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DEN VILDE JAGT

Oldsagn fort.eller om Odin, at han red gennem
luften på den ottebenede hest Slejpner, og i folketraditionen fortsatte han dermed nresten til nutiden. »Når det stormer i m0rke nretter om h0sten,
men helst ind under jul, kan folk i ensomme gårde
og huse undertiden fare sammen ved lyden af bjrelder og ringlende ridet0j h0jt over tage~ larm af
våben, hujen og hestetramp. Det er Odins jagt,
han selv i spidsen for sit f0lge af vilde, fredl0se
d0dninger, som farer over egnen« Anders Breksted
(1):
Tit korser arme bonde
sig end på natlig sti,
hvor jregere og hunde
han suser vildt forbi.
B. S. lngemann, 1816
Wojeos jreger, Uens jreger, Palle Jreger, Kasper
fager, jonsjregeren , kong Valdemar (Volmer),
Palnatoke, goen, j0den Upsal, gr0njrette, fynshovedmanden besluttede alle, at de ville jagte til evig
tid. Juleaften kan folk h0re ham komme med sine
hunde, der piber, hyler og glammer og har gloende
tunger. Hvor to porte eller tre d0re står åbne lige

overfor hinanden kan han fare gennem gården.
Nogle steder forlanger han vand til hundene eller
at man skal holde koblet - de pisser da på en og
hrendeme bliver forbrrendte; når hunde bliver galne, skyldes det, at de er blevet bidt af den natlige
jregers buade (2). »Som dreng ville jeg geme fl0jte
om afteneo, men de sagde til mig, at hvis jeg gjorde det kom vojensrytterens huode og pissede mig i
hovedet« (3).
Woden rider på en stor hvid hest og f0lges af 24
vilde hunde. Nogle siger, at hesten kun har tre
ben. Han rider så hurtigt, at hundene ikke altid
kan f0lge med, derfor h0rer vi dem gispe og hyle.
En af dem styrter undertiden ned og bliver på jorden indtil Woden kommer igen nreste julenat. Flere steder lå en fremmed sort hund med gloende
0jne hele året ved amen eller under en seng og åd
intet. Den lignede en jagthund, og ingen turde
nrerme sig den (4).
En gammel kone ved Langes0 NFyn var en aften
gået til en nabo for at låne en garnvinde. På tilbagevejen forbi R0de M0lle kom Palle Jreger og pudsede sioe gloende hunde på hende. Hun flygtede
ind i m0llen og slog d0reo i, huodeoe blev lrenge
stående udenfor og rev garnvinden itu, g0ede og
skrabede på d0ren , som endou har mrerker af deres kl0er (5).
Kong Erik blev 1250 myrdet på Slien, den skyldige
var broderen Abel , der efterfulgte ham som konge. Han var en stor jreger og 0nskede på d0dslejet
at jage evigt. Det g0r han hver nat gennem luften
på en sort hest og en stor flok hvide hunde, man
h0rer han råbe »hurra, hurra!«; hundene l0ber på
jorden, de har gloende 0jne og tunge og udspyr ild
og damp. En af dem kom hen til en pige og sprang
op i hendes sk0d. Hun tog den med til Dannevirke,
og fra den nedstammer byens huode (6).
Om kong Valdemar berettedes det, at han havde
sagt: han elskede Gurre så h0jt, at Gud måtte beholde sit himmerig blot han måtte beholde Gurre.
Han fik derfor ikke ro i sin grav og rider om natten
fra Vordingborg hen over Sjrelland til Gurre. Han
blev set på en hest med otte ben, bagefter kom et
kobbe! kulsorte glubske hunde med ildr0de tunger
ud af halsen, glammende »hav! hav! hav!«, man
h0rte krederaslen og piskesmeld; idet den vilde jreger og hans f0lge fo'r hen over en gård d0de hunden , som stod lrenket i porten (7).
En husmand m0dte kong Valdemars vilde jagt på
Menstrup marker en aften, da han gik hjem fra
arbejde. Kongen råbte »suu! « og så kom hundene
farende med ild ud af gabet, men et 0jeblik efter
var det hete forsvundet (8); han råber altid »Hej!
Hou! Lystig! Kurage! «, det er hundenes navne
(Sa).
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Nattejregerens hunde er to mynder (9). På visse
steder Jod han folk holde et par af hundene og
kastede noget til dem, som lignede gl0dende kul men bagefter viste det sig at vrere guld (10).
Helhunden h0rer man oppe i luften om natten. Det
er som et kobbe! g0ende hunde, lyden varsler pest
og anden ulykke. En mand på Vole mark h0rte
denne lyd i 1847, og året efter kom krigen (11).
H0jt over klitter, jenner, lunde
»Johns jregere« som skygger danser ...
syv heste, hundred sorte hunde
fra helved sendt i ild og panser.
Anders Thuborg (12).
Kong Valdemar og hans jagthunde blev begravet i
en stor bakke i Lystrup skov NSjrelland (13).
På Haderslevegnen l0d larmen fra himmelhundene
under kong Faraos jagt som halsende k0tere (14).
Herremanden på Torpegård i Sdr. Nrerå red meget
på jagt og holdt mange hunde. Når han kom hjem
fra jagten lod han ofte hundene piske, så nogle
d0de af det. Om natten jagtede han som genfrerd i
skovene, isrer mod h0jtider, og når det hylede derindefra sagde man: h0r, nu pisker herremanden
sine hunde! (15).
En skytte red efter d0den gennem Soda) skov ved
Viborg, fulgt af fem r0de myndehunde (16). Gynters vilde jagt gik i Hjelm skov ved Åbenrå, han
fulgtes af grå hunde, hed ellers Gynteroth og var
fra Åbenrå slot (17). Peder Oxe's genfrerd var en
hund , dens spor blev fundet i sneen mellem Gisselfeld og Vall0 (18). Overjregermester Hahn var en
hård mand og badet af sine fresteb0nder, efter d0den fo'r han gennem luften på en ildspyende hest
fulgt af et kobbe! glammende hunde.
Når ellefolket i Odsherred sommeraftener holdt
klapjagt, l0d det som »syk, syk, syk« og dets hunde
g0ede ikke som andre hunde (19).
Hvad der i efterårs- og vintern.etter l0d som glammende og pibende hunde var sandsynligvis trrekfuglestemmer. Når vildgres og vagtler fl0j over egnen og regnspoveme peb, så sagde man på Fyn:
det er Palle Jregers hunde, helhundene eller Valdemarshundene (20). Sortandens skrig »gyv, gyv,
gyv« kan lyde som fjem hundeg0en; »når vi h0rte
krikrendemes skrig, der mindede om hundeglam,
sagde moraltid, at det var kong Valdemars hunde«
(Torup NSjrelland; 21). Nu kommer Huns jregere,
hed det på Djursland, når knortegres eller »himme lhundene« skreg om aftenen (22).
LITTERATUR: (1) 96 61; 390g 2, 76ff; (2) 390/2,
113ff; 390g 2, 77ff; 688b 1,122f; 126 8,1901,13873; (3) 390g 2,78, sml. 390/ 5,609 og 6.1,141; (4)
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456 71 ; (5) 390g 2,79 sml. 83; (6) 688b 1,123; 456
74; 591 123; (7) 711c 114-19 sml. 711b 164; 688
1,90f; 688b 1,113ff (m. titt. henvisn.); (8) 390g
2,81; (8a) 688b 2,117; (9) 390 3, 172; (10) 244b 54;
688b 1,115; 390g 2,87; (11) 390g 2,118; (12) 694
15; (13) 711b 145; (14) 178b 2,267 jf. 1,610; (15)
219 4,1931,8 ; 390/ 2,110 sml. 4, nr. 702; (16) 390/
2,105; (17) 390g 2,80; (18) 1311906/23:742 (1922);
(19) 17 44; (20) 3900 53; 219 4,1931,7f; (21) 711c
119; (22) 131 1904/27:2015 (1884), sml. 89 2, 50f,
109, 114 (trane), 208 (ugle).

SPS1lGELSESHUNDE

På Kronborgs volde kom hver nat kl. 23 en stor
sort hund med lang r0d tunge og fulgte skildvagten
i hrelene, frem og tilbage på posten - det var umuligt at jage den vrek, men kl. 1 forsvandt bunden.
En underofficer havde pint og plaget rekrutteme
så meget, at de til sidst slog ham ihjel. Nu måtte
han i skikkelse af en hund gå igen på gemingsstedet (1).
Om natten skulle der stå en skildvagt ved amtstuen
i Randers, men han var bange for at stå der, thi
hver nat kom en sort hund slrebende med en lrenke.
Man sagde, at det var en prrest, som gik igen (2).
»Jeg tjente som ung på en gård i Fraugde, manden
på gården havde engang brrendt sin nabos gård af
og slået barn ihjel, men blev af mangel på beviser
ikke straffet. Den f0rste aften sad den anden pige,
karlene og jeg uden for gården og snakkede. Pludselig siger en karl: ' Der kommer den sorte hund, så
må vi hellere se at komme i seng!' Hunden kom
hver aften, l0b tre gange omkring gården og forsvandt« (3).
To riddere drrebte hinanden i Torning kirke, og
siden l0b to r0de hunde op og ned ad kirkegulvet
og sloges (4). En ridder begik en forbrydelse og
blev efter d0den til en uhyre stor hund ; en sort
hund viste sig, hvor en ond borgmester i Flensborg
blev begravet bag hans hus (5).
En fuldmregtig på Esrum kloster begik underslreb
og druknede sig; han fandt ikke ro i graven, men
blev set som en sort pudelhund, der l0b til Anes
Hul for at labbe vand med sin ildr0de tunge (6).
En mand på Fyn voldtog en pige og druknede hende i et vandhul. Han gik igen som en stor sort
hund , der fulgtes med folk til vandhullet og forsvandt ned i det (7). På Hjermind kirkegård så
man om natten en sort hund l0be ind på kirkegården og forsvinde ned i en grav. Det var genfrerdet
af en karl , som hrengte sig (8). En pige, der tog
livet af sit barn og sig selv, gik igen som en lille sort
hund , »flere af de gamle mrend fortalte, at de om
natten, når de kom fra fjorden, havde set denne

hund h1lbe langs vejen mellem Brygningsbjerge og
havet« (Harbo0re; 9).
Til en gård ved Limskov SJylland kom hver midnat
en stor sort hund og skrabede på vinduerne. Juleaften var det sa:rlig slemt. Engang kom den ind ad
vinduet og kunne ikke jages ud, prresten i N0rup
måtte drive den til en skov og mane den ned der.
»Det var en almindelig mening, at hunden var en,
der havde begået en misgerning og gik igen som et
dyr« (10).
Peder Gyldenstjeme skal engang have k0rt om kap
med kongen og passeret ham omtrent midtvejs
mellem Timgård og Tim kirke. Som to sorte hunde
10ber de nu om kap fra gården til kirken (11).
»På min oldefars begravelsesdag kom en stor hund
ind i k0kkenet og tog et stort stykke sul af gryden.
Min far jagede den ud , alle de andre sagde skrrekslagne: 'Du er jo tosset! det var din far, som var
her, vi kunne tydeligt kende hans 0jne. Nu sker dig
en stor ulykke' . Det gjorde der dog ikke« (12). En
dreng f0dt nytårsaften var den eneste, der kunne
se en sort hund ved faderens d0dsleje, og efter
hans d0d når hunden sad i gårdsleddet (Åstrup;
13), sml. nedenfor. Så man gennem vinduet ind i
prrestens studerekammer, lå der en stor sort hund
med gloende 0jne (Holmsland; 14).
En mand, som havde drrebt en omvandrende
krremmer, fulgtes altid af en sort hund, som ingen
andre kunne se (NSjrelland; 14a). To karle , som
slog grres i 0stermarie, blev uvenner og drrebte
hinanden, siden sp0gte en sort hund med lysende
0jne på stedet (15). Da en m011e ved D0rup brrendte, omkom en pige, hvorefter hun gik igen som en
stor sort hund; engang så man den gå på en ganske
smal planke (16). Midtvejs mellem H0gholm og
herregården Bj0rnholm m0dte en mand, som gik
på arbejde, en stor sort hund, der fulgte ham til
Bj0rnholm. Dette gentog sig flere dage i trrek og
altid om morgenen. Han fortalte ejeren af gården
om srersynet og fik besked om at f0lge efter hunden. Nreste morgen 10b den igen foran ham, men
forsvandt pludselig i en sandgrav. Denne blev unders0gt, og man fandt et lig. Hunden viste sig ikke
mere (17).
På Markusbanken stod i gammel tid en galge. Niels
Smed var en morgen på vej til m0lle med en srek
kom. Ved banken stod en stor sort hund med gloende 0jne og stirrede på ham. Han tog straks flugten og efterlod srekken (Fredericiaegnen; 18).
Ved en brek gennem Åstrup s. ved Varde viste sig
hver midnat en hund, som spyede ildgnister ud af
nrese og mund. Her skulle en pige have druknet sig
»uregte« barn (19). Da Niels Lollik en aften sent
gik gennem en skovvej til sit hus, kom en skikkelse

ham i m0de, der straks forvandlede sig til en hund
med lang gloende tunge og et par ildspyende 0jne.
Den fulgte ham til huset og fo' r så ind i skoven med
et frygteligt hyl (20).
En sort hund sp0gte ved midnatstid i Borres0 borgruin, mens en sort pudel sp0gte i et vrerelse på
S0nderborg slot, og to store sorte hunde blev adskillige gange set i Liselund slot, hvor de pludselig
forsvandt (21). Der 10b en hovedl0s hund mellem
Skårup og Klingstrup SFyn og mellem 0sterby og
Gerup i Daler s. (22).
Et stykke af vejen fra Vivild til Lyngå hed Brunhund og var opkaldt efter et hundesp0gelse (23);
den krempestore hvide »kongehund« holdt til i en
hulvej bag en kirke og kunne 10be utrolig hurtigt
(24).
På Endelave blev set et sp0gelse i skikkelse af en
stor sort pudelhund med gloende 0jne (25), ved
rnidnat i Gammelgård på Als sås en sort, langhåret
hund, der med gloende 0jne kom ud af vognporten ; »mangen en herskabskusk, som vendte sent
hjem fra en k0retur, er blevet så rred , at han 10b fra
vogn og heste« (26). En aften m0dte en mand undervejs mellem Borris og Hoven en slrede forsprendt seks sp0gelseshunde, som mishandlede
ham (26a).
Når hunde tuder er det fordi de kan se sp0gelser
(27). En karl kiggede mellem en tudende hunds
0rer og så en stor ligskare komme forbi - han
kendte mange i den. Lidt efter 10b en stor sort
hund med skinnende 0jne forbi ham, og han fik 0je
på en hvid skikkelse (Als; 28).
»Jeg skulle rejse fra herregården 1. oktober 1917,
og aftenen f0r gik jeg hen for at betale en kone,
der havde vasket mit t0j. Jeg fulgte en sti, og pludselig står der en mregtig, sort og ydt langhåret hund
med to gnistrende gule 0jne midt på stien uden
ringeste tegn til at ville flytte sig. Uvilkårligt 10fter
jeg stokken og slår for at ramme hunden i pandeskallen, men stokken gik lige igennem hovedet og
ramte jorden med et smeld. Jeg tog stokken og
slog endnu engang for at knrekke ryggen på hunden, og igen gik stokken igennem den og ramte
jorden. Nu gik det op for mig, at den hund måtte
jeg vist hellere lade gå, men jeg indr0mmer, at jeg
havde fornemmelsen af, at hårene rejste sig på hovedet« (29).
Skrerum kirke skal have ligget på Tornebuskbakken. Alterstenen lå i !ange tider på bakken, og
hver nat sad en lille sort hund på den. En mand
h0rte om den mrerkelige hund på alterstenen og
gik derhen med sin lille datter. Han snertede til
hunden med en pisk og råbte »vil du fort, din sorte
satan!« Hunden snoede sig om ham som en snog
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og blev st0rre og st0rre, til sidst kunne han ikke se
dens hoved. Da faldt datteren på kna: og bad om
nåde, og hunden forsvandt (Vendsyssel; 30).
En hovbonde, der skulle have prygl af herremanden på Astrup, blev smidt ind i et kammer. Om
natten kom en sort hund ned gennem skorstenen,
der stod et ba:ger på bordet, hunden satte sig på
det og fyldte det halvt med penge, fl0j så med et
hyl op gennem skorstenen, men kom lidt efter tilbage og gjorde ba:geret fyldt. Da herremanden na:ste dag h0rte om ha:ndelsen, blev han bange og gav
bonden fribrev og gård for at tie stille. Der forta:1les en lignende historie om hunden på Ka:rgårdsholm (31).
Da en pige, som tjente på 0rholm, h0rte stort
spektakel på f0rste sal og gik op ad trappen, m0dte
hun her en stor sort hund med hvid perlekrans om
halsen og gloende 0jne - den fulgte med til k0kkenet og forsvandt (32). En sort hund med hvid halsri.1g l0b hver nat gennem Randers og fra Ulstrup til
Gl. Estrup (33). På en gård i Trige s. 0Jy1Jand kom
hver lillejuleaften en stor sort pudel med selet0j og
tra:kkende et gl0dende hjul efter sig (34). En mand
gik en meget m0rk nat ad en sti mellem Åstrup og
Hylddal og kom til at tra:de på en stor sten, der lå
plant med jorden. I det samme var det, som stenen
l0ftede sig, og ta:t ved ham stod en sort hund med
et ta:ndt lys i munden (35).
Tre dage f0r ejeren af uivenholm d0de, kom en
sort hund og lagde sig foran d0ren; na:ste dag kom
den ind i va:relset gennem en lukket d0r, og trediedagen lå den ved hans hovedga:rde. Hunden
blev liggende under ligkisten til begravelsen og l0b
under vognen til kirken; da det ene hjul gik af,
sprang hunden hen og st0ttede akslen. Ved graven
forsvandt den (36), sml. s. 60.
En mand fra Tommerup skulle til begravelse i
Sandager og havde en t0mrer med i vognen. Ud
for Krumstrup m0lledam ville hestene ikke videre.
Manden piskede på dem , og vognen begyndte at
ha:lde over mod dammen. T0mreren sprang af og
så til sin forfa:rdelse en stor lådden hund stå under
vognen (37).
En pra:st og hans karl k0rte hjem, pludselig standsede hesten og ville ikke fortsa:tte. »Spring af« ,
sagde pra:sten til karlen, »og se ud gennem skyklapperne!« Det gjorde han og så en stor r0d
hund. Pra:sten tog det ene bagh jul af vognen, og de
k0rte videre, idet sp0gelseshunden l0b under vognen og holdt den oppe. Man mente, at disse hunde
var afd0de mennesker, som havde stået ejerne
na:r, og efter d0den i hundeskikkelse bidrog til, at
alt blev gjort som det skulle; 0jnene var r0de for at
man kunne se de var overnaturlige dyr (NVSja:1land; 37a).
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En aften sent gik en mand fra Sinding m0Lle mod
T0rring. Mellem m0llen og Sindinggård kom en
hund hen til ham, 0jnene var ildr0de og en gloende
tunge hang ud af halsen. Hunden fulgte ham til
hvor vejen drejer mod Asbjerg, og her forsvandt
den. »Et 0jeblik efter blev han s0vnig - det bliver
man altid, når man har m0dt troldt0j - og han
måtte la:gge sig. Efter at have sovet en halv limes
tid vågnede han og fortsatte« (38). På en bakke
melJem Stensballe og Haldrup blev der set to hvide
hunde; en mand der så dem blev syg og d0de kort
efter (39). En stor sort pudel fa:rdedes om natten
ved Magleh0j på T0rslev mark, en kone som gik
efter hunden mistede forstanden (Hornsherred;
40).
En aften min s0ster stod og kiggede ud af vinduet
på Kristiansholt kom en ildhund hen foran vinduet, den var helt gloende og gned sig mod muren
(41). En husmand gik sent en aften på 0rsted marker, da fire store hunde kom farende imod ham,
»den klare ild stod ud af mund og na:sebor«; hundene var også set af andre (42), sml. s. 57.
I en gård i Elmelunde 0M0n sad ofte en stor sort
hund med r0de 0jne så store som tekopper (43), og
på vejen til T0rring kirke gik en hund med 0jne »så
store som hele kroppen« (44), endnu en sp0gelseshund havde 0rer la:ngere end kroppen (44a). Der
kom en flok bja:ffende hunde ud af bakken Ertebjerg i Gudme s., som man mente var beboet af
trolde ( 45).
På Rosenholm var der et va:relse, hvor ingen kunne ligge om natten , en sort hund kom op af sengehalmen inde ved va:ggen, »og så bliver enhver begribeligvis bange og lover, det skal blive sidste
gang han er der« (46).
Når kong Valdemar havde va:ret på sin vilde jagt
hvilede han ud forskellige steder i landet. På Vall0
slot havde han sit eget sovekammer med to opredte senge, og der overnattede han i skikkelse af en
sort hund (47). Når pigen skulle rede hans seng
kunne hun se, at en hund havde ligget i den (48).
Fra en ra:kke lokaliteter beretter sago om aftryk i
senge som viste, at en ikke hjemmeh0rende hund
havde ligget der (49). På en gård i Ska:rba:k varder
et va:relse, som ingen turde ligge i. Der var altid
ligesom et hundeleje i halmen selv om ingen havde
ligget der, og en tjenestepige så flere gange en pudel komme op af sengen, men den forsvandt
straks. Man mente det var en sla:gtning, der gik
igen som en hund (50).
På Engelsholm ved Vejle er der i »fandens tårn« en
seng, som ingen bruger og alligevel skal redes op.
Om morgenen finder man et lille rundt leje som
efter en hund. En ny stuepige huskede f0rst om

aftenen, at sengen skulle redes. lnde i kammeret lå
en hund i sengen og stirrede på hende med store
gloende 0jne. Hun lagde sin tr0je på gulvet, tog
forsigtigt hunden og satte den på tr0jen, så redte
hun sengen og lagde hunden tilbage i den. »Havde
du ikke taget mig så s0dt og lagt mig så bl0dt,
kunne du have fået med mig at bestille«, sagde
hunden (51).
Det samme siger den hund (oftest en sort pudel),
der i mange skattegraversagn sidder på en kiste
eller kedel med penge; finderen anbringer hunden
på en frakke, tr0je, et forklrede etc., jf. H. C. Andersens eventyr Fyrt0jet (1835) (52).
Hundh0j i Brande s. skal have fået navnet fordi
man gravede efter en skat i h0jen, hundene blev
gale og l0b derfra (53). En hund forhindrede folk i
at udgrave Gorms h0j i Jelling (54). Da man begyndte at fjerne Lysh0j ved Blidstrup NSjrelland
kom en sort hund med gl0dende 0jne til syne i
gården, og slog man efter den , blev man syg (55).
En sort pudelhund vogtede Lille Dannevirke, hvor
vejen går gennem Valdemarsmuren: det sted måtte man derfor trrede op på volden (56). Der sad en
skumme( sort hund på vagt ved en frimurers pengekiste (57); tolv hunde sendt af djrevelen skrabede en herremands lig op og pustede huden af det
(57a).
Ser man ved midnat en sort pudel på eller ved
kirkegården , skal der snart vrere begravelse (Sjrelland ; 58). Så lrenge en pige fulgtes af en sp0gelseshund , g0ede ingen hunde ad hende (59) jf. .tE!dre
Edda: hunde angriber ikke troldmrend og guder i
menneskeskikkelse.
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Der er folk, der går rundt med en afholdshund,
som der hverken g0er til eller fra,
!ad os samle os i denne alvorsstund
og hylde vor Grand Danois.
0lhunden glammer,
og den fylder mit liv med mosek,
t.rnk, om den be tammere,
eller hvis den gak hen og så gek !
Lige fra vuggen
har jcg lyttet til 0lhundens sukken,
t.rnk, når man får trukken
allersidste 01 op og har drukken - den.
Tegning af Laus Lauesen til Poul Henningsens vise
»t;Jlhunden glammer«. Politikens 250 Lystige Vise,;
1952.

rk. 1,1840,381f sml. 390 4,134; (46) 390 8,233; (47)
6881,92; (48) 3661,348; (49) 6441,133; 6881,285;
(50) 390g 5,20; (51) 244d 1,370-72; (52) 178b
1,675; 139 1907,59-62; 390/ 1,386ff og 3,456ff, 390g
1,243f og 3,309ft; 688 4,12,121; (53) 390g 3,310;
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DJJEVLE OG HEKS SOM HUND

I mange sagn optrreder fanden (djrevelen) som en
hund, oftest en sort pudel (1) med et 0je midt i
panden (2). Fandens ene fod er lådden som en
hunds (3). Han blev set f.eks. som det fjerde hjul
under en k0rende vogn og under bordet når man
spillede kort (4). Han haltede til galgebakken for
at hente forbrydernes sjrel, og fik man 0je på ham
blev han til en sort pudel (5). Til hest f0lges fanden
af en flok sorte hunde med gloende 0jne og tunger
(6).
Forskrev man sig til fanden havde man ham siden
som sovekammerat; »manden i Stabrek lå ingen
nat alene med sin kone, fanden var der altid som
trediemand i en sort hunds skikkelse« (7). Kiggede
man gennem selet0jet på en af hestene for ligvognen og så en sort hund på den, havde den d0de
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