
LITTERATUR: (1) 6441,47, 70 (K0ge); (2) 669b 

45,76,105f; (3) 722 9, 318; (4) 644 2,1884,27; 604 

381; (5) 450c 27; (6) 500 31, 39; (6a) 486b 3; (7) 
748 45 sml. 766 12; (8) 357 47; (9) 730 3,1818,309-
13; (10) 616 27 sml. 73; (11) 131 1906/23:3294 
(1943); (12) 472c 128; (12a) 696b; (13) 184 9.2, 29; 
(14) 110 5; (15) 718 3, 238f; (16) 259g 69f; (17) 730 

3, 138f; (18) 455 32; (19) 703 l,226f; (20) 620 

11,874; (21) 622 1, 193f; (22) 412 135; (23) 718 

3,240; (24) 766 12; (25) 676 198; (26) 172b 2, 130; 
(27) 57 126; (28) 688c 54; 366 197; 126 1,281 
(VSjrell. o. 1850); 239 213; 242b 100 (Falster o. 
1850); 764p 126; 644 5, 59 og 7, 47; 390c tb. 1,107; 
681 4,176; 297 1951,258; (29) 390c tb. 1, 107. 

Ri;:tGT OG PLEJE 

»Om hunden, denne husets bevogter mod tyve, 
rreve og mårer, denne menneskets trofaste ven, 
b0rnenes venlige legebroder, skulle det ikke beh0-
ves at tale for at opmuntre til god behandling« 
(1840; 1). 
»Hundens mest udprregede egenskaber er klog
skab og troskab, men i0vrigt bliver den bidsk eller 
godmodig, livlig eller doven , dum eller lrerenem alt 
efter den behandling, der bliver den til del. Den 
adstadige gamle kavallers hund bliver snart lige så 
fed og magelig som han selv, den brutale persons 
snart udprreget koleriker, og sk0dehunden, der til
bringer st0rstedelen af sit ensformige liv i sin her
skerindes sk0d eller i en sofa, er nreppe over hval
pealderen f0r den er melankoliker i sind og skind. 
H0nsehunden reprresenterer sangvinikeren. Jagten 
i dens herres selskab er dens h0jeste lyst , og den 
trenker nresten ikke på andel så lrenge den står på« 
(2). 
»En hund kan dresseres til at gå prent et par skridt 
foran eller bagefter, ja nogle strenge herrer krre

ver, at hunden skal gå lige ved siden af dem hele 
tiden. Det er barbarisk at g0re en hund til en sådan 
mekanisk dukke. Se den, når den får lov at f0lge 
sin lyst: snart foran, snart bagefter, altid snusende 
og unders0gende. Selv den kedeligste vej rummer 
for en hund en verden af interesse. Hvad er det for 
diktatornykker, der får en mand til at krreve af sin 
hund, at den skal kvrele sia natur og blive bare et 
mekanisk anhreng til manden?« Gunnar Munk Nis

lev (3). 
»Mennesket har pligter mod dette dyr, som det 
ikke er berettiget til at overse. Den omstrendighed, 
at mennesket har ber0vet hunden dens frihed , be
rettiger til det krav, at man skal skrenke lrenkehun
den mere end almindelig opmrerksomhed. Hvor 
ofte ses det ikke, at man uden skånsel lader den 
tåle det ublide vejr om vinteren og omvendt om 
sommeren ikke engang g0r sig den ulejlighed at 
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klippe et strerkt låddent dyr, men uden medynk 
lader det lide de kvaler, som hede og ut0j medf0-
rer. Hvor ofte ser man ikke uhyggelige, svinske og 
utrette hundehuse, ja mange gange blot en fastlig
gende, åben t0nde, som prisgiver det ulykkelige 
dyr for storm og kulde, regn og sne. Om vinteren i 
streng frost kan man hyppigt se, at hundens rede
trug er forvandlet til en klump is , og sulten kom
mer så til de 0vrige kvaler« (1876; 4). 
Sredvanlig bindes hunden med en bred lrederrem 
om halsen, men er den gjort af hårdt og strerkt 
lreder afgnaver den hårene og selv huden lige til det 
blodige k0d. Er lrederet bl0dt lader det sig strrek
ke, og hunden trrekker hovedet igennem og und
slipper, hvorfor nogle bruger en halsb0jle af flrek
ket pile- eller asketrre med en pind forneden , hvori 
lrenken er frestet ; den gnaver ikke hud og hår og 
kan holde i lang tid (1793; 5). 

Hos en gammel kone i Tulstrup Jå den ene af hen
des to hunde i sengen med dynen op til »hagen«. I 
de fleste Jandbohjem fik hunden lov til at slikke 
panden, gryder og fade efter måltiderne og fik 
mrelk i davregryden ; den bes0rgede faktisk en vre
sentlig del af opvasken (6). 
Piger og karle skulle vrere gode ved hunden, ellers 
fik de dårligt vejr på deres bryllupsdag (7). Glemte 
pigen at fodre lrenkehunden, ville hun siden få 
prygl af sin regtemand (8). - Man skal ikke jage en 
hund ud i ondt vejr (Peder Syv 1682; 9). 

En hund må ikke forreres vrek, men skal k0bes for 
et ulige bel0b, ellers vil den ikke trives, den d0r 
eller man får ikke held med den (VSjrelland o. 
1850ff; 10); et sted blev en hundehvalp k0bt for en 
0re pr. pote og en 0re for halen (11); sml. kat s. 
18. 
Vil man holde sin hund eller kat skal man jage den 
tre gange gennem skorstenen og gnide dens rumpe 
på muren, så 10ber den ikke bort. Eller man skrerer 
tre stykker br0d, lader dem ligge tre timer i flre
skesvrer, lregger dem da i skoene, går på dem i 24 
timer og lader hunden rede dem, så skal den aldrig 
10be bort (1775; 12). 
Et vamne en hund: den ny ejer skal lade hunden 
rede et stykke br0d gennemvredet af hans armhule
sved, »så vil den alt id f0lge ham« (13); han skal 
skrabe noget af sit skinneben og give det hunden 
ind med brrendevin (14), lade hunden rede et af 
sine hovedhår på et stykke br0d (SFyn; 15); nogle 
hår klippet af hunden anbringes på sodstangen i 
skorstenen (VSlesvig) eller stikkes op under taget, 
»da går hunden aldrig fra det sted mere« (16). For 
at g0re en hund tro og lydig skal den som hvalp 
spyttes ofte i gabet (17). 



Vil man have gode frehunde , der ikke angribes af 
vilde dyr, skal hvalpen srettes under en omvendt 
kobberkedel med dens navn og fodres der (1700-t; 
15). Rystes en hundehvalp i et sold over ild bliver 
den ikke ret stor (15). Den bedste hvalp i et kuld er 
den som f0rst får 0jne, eller den moderen f0rst 
henter, når hvalpene er lagt et stykke vrek fra hen
de (o. 1870; 18). 
Fik hunden grydeskover (madrest skrabet af gryde) 
blev den meget bidsk; hunde måtte ikke få ost, så 
mistede de lugtesansen (18a). 

Juleaften blev lrenkehunden sluppet fri og kom ind 
i stuen (19), under måltidet skulle gårdens hund 
have sin del af hvad der kom på bordet, eller alle 
ved bordet gav den hver to mundfulde af t0rmaden 
efter gr0den, ellers fik man ikke held med sig i det 
nye år (Nog VSjrelland ; 20) sml. s. 52; den aften 
havde hunden ret til en rebleskive, fik den den ikke 
ville bygh0sten blive dårlig (SFyn; 21). Jule- og 
nytårsaften måtte man ikke sige »hund« eller dens 
navn, »thi hvad disse aftener srettes på gulvet har 
de underjordiske også del i, og de vi! hrevne sig, 
hvis man kun nrevner hunden og ikke dem« (SSjrel
land ; 22). 
Det hed sig, at når tjenestedrengen på Helligtre
kongersaften gav bindehunden mad , sagde han til 
den: Så, nu er mit og dit det gode forbi« (K0geeg
nen; 22a). 
Spiser man noget, der var tiltrenkt hunden og som 
den ikke vi! rede, eller man byder den noget og så 
selv spiser det , kan man siden aldrig blive mret, 
hvor meget man end spiser (Fyn, Sjrelland; 23) -
eller man bliver en grovreder; den der spiser fra 
hunden »skal d0 når den helst vi! leve« (24). Giver 
vi hunden vor sidste mundfuld mad, bliver hunden 
vor d0d (25). 
Overfaldes man af en arrig hund skal man stikke 
begge tommelfingre i håndtladen, lukke hrenderne 
og gå tavs, da kan hunden ikke g0re en noget (K0-

geegnen; 26), sml. s. 65. 
Hunde erkender, at et menneske er ondt, og for
f0lger det, derfor skal man tage sig i agt for folk de 
ikke kan lide (24). 

LITTERATUR: (1) 652 74; (2) 486 17; (3) 511h 

18; (4) 710a 1876.2, 512f; (5) 718 3, 241; (6) 259c 

14, 52; (7) 688c 72; 366 63,83,144; 390 4,359; (8) 
451 2,128(1848); 366 194 (VSjrell.); 131 1906/ 
23:2173 (1919); (9) 676 207; (10) 126 1,280 ; 199b 

48; 537209; 366193; 1725; 1311930/5:288; 1906/ 
23:425; (11) 40819/121940; (12) Ki0benhavns Af
ten-Post 1775, nr. 44; (13) 644 7,1887,47; 390 9,18; 
366 75; (14) 366 194; (15) 390c tb. 1,107; (16) 178b 

1,677; 390 9,18; (17) 390g 6,159; 146 42; (18) 146 

42; (18a) 390 4,359 og 6,265; (19) 481 2,288; 711d 

22; 363 140; (20) 711c 13; 366 195; 1770; (21) 644 

3,1885,124; (22) 366 195; 644 7,1887,47; (22a) 112 

70f; (23) 644 5, 59; 199b 48 ; 390/ 4,614; 604 507; 
711c 66; (24) 644 7,66; 390c 1,107; (25) 644 

7,1887,47,70; (26) 366 194; 146 44. 

STEMMETYDNINGER 

En lille hund bjreffer arrigt: re du vrer i je? re du, re 
du? = er du vrerre end jeg? er du, er du? (SFyn; 
1). 
Den lille hund: hjrelp, hjrelp, hjrelp! - den store 
10fter vigtigt hovedet: hår du mre behov, hov hov? 
- en ganske lille hund kommer til: a ve! gj0 de a 
kan! = jeg vi! g0re det jeg kan (2). 
En lille m0llehund bjreffer: hvem kommer så? -
den st0rre lrenkehund svarer med grovt mrele: en 
m0llevuen (-vogn), en m0llevuen! (3). 
På en gård leder en stor og en lille hund efter en 
tyv; den lille finder ham og bjreffer: her er haj 
(han), her er haj! - den store kommer til: heraus, 
heraus, heraus! (Vendsyssel; 4). 
Ved Åsum boede en vrever, som havde en lrenke
hund foran huset. Kom nogen forbi , sprang den 
frem, men derved strammedes lrenken om halsen 
så den bare kunne st0nne: hre, bre, bre! Men når 
folk var kommet forbi, glammede den i vilden sky: 
... bor vreveren, ... bor vreveren ! - I en gård i 
Rågelund var der to hunde, en stor og en lille. 
Kom fremmede ind på gårdspladsen fo'r den lille 
straks i ben ene på dem: her er hverken br0d eller 
brrendevin ! mens den store hund hul i mrelet glam
mede: hvor ved du det? hvor ved du det? (5). 
En lille hund: vi, vi [har] ette nove (nogen) brren
devin ! En stor: vi, vi ha' godt gammelt 01 ! (0M0n; 
6). 
En lrenkehund står i porten og halser logrende ef
ter en bes0gende: ska' vi bytte hu-u-e? hu-e , hu-e! 
- kommer den fremmede nrermere, g0r den hurti
gere: ska' vi byt' hat? og er han helt henne ved 
porten, g0r hunden af fuld hals: fåer re ette hjem
me! han re'kke, han re'kke re'kke, re'kke! = far er 
ikke hjemme! han er ikke, ikke, ikke! (Sjrelland; 
7). 
Stor hund: hvem, hvem, hvem? - lille hund: Kri
sten her kjente (tjente), Kristen her kjente! - store 
hund: nå, nå , nå! 
En gård i Str0by Stevns havde en stor, en mindre 
og en lille hund. Gårdens eneste datter var blevet 
forlovet. Den lille hund g0ede: han kommer, han 
kommer; den lille : hvem, bvem, bvem? - og den 
store: svoger, svoger, svoger ( = svigers0n) (8). 
Tilsvarende på VSjrelland ; den store gårdhund si
ger: nu kommer han, nu kommer han! - en lille 
moppe i stuen: hvem, hvem? - den store: svoger, 
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svoger! - den lille: lad ham ind, lad ham ind! (9). 
En karl i Gierslev VSjrelland var krereste med na
boens datter. Det skulle holdes hemmeligt , og kar
len blev derfor meget irriteret, da han en dag Mrte 
hendes fars hunde og kat fortreUe hele byen om 
deres strevnem0de. F0rst g0ede den store binde
hund: svoger, svoger, svoger ! - så tog den lille 
hund fat: han kommer, han kommer! - og katten 
mjavede: ijavten (i aften) (10). 

LITTERATUR: (1) 644 9, 212; (2) 390j 204; 390 

9,85; 655 7,1887,233; (3) 390j 230; (4) 172 2,32; (5) 
219 1928, 25; (6) 131 1906/38:622 (1912); (7) 644 

9,212; (8) 131 1906/38:525; (9) 644 6, 197; (10) 131 

1906/38:289 (1922). 

VARSLER 

Bliver en ung pige bidt af en hund, skal hun snart 
giftes (1734; 1). 
Tuder hunden om aftenen, kommer der skarnsfolk 
til byen (SFyn o. 1885; 2). 
Forretter jregerens hund sin n0dt0rft med bagen 
vendt imod ham, får han held med jagten (Dalum 
MFyn; 3). 
Det er et godt varsel og bringer held at m0de en 
hund (i S0nderjylland: en bidsk hund) undervejs 
til et rerinde eller en ny plads (4); men for tyendet , 
som flyttede bet0d det et kortvarigt ophold (5). 
Det varslede lykke, at brudef0lget på vejen mod 
kirken m0dte en hund eller ka rl , men ondt hvis det 
var en kat eller pige (6). 

Ligger hunden med hovedet på forpoterne skal 
man snart skifte boprel (Dal by S0Jylland ; 7); er 
hovedet i denne position vendt mod d0ren kan 
ventes fremmede ; ligger snuden over h0jre forben 
er de t en h0jtstående grest , men det er en tyv hvis 
hunden krummer sig, så både snude og hale vender 
imod d0ren (8). 

Jule- e ller nytårsaften lagde man tre klatter gr0d 
eller stykker br0d på gulvet eller på en tallerken og 
lod hunden rede det. Den slags korn, som den åd 
f0rst , ville det kommende år give det bedste h0st
udbytte eller blive dyrest (o. 1860ff; 9) ; en mand 
på Horsensegnen pr0vde dette nytårsaften 1884, 
tre gange tog hunden forst br0det af byg, og 1885 
gav en stor bygh0st (10). 
Lagdes jule- eller nytårsaften en skefuld gr0d og et 
stykke klipfisk (eller steg) på et fad til hunden, 
kunne man se, om gårdens karl eller pige f0rst blev 
gift : tog hunden f0rst gr0den var det karlen, og 
pigen hvis den valgte den anden ret (11), sml. ne
denfor. 
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Langtrukken hundetuden om natten varsler ilde
brand (12); retter hunden snuden mod himlen : il
debrand - mod jorden: d0d (13); »vi havde en lille 
hund , som en aften gav sig til at g0 og tude og flere 
gange kom hen til d0ren som for at meddele os, at 
der var noge t på frerde - til sidst gik min mand 
udenfor og opdagede, at der var stor ildebrand en 
mils vej borte« (NVSjrelland ; 14). 
Omkommer lrenkehunden , når gården brrender, vil 
gården opfort samme sted også brrende (1860ff; 
15) - man skyndte sig derfor at redde lrenkehunden 
f0rst ; den nye gård skulle lregges et an det sted, 
ellers ville den brrende i l0bet af tre år (16) . 
En gård i Hvidsted 0Jylland brrendte o. 1900 og 
lrenkehunden omkom. »Efter gammel tro på egnen 
skulle gården snart brrende igen, det skete da også 
en sommernat efter lynnedslag; også ved den lej
lighed indebrrendte lrenkehunden, og nu frygtede 
nogle af de mere gammeldags indstillede menne
sker, at gården ville brrende igen inden lrenge« 
(17) . 

Vil skibshunden ikke gå om bord eller forlader den 
skibet f0r afsejlingen, varsler det forlis (18); ligeså 
hvis hunden falder eller springer over bord i rum s0 
og drukner (19). Når en hund bjrerget fra et stran
det skib tudede, varslede den stranding, »det slog 
aldrig fejl« (Anholt ; 19a). 

»Lregger nogen hund sig langs en fjrel på stued0ren 
og vender hovedet mod d0ren, så kommer han 
(husbonden) en ten af gårde eller d0r« (1700-t; 20). 
Ligger hunden i stuen på maven, strrekker forpo
terne mod udgangsd0ren og har lagt snuden mel
lem dem, »så vil den have lig ud af huset« (/Er0 
1834; 21); så man en hund i frerd med at lregge sig 
således, at forbenene kom til at vende mod ud
gangsd0ren, skyndte man sig at jage den vrek, el
lers ville der i årets l0b blive båret et lig over trer
skelen (Falster o. 1850; 22). Det varsler snarligt 
d0dsfald , at en hund ligger med forpoterne ind un
der sig (Bog0 o. 1870; 23) - det samme når den 
ligger foran d0ren med hovedet på trerskelen og 
kigger ind i stuen (24). Var der en patient i huset 
og hunden lå i opholdsstuen med forbenene strakt 
frem og hovedet hvilende på dem, d0de den syge: 
derfor s0rgede man for, at hunden ikke kom ind i 
huset (/Er0; 25). 

Tuder hundene får vi krig (sml. nedenfor); g0r 
hunden jule- eller nytårsaften mens man spiser, 
d0r nogen i gården det kommende år (1500-t ff; 
26). Den aften skulle hunden derfor ind i stuen og 
fodres f0r man spiste, eller den skulle have så me
gen mad at den ikke g0ede under måltidet (27). 



G0ede en hund nytårsaften udenfor vinduerne, 
skulle en i huset d0 i det nye år (Fleml0se; 28). 
»Kast stykker sm0rrebr0d, et for hver i gården, for 
hunden juleaften indenfor stued0ren. Den hvis 
stykke den ikke vil a:de eller lader falde, d0r det 
år« (1500-t; 26). Jule- eller nytårsaften blev på gul
vet lagt et stykke br0d eller en skefuld gr0d for 
hver af de tilstedeva:rende, og gårdhunden blev 
kaldt ind i stuen; den, hvis madportion hunden 
f0rst åd, skulle d0 i det kommende år (Sja:lland; 
29). L0b hunden til d0ren med en bid, skulle den 
d0 det kommeode år som gav hunden den (NSja:1-
land; 29a). Blev der spist blodp01se levnede alle en 
lille stump ; disse stum per lagdes på kanten af en 
tallerken, som blev stillet ned til hunden, og den, 
hvis p0lseende hunden f0rst tog, ville d0 f0rst (Lol
land; 30). 
Ville en hund ikke lade sig jage va:k fra en patients 
seng, d0de vedkommende snart (NSja:lland; 31) -
ligeledes hvis den ikke ville a:de et stykke k0d gne
det mod patientens fodsåler (Himmerland; 32). 
Flresk kogt i patientens urin lregges for en sulten 
hund, reder den det bliver patienten helbredt (33). 

Vedholdende hundetuden varsler d0d i den retning 
dyrets snude vender, en sådan hund blev i Jylland 
kaldt en »lighund« (1677ff; 34). »Mange overvejer 
med rengstelse, hvad man skal mene om hundehyl. 
Der gives nemlig dem som tror, at et offer beredes 
d0dsgudinden så ofte hundene h0res at hyle« 
(1697; 35). Når hundene tuder betyder det Jig, thi 
da tuder de en ud af gården (1734; 36). Tuder 
hunden udenfor et hus skal nogen d0 i det (1834; 
37) - »d0den svrever over det hus« (R0nninge; 38). 
Grreder en hund skal et menneske d0 der, hvor den 
h0rer til (Gr0nland; 39). 
Tuder lrenkehunden tre gange tre skumringer i 
trrek d0r en i nabolaget ( 40); hundens tyden bety
der, at nogen er ved at d0; det påstås, at hunden 
samtidig ser ligskarer i luften (41). Den tuder fordi 
den kan lugte Jig, »selvmord er ofte blevet opdaget 
ved en hunds tuden« (42). Hunden tuder både f0r 
og efter d0dsfaldet (43). 
Når du h0rer de hunde bange [g0] · da må du vente 
den d0de på gange (folkevisen »Moderen under 
mulde«; 44); om natten vil gårdhunden ikke g0, · 
men tuder og varsler, at nogen skal d0 Sophus 

Claussen (45); nej fy da , nu tuder Niels Morten
sens hund, · ja så sp0'r vi Jig Jens Thise (46). 
»Asmus ved Bakken, som han blev kaldt, holdt en 
stor sort pudelhund. Den hund varslede altid for 
lig. Sad hunden på den lille bakke ved huset og 
hylede, sagde folk på egnen: nu sp0rger vi snart 
lig. Og det traf sig også altid sådan. Hunden hylede 
14 dage f0r Asmus' kone d0de« (SSlesvig; 47). 

»!mens vi på begravelsesdagen stod uden for huset 
om hendes kiste og sang hende ud, tog vor hund 
sådan til at tude, som tudede den for Jig. 'Her vil 
ske flere d0dsfald', bemrerkede en stille. Og hvad 
sker? allerede vinteren efter kommer der bud til 
mig, at min s0ster Laurine, som jeg ikke havde set 
i sytten år, var d0d fra alle sine b0rn« (Lyby Sal
ling; 48). 
»Som ung tjente jeg på Bistrup Kja:rgård som avls
karl. En aften jeg kom sent hjem fo 'r gårdens 
hund, som jeg ellers var gode venner med, imod 
mig med alle tegn på stor uro, 10b hylende og tu
dende omkring og teede sig helt underligt. Jeg fat
tede ikke, hvad der gik af hunden, men tre uger 
efter d0de den gamle mor i gården. Da det store 
ligf01ge bevregede sig mod kirken 10b hunden plud
selig hen foran ligvognen og skabte sig akkurat 
som den aften, og jeg trenkte: det optog har hun
den set f0r« (49). 
»F0lgende er fortalt mig af en pålidelig mand. AJ
lerbedst som han sov gav den lille hund, som var 
inde i sovekammeret, sig til at g0 af alle kr.efter, så 
han vågnede - og så sin kone ligge som Jig på et 
bord nrer sengen. Hun d0de nogen tid efter og blev 
lagt netop som varslet« (Vardeegnen; 50). 
En hunds tuden blev aJtid regnet som et varsel om 
d0dsfald. Kristiane Olesen tjente 1888 som hyrde 
hos en gårdmand i Aulum sogn. Der var en stor 
kartoffelkule lige udenfor vinduerne, og hele vin
teren sad hunden hver nat på den og tudede. Ko
nen troede, at det var hendes mand, som skulle d0: 
»Når en hund tuder så lrenge, må det grelde hove
det i huset«. En dag i juli druknede naboens s0n i 
Storåen. Da naboen kom k0rende med liget, 
sprang hunden, som havde va:ret med i marken, op 
på kartoffelkulen og tudede forfrerdeligt. Men fra 
den dag h0rte den op med sin tuden. Hunden 
vendte snuden lige mod vognen, og efter som vej
en og vognen drejede vendte hunden sig også. In
den Kristianes far d0de tudede deres hund Vips 
også lrenge og vedholdende. Faderen var sengelig
gende i 24 dage, i al den tid lå Vips nat og dag 
under hans seng. Efter faderens d0d måtte de tage 
livet af Vips, det var umuligt at fjerne ham fra 
sengen (51); sml. s. 64. 
Hundetuden varsler krig (52). Lrenkehundene i 
Christiansfeld tudede meget en aften, det var et 
varsel om krigen 1848 (53); 18/4 1864 10b en sort 
pudelhund tudende ind i en gård i Alme NSja:1-
land, samtidig blev ejerens bror d0delig såret ved 
Dybb01 (54). 
Andre d0dsvarsler er: når hundene skraber meget 
med poterne (Ludv. Holberg, Peder Paars, 1720), 
når en fremmed sort hund kommer til d0ren (Ters
lev MSja:Uand; 55), når en hund 10ber med strå på 
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bagen (NYS jrelland; 56), sml. h0ne s. 106, hvis den 
l0ber hen og kigger på kisten nede i graven (K0ge

egnen; 57), når en hund glor på en (o. 1840; 58), 
når hunden reder grres (S0nderjylland 1870; 59). 
Drukner en hund på en helligdag, kommer der u
lykke over ejerens hus (Voel 0Jylland; 60).En ko
ne så ved en t0mrers hus to sammenlrenkede hunde 
med gloende tunger, kort efter d0de hans kone 
(61). På Hammelmose vandm0lle ved Br0nderslev 
kunne ved juletid komme en stor hund l0bende 
hen imod m0llehjulet. Så vidste man, at m01Jen 
ville l0be l0bsk , og man lod den derfor stå stille 
nogen tid (62). 

Dr0m om hunde betyder sorg eller sygdom (63), 
eller at man bliver genstand for sladder (Fyn o. 
1850; 64). 

Der blev spået, at en stor sort hund ville f0lge en af 
hrerene i et felttog, og den hrer ville sejre. »Hunden 
kom til de danske, til et vist regiment , og fulgte 
dem hele tiden« (65). 

Vejrvarsler: Når man h0rer det tuder og rumler 
som rindende vand i hundenes krop og de skraber 
flittigt i jorden og graver flere huller end sredvan
ligt, kommer der regn (1591; 66). 
Når hundene grresset udspy · og kvindfolks hrender 
de kl0er påny · og lopper dem stinger hart · en stor 
regn får vi visselig snart (bondepraktika 1597; 67). 
/Eder hunden grres bliver det regnvejr (alm.; 68) 
eller storm og uvejr (1801 ; 69); g0r den det i varmt 
vejr, er en torden på vej (1804; 70) ; hunde er ban
ge f0r tordenvejr (71); mod storm har de en ubeha
gelig lugt (1858 ; 72). 
Triller hunden sig i grresset (Thy) eller lader balen 
slrebe på jorden (S0nderjylland), kan der ventes 
blrest (73) ; der kan ventes dårligt vejr bvis den 
ligger på siden og strrekker benene fra sig (1860; 
74) eller ligger lrenge og d0ser i stuen (76). 
Når hundestjernen (Sirius) er nrer og isrer bagved 
månen, varsler den storm (Anholt o. 1890; 77). 
Hundedagene er perioden 22/7 til 23/8, hvor solen 
står op sammen med Sirius. Hvis hundedagene går 
våde ind, går de t0rre ud; som hundedagene tren
des skal de også endes (Slesvig); regner det i hun
dens gab, så drypper det ud af halsen (Vcndsyssel) 
(78). Er der i hundedagene mange hvide skyer, 
giver vinteren megen sne (79). 
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