, og den anvendes tillige som ska:rslipperhund (1921; 20).
»Det er bedst at have en hund af sort farve, så kan
tyven i en m0rk nat ikke ret se og ramme den, når
han vil give den et slag for at få den til at tie. De
hvide hunde b0r holdes i la:nke eller haves inde i
huset eller stalden. Det hus la:nkehunden har må
va:re så langt, at den kan krybe helt i skjul når
tyven vil dra:be den.
Slige hunde må altid have f0de nok, isa:r mod natten, så tyven intet udretter med den mad, han måske kaster for den. Og de må i tide va:nnes til aldrig
at tage en smule af en fremmed hvor la:kkert det
end er. Ligeså må en hund , som skal l0be l0s om
natten, va:re så arrig og bidsk som muligt, eUers
nytter den intet. Man må da om dagen passe på, at
den ikke g0r fortra:d.
lade hos sig eller foran sin kammerd0r er det godt
at have en hund liggende. De små er det mest årvågne og g0r mest alarm såsnart der r0rer sig noget
i huset. Sådan en lille hund va:kker med sin bja:ffen
de store« (1789; 21).

Fa:r0erne: »Hunden er til stor nytte for fa:ringen,
thi den letter ham arbejdet med hans fårer0gt. Skal
fårene drives sammen g0r hunden god tjeneste;
undslipper et eller flere får af dem, der skulle sammendrives, bliver hunden ved med at forf0lge dem
indtil de kommer tilabge til flokken, eller den griber et flygtende får og holder det indtil manden
kommer og tager det. Skal et får eller lam udtages
af en flok anvises hunden til at gribe det. Når får er
sneet inde kan en god hund med sin lugt og kradsen vise, hvor de findes« (1800; 22).
Gr0nla:nderne har hele hundestutterier og hjorde
med flere hundrede på et sted, hvor de f0des med
mos, muslinger og fisk for siden at blive slagtet og
spist. Skindet bruges til sengeda:kkener, gr0nla:nderne og andre spa:nder hunde for deres sla:der, 48 i et spand. Disse hunde kan ikke g0, men kun
knurre (1793; 23).
En hund skal kunne blive 20-24 år gammel (1634;
24). Et [flettet] ga:rde varer 3 år, en hund 3 ga:rder,
en hest 3 hunde, et menneske 3 heste (1682; 25).
Et menneskeår svarer til syv hundeår (26). »Når
man k0ber en hund, k0ber man også sorg. Den
bliver jo ikke ret gammel« J~rgen Ryg (6).
»Sja:ldent har en bonde sin gårdhund la:ngere end
til den er 8 eller 9 år, thi b0nderne har i almindelighed den overtro, at hvis den bliver a:ldre, lever
den , som de siger, på mandens alder« (1820; 27).
Denne tro var meget udbredt. Gårdhunden skuUe
aflives, når den blev syv, otte, ni ti eller tolv år
gammel, hvert år derud over blev trukket fra ejerens levetid (28). Man må aldrig lade en hund d0 af
sig selv, og va:rst er det, når la:nkehunden d0r i
la:nken (o. 1900; 29).
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