
vreret i pagt med djrevelen (8). Flere steder tog den 
bortmanede fanden lrenkehunden med sig (9). 
Sneg en hund sig om bord på et skib, kunne det 
vrere den forklredte fanden - den gav da modvind 
og dårligt vejr på rejsen (10). 
Herremanden på Rask v.f. Horsens bes0gte under
tiden djrevelen. Når kusken spurgte, hvor de skulle 
k0re ben, svarede manden: f0lg den sorte hund! 
(11). Manden på Kjrergårdsholm havde en mynde, 
som hver mogen gav ham penge (12). Hos en mand 
i Funder låder på loftet en lille sort pudelhund i en 
egetrreskiste. »Det var ingen rigtig hund, for den 
kunne snakke og bedstefar troede det var fanden 
selv. En dag var en af naboerne omme hos bedste
far, han ville ikke tro det passede, men da de kom 
op på loftet lå hunden der og viste trender, knurre
de og sagde: r0r mig ikke, for så knrekker jeg hal
sen på jer! Det kan nok vrere, at de kom hurtigt 
ned igen« (13). På en gård i Skelby SFalster blev 
hver dag sat mad ben til en sten , der lå i brygger
set, og som ingen måtte l0fte. Gårdmanden var i 
pagt med den onde og forsvandt en dag sammen 
med en sort pudel. Da man nu l0ftede stenen lå der 
levret blod under den (14). 
En ritmester Halling og ejeren af Skaff0gård for
skrev sig til fanden, og som en sort hund sad denne 
i sengens hovedgrerde når de lå syge (15). En bon
de i Angel var blind som hans to s0nner. Han slut
tede en pagt med djrevelen og fik af denne en lille 
sort hund, som vejledte dem, når de varude at gå, 
og fortalte ham alt , hvad der skete på gården (16). 
En provst havde en stor sort hund, man troede den 
fortalte ham alt, hvad der skete i prrestegården, når 
han var bortrejst (16a). Da fanden som en sort 
pudelhund kom for at hente en mand i Lille Torup, 
var konen heldigvis til stede og kastede et spred
barn ben på manden. Han greb fat i det, og nu 
kunne fanden ikke tage ham (17). 
I Amager på Bornholm var en fisker slem til at 
bande. Man så ofte en stor sort hund lregge poterne 
på vindueskarmen og kigge ind til barn. Hans mak
ker fortalte, at når de var på fiskeri , kom en sort 
hund med gnistrende 0jne ben over b0lgerne imod 
båden, men så snart han så den, forsvandt den 
(18). Under et tordenvejr spottede en rå karl Gud 
og sagde, at han nok lressede ruUesten af deroppe, 
han skulle (og så bandede karlen) hellere komme 
med nogle af dem til barn , så han kunne kaste dem 
efter folk. Lidt senere l0b tre hunde med gloende 
baler tre gange forbi ham og forsvandt (H0jby 
0Fyn; 19). En dreng slem til at bande blev om 
aftenen fulgt af en stor sort hund med gl0dende 
0jne, og den lå hos barn om natten - kun han kun
ne se og mrerke den. Hunden forsvandt, da han 
h0rte op med at bande (20). 
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På en gård ved Tirstrup bandede konen så forfrer
deligt og kaldte mange gange hver dag på fanden. 
En aften varede det lrenge, for manden kom hjem, 
og hun bandede som sredvanlig: fanden hente mig! 
Da hun var kommet i seng kom en stor hund med 
tungen langt ud af flaben ind til hende. Hun troe
de, at det var manden og råbte: det er, fanden 
hente mig, en srer tid en skal ven te efter dig i aften ! 
- Jamen, nu kommer jeg også for at hente dig, 
sagde hunden. Nu blev konen bange og råbte »vig 
bort, satan, jeg vil ikke ha' noget med dig at g0re!« 
Hunden l0b hen til d0ren, rakte tunge og sagde: 
men du har villet det! Siden den tid bandede hun 
aldrig (21). 
En sort pudel kom ind i et hus, så ofte regteparret 
skrendtes og sloges (22). En thybo flyttede om nat
ten nogle skelprele, så hans mark blev st0rre; på 
hjemvejen syntes han, at fanden fulgte efter ham i 
skikkelse af en sort hund (23). 
Efter at en mand i Vejl0 med besvrergelse havde 
vundet i lotteriet , lå der altid en hund hos ham i 
sengen (24), ligeså hos en klog mand i Volstrup 
(25). »H0nse-Ane« i Sandby VLolland forgav dat
teren med gift i kaffen. Overall hvor hun siden 
kom kunne hun (men ingen andre) se en hund med 
store r0de 0jne. Skulle de til byen sad den i vog
nen, og jrevnlig sagde hun til pigerne: »Se den frele 
hund med de r0de 0jne, som sidder derhenne i 
krogen«. I sovekammeret var der en gang mellem 
sengene, og hunden sad oppe imellem dem (26). 
Et ungt par k0bte et boelsted på Lundumskov 
mark. Den tidligere ejer skulle bo der så la:nge han 
levede. Sommeren 1885 ha:ngte han sig, og lige f0r 
så man en sort hund ved huset. Folk mente, at det 
var den slemme selv (27). Da en herremand, som 
svindlede sig til rigdom, skulle d0, lå en stor sort 
hund i sengens fodende (28). Mens ejeren af en 
gård i Birket VLolland lå på d0dslejet, sprang en 
sort pudel op i sengen og blev ved med at stirre på 
ham. Gården blev siden revet ned, og i porten 
fandt man skelettet af en kra:mmer, som gårdeje
ren havde dra:bt (29). Idet en kvinde og hendes 
barn kom forbi en gård i St. Tåstrup, hvor manden 
lå for d0den, l0b en sort hund ud af porten ; det 
måtte va:re fanden , der havde va:ret inde og se til 
den d0ende (30). 
»Mens jeg var barn kom min far hjem fra et bes0g 
hos en d0dssyg mand af en slregt kendt for at va:re 
ond og stridbar. Far var ligbleg og rystede over 
hele kroppen: Da jeg gik hen til sengen, sagde 
han, stod der en stor sort pudel b0jet over den 
syge. Tungen hang den ud af gabet, og 0jnene lyste 
r0dt, den ene forpote lå på hans bryst, og brestet 
pustede ham ind i ansigtet« (Bornholm; 31). 
ÅJestangeren Peiter f0lte sig sl0j og tog ikke med 



to andre ma:nd på fiskeri . Hen under aften blev 
båden »overfaldet« af krager, der skrigende slog 
ned over den , så de roede hjem og gik til Peiters 
bolig. »Da de kom ind i stuen, sad der på bordet en 
stor sort hund, som straks forsvandt. Ingen af dem 
havde set den for, og ingen så den siden. I sengen 
lå Peiter og var d0d« (46). 
Da en ond mand var d0d, lå der en sort hund på 
hans bryst; en tilkaldt klog mand s0rgede for, at 
hunden kom med i graven (Skanderup; 32). Der 
l0b en sort hund under kisten, da en syndig frue på 
B0rglum kloster blev begravet (33). 

Når man la:ste i en cyprianus (tryllebog) stod dja:
velen straks til ens tjenste, gerne i skikkelse af en 
hund. - »En ba:lgm0rk aften var jeg alene hjemme 
i Fn1!lund og fik fat i den cyprianus, mine fora:ldre 
gemte i chartollet. Der la:ste jeg, hvordan fonden 
ser ud, og at han fa:rdes som en sort pudelhund. 
Pludselig h0rte jeg noget de r kradsede ude i gan
gen og åbnede d0ren. Uden for stod en stor sort 
pudel med lange hår på benene og underlige be
dende 0jne. Jeg blev ra:d og sma:kkede d0ren i. 
Hunden havde jeg aldrig set for, der fandtes ikke 
en sådan på hete egnen« (34). 

En troldkyndig mand kunne skabe sig om til en 
hund, der stjal folks skinker (34a), også hekse kun
ne skabe sig om til hunde. Da en mand na:vnede en 
heks ved navn stod hun n0gen ved siden af ham 
(0strup ; 35). En heks kom midt om natten med tre 
andre kvinder til en kones vindue, hvor de trak 
sk0rterne op over hovedet og hylede; så forvandle
de de sig til fire blanksorte hunde og kradsede på 
d0ren for at komme ind (SSlesvig ; 36). 
I heksenes 0jesten er afbildet en figur ligesom en 
hund (37). 
På en gård ved Bogense havde en adelig dame om
gang med fanden i en sort hunds skikkelse (38). 
Under broen Mutter Heks over Skelba:k mellem 
landsbyerne Stubba:k og Sdr. Hostrup sad en gam
mel kone med en sort pudel (39). Når den kloge 
kone Maren Haaning i Vindbla:s k0rte på sygebe
s0g, fulgtes hun af en stor sort pudelhund - folk 
troede de t var fanden (40). Der lå altid en sort 
hund ved en heks' fodder i sengen, og en sort hund 
i fodenden hos en d0ende klog kone (41). Da en 
heks skulle begraves, blev kisten tungere og tunge
re, og til sidst måtte man stille den et stykke fra 
kirken. Kisten blev åbnet og i den lå kun en lille 
sort hund (Holba:kegnen; 42). 
Folk med mareridt sagde de kunne se en lille sort 
hund gå fra ta:erne og op over brystet til issen ( 43) ; 
hunden er kun synlig for dem, der blev fodt ved 
midnat (44). 

Hundetyrk er et sagnva:sen , halvt menneske og 
halvt hund (45). 
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A NDRE SAGN 

Flere middelalderlige kr0niker, bl.a. Lejrekr0ni
ken, forta:ller om svenskekongen Adils, at han un
dertvang danerne og gjorde en hundehvalp Rakke 
til konge i Danmark. Hvis nogen kom og meldte 
ham hundekongens d0d, skulle han miste sin hals. 
Rakke kom i slagsmål med nogle hunde og blev 
bidt ihjel, hyrden Snjo gav Adils budskabet herom 
på en kryptisk måde, og han blev siden konge i 
Danmark. Sagnet er måske en omdigtet hundeof
ring (1). 

I en byvedta:gt for Ribe 1563 står der : »Om den 
hundebulder i kirken ske r under pra:diken og guds
tjeneste at (en)hver tilta:nker for de n årsags skyld 
at lade deres hunde blive hjemme«, byens tingbog 
na:vner 1580 en klage over hundes spektakel i kir
ken (la). »Hvo som lader deres hunde komme i 
kirken den stund gudstjenesten forrettes, da skal 
den som hunden tilh0rer herfor b0de hver gang 4 
skilling« (Ringk0bing 1698; 2). 
En fornem frue fra Seden m0dtes i Agedrup kirke 

med e n anden fra Bullerup. Begge havde deres 
hunde med, i kirken kom de under gudstjenesten i 
slagsmål og gjorde så megen st0j , at pra:sten af
br0d sin pra:diken og bebrejdede damerne den u
skik at tage dyr med i Guds hus. Fruen fra Seden 
erkla:rede, at hun ikke oftere ville sa:tte sine ben i 
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Agedrup kirke, og hun lod bygge en kirke i Seden 
(3). 
En fornem frue i Koller0d tog altid sin hund med 
til Uggel0se kirke, hvor junkeren på Borre slot 
kom med sine jagthunde. Hendes hund blev bidt af 
en af junkerens hunde, og hun lod derfor bygge 
kirken i Lynge, hvor på kirkemuren ses billedet af 
en hund (4). Fruen på 0stertoft boldt mere af hun
de end af sine b0rn og tog hund<rne med i Stadil 
kirke. Som straf måtte hun efter d0den sidde hver 
nat i kirken med en hund på sk0det (5). 
Menigheden i Malts. anklagede 1852 pra:sten, for
di han lod sin hund ledsage sig ind i kirken, »den 
f0lger ham både på pra:dikestolen og foran alte
ret«. Pra:sten tilbageviste klagen som »åbenbar u
sandhed« (6). 
I Lin0 havde man lovet herremanden i Silkeborg 
en tjeneste og byggede da et hundehus på kirketår
net (7). 
Hvad skal en hedensk hund i kirkens forsamling? 
(Fa:r0erne; 8). Tages en hund med i kirken, må 
den, som g0r det , snart d0 (NSja:lland; 9). 
Nogle sagn beretter om folk, som lod deres hund 
begrave med kristent ritual på en kirkegård (10). 
En herremandsfrue i Torning s. MJyUand 0nskede 
at få sin hund begravet som et menneske og for
langte, at pra:sten skulle kaste jord på den. Han 
va:grede sig, indtil fruen fortalte, at hun ville la:gge 
en kostbar guldka:de om hundens hals. Dette kom 
biskoppen for 0re, pra:sten blev tilsagt og truet 
med afskedigelse. Men så trak pra:sten guldka:den 
frem: »De må tro herr bisp, at det var et grumme 
klogt og forstandigt dyr af en hund at va:re, her 
skal De se, hvad den testamenterede til Dem«. 
»Åh, den salige hund!«, udbr0d biskoppen. Men 
det skulle han ikke have sagt, for nu havde han 
»kristne!« hunden og måtte lade sagen falde. - Til
svarende forta:lles om Anne Trolle på Ka:rsgård, 
om pra:sten i Hem og en kostbar s0lvkande (11). 
En kvinde i Egvad S0nderjylland holdt så meget af 
sin sk0debund, at hun, da den var d0d, begravede 
den på kirkegården og ringede med klokkerne. 
Hun blev set som genfa:rd i kirketårnet , og på hun
dens grav groede en tj0rnebusk og ellers intet (12). 
En fornem frue lod sin hund begrave under alteret 
i Finstrup kirke SFyn, til straf sank kirken i grus 
(13); sml. s. 61. 

I Horsens klosterkirke ligger en gulvsten med bille
det af en nonne og en lille hund ; hun skal va:re 
blevet indemuret fordi hun havde f0dt en hunde
hvalp (14). Om en adelig fr0ken på Halsted kloster 
YLolland blev der sagt , at hun havde k0nslig om
gang med en hund og fik et barn, der var mere 
hund end menneske - som straf blev hun muret ind 
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i kirkemuren (15), sml. s. 66. 
Gr0nland: En gr0nlandsk kvinde f0dte på en gang 
to b0rn og nogle hundehvalpe. De sidstna:vnte sat
te hun i en gammel sko, skubbede den ud på havet 
og sagde: far hen og bliv kablunakker af jer! (såle
des kaldes alle fremmede). Det er grunden til, at 
de altid lever på havet, og at skibene de kommer 
med har form som gr0nlandske sko, de er runde 
for og bag. »Denne fabel har dog kostet nogle 
gr0nla:ndere en banket tr0je af hidsige europa:ere, 
der ikke ville finde sig i dette fornemme svoger
skab« (1798; 16). 
En kone blev vred, fordi hendes datter vragede 
alle ma:nd , og hun lod da sin hund gifte sig med 
hende. Hun kom siden alene til en 0 og fodte hun
dehvalpe. Hunden ville sv0mme derover, men pi
gens mor bandt en sten om dens hals, så den druk
nede. Faderen kom med k0d til 0en, pigen fik 
hvalpene til at a:de ham. Så satte hun dem alle i en 
kamik-sål og lod dem drive fra land, idet hun sag
de: I skal leve, så I aldrig kommer til at savne 
noget ! Hvalpene kom til et fjernt land, og fra dem 
nedstammer alle de hvide ma:nd (17). 

Dengang Margrethe Spra:nghest (»sorte Margre
the«) lod bygge Dannevirke fyldte hver af hendes 
krigere kun tre stormhjelme med jord, det var 
nok. Hun blev nemlig hjulpet af dja:velen, og som 
bel0nning skulle han have den forste , der gik gen
nem voldens port - han fik en pudelhund (18). 
Dja:velen byggede en bro til en konge imod at få 

det färste levende va:sen, der kom over den, og 
kongen lod da sin hund l0be foran sig (19). 
S0nderport i Randers havde et udsavet hut , som 
ikke måtte spa:rres; det skulle den sorte hund igen
nem, når den ved midnat kom over Gudenåen. En 
karl satte en signet med bibelsk motiv over hullet. 
Da sp0gelseshunden ankom, lynede dens 0jne, og 
den truede med at smadre porten, så skildvagten 
skyndsomt måtte hente karlen til at fjerne signe
ten. En ung pige så skyggen af den sorte hund, da 
hun en aften i 1925 stod i en port og kyssede sin 
ka:reste. Moderen kunne forta:lle, at det varslede 
at hun ville blive gift med en anden, og det slog til. 
En dame i Århus forsikrer, at den sorte hund viste 
sig på faderens gård f0r han skulle d0 (20). 
Thyregod kirke blev bygget ovenpå to r0de myn
der (21). »Admiral« Christen Juel (d. 1585) og 
hans folk blev en nat va:kket af en lille hund, og det 
reddede hete den danske flåde ; på gravstenen i 
Flynder kirke ses mellem Juel og hans hustru en 
hund med halsbånd og navnet Sepres (22). 
Da den sorte d0d rasede, d0de i Vokslev ved Nibe 
alle undtagen et spa:dbarn, som blev ammet af en 
hund med hvalpe (23). 



En vagabond med hund drrebte m0lleren i Klode 
m0lle og flygtede uden hunden til en anden egn. 
En gammel m01Jersvend kom derhen med hunden, 
der glad sprang vagabonden i m0de, og således 
blev morderen fundet og straffet (24). 
To fiskere gik til havet og m0dte en stor hvid pu
delhund, der fulgte dem til skibet og forsvandt. Tre 
måneder efter omkom de tillige med fem andre på 
havet, det var altså en »lighund« de havde m0dt 
(Harbo0re; 25), sml. s. 60f. 
Bjergfolk (underjordiske sagnvresener) fik l0fte 
om et stykke jord til en svinefold så stort som to 
hunde kunne kaste vold op om, mens prresten stod 
på prredikestolen, og de gjorde det så hurtigt som 
en hest kan galoppere (26); hundene sank i jorden 
og volden blev siden kaldt Fandens dige (27). 
Hundene i Salling fik navne efter trreer: gran, lind 
o.s.v., man mente de så ikke kunne »bindes« med 
trolddom (28). 

LITTERATUR: (1) 96 227f; 636 94,127f,228; (la) 
2591,39; (2) 633d 114; (3) 688 3, 43; (4) 6881,26; 

688b 1,90 sml. 71 lb 141; (5) 366 23 sml. 681 17,229 
(SSlesvig); (6) 205 15,1960-63, 377f; (7) 390c 

2,123; (8) 25 1849--51, 283; (9) 711 c 38 (S0sum); 
(10) 34 63f; (11) 764p 124; 182 6ff; 644 9, 88f; 366b 

2,166ff; (12) 468127,167 ; (13) 499 43; (14) 688 2, 
64; 688b 1,239; (15) 131 1906/23:742 sml. 644 2, 
198; (16) 184 9.2, 34; (17) Knud Rasmussen, My
ter og Sagn fra Gr0nland 3,1925,200 sml. 1,363 og 
3, 85f; (18) 240 3, 85; (19) 2041979,9-11,22; (20) 
390 4,323; (21) 390 4, 68; (22) 506 310; (23) 390[ 4, 
565; (24) 233b 129; (25) 390 4, 60; (26) 390[ 1, 34 
sml. 6, 75; (27) 390 3, 280; (28) 178b l , 675. 

ANDEN OVERTRO 

Det var en gammel og udbredt tro , at hunde er 
»synske«: de ser sp0gelser og varsler d0dsfald (1), 
sml. s. 64. »Hunden ser og tuder ad (hel]hesten, 
när gårdhundene fylder luften med natlig skrende
ri, thi hunde ... troes at kunne se, hvad der hos 
andre undgår 0jnenes skarpeste syn« (1736; 2); 
»klog hunden nattens genfrerd ser og tuder« B. S. 
lngemann (3). 
»Tredie nat efter at en d0d er begravet viJ den 
d0de, hvis han ikke har fundet ro i graven, vende 
tilbage til huset, hvor han levede. Denne nat skal 
man derfor lukke hunden ud, så kan man b0re, om 
den d0de kommer igen«. Går man ud om afteneo 
skal man ikke tage hunden med, »thi er man så 
ubeldig at m0de en genganger vil hunden fare 
imod den, og når hunden for at frelse sig s0ger 
beskyttelse hos mennesket viJ geogangeren angribe 
det« (o. 1870; 4). 

Tuder hunden ved midnat, er de d0de på bes0g i 
hjemmene (5) jf. folkevisen »Moderen under 
mulde«: 

Liden Else, hun gik så sagte gennem by, 
så alle de små hunde de g0ed' udi sky (6); 

Og når de h0rte hundene fnys', · så trendte de for 
de (d0de] b0m vokslys (7). 
»Står en hund og tuder og man selv er nysgerrig 
bruger man det middel at srette sig skrrevs over 
dyret med den ene fod trredende på halen, og så 
srette dets 0rer mod hinanden med spidserne, hvor
på man kigger ind gennem den trekantede åbning, 
så kan man se det samme som hunden ser og tuder 
ad« (8). - En lrenkehund i Lundenres var slem til at 
sidde og tude om natten - folk snakkede om, at 
den nok kunne se eller h0re noget. »Kr. Dal gjorde 
nar af det og var en aften så dristig at gå hen og se 
ind imellem dyrets 0rer. Han blev som lamslået og 
ville aldrig fortrelle, hvad han bavde set« (9). En 
mand så på denne måde, at en kvinde var ved at 
ombringe sig barn (10). 

Ser man en hund i 0jnene, mens den tuder, »skal 
man ikke vende levende tilbage« (11). Der sker en 
ulykke eller d0r et mennesket samtidig med at 
hunden tuder, og det i den retning dens hoved ven
der (S0nderjylland, VJylland; 12); er snuden rettet 
mod jorden hyler den i retningen, hvorfra den d0-
de kommer ; vender snuden opad betyder det ilde
brand (SSlesvig; 13). Man skal drrebe en tudende 
hund, så redder man det menneske fra at d0, som 
den begrreder (Gr0nland; 14). 
»For nogle år siden stod jeg en dag og lressede h0 
af en vogn. Vor store hund lå ved vognen og så til. 
Pludselig sprang den op og begyndte at tude og 
pibe, hvad den aldrig f0r havde gjort. Vi fors0gte 
at berolige den, men den blev ved med at vrere 
urolig. Et par timer efter fik vi bud om, at en af 
gårdens folk, som deltog i en udflugt , var omkom
met ved et ulykkestilfrelde og det netop på det tids
punkt, da hunden blev så urolig« (Haderslevegn
en ; 15). 
»Vi havde hjemme en hund, der ellers aldrig hyle
de og på anden måde skabte sig. Men en nat , klok
ken var prrecis tolv, vi kom hjem h0rte vi hunden 
hyle og tude ganske forskrrekkeligt nede i Jaden. Vi 
troede, den var kommet noget til, og far bad mig 
gå derhen og se efter, men jeg sagde, at han skulle 
gå med. Vi fandt hunden siddende under den mid
terste bjrelke over loen, der stak den snuden lige 
op i luften og tudede, så det var uhyggeligt at h0re 
på. Vi måtte slrebe den ud med magt, den ville 
absolut blive derinde. Det gentog sig nreste nat. 
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Far solgte gården. et par år efter, jeg blev tilbage 
som karl hos de nye folk. De havde ikke vreret gift 
ret lrenge, og jeg opdagede snart, at der var et 
underligt forhold mellem dem, således havde de 
hver sit sovevrerelse. En morgen savnede vi konen 
og gav os til at s0ge og fandt hende i laden. Netop 
der, hvor hunden sad og tudede, havde hun hrengt 
sig i bjrelken (MSjrelland; 16). 
»Vor lille hund Vips var altid så glad for far. Den 
tredie november flyttede han får oppe ved graner
ne, og lige med et begyndte Vips at tude. Jeg blev 
bange, for jeg havde aldrig h0rt hunden tude, og 
kiggede ud ad k0kkenvinduet. Jeg så far komme, 
og at hunden rettede snuden lige imod ham. Jo 
nrermere de kom, desto skra:kkeligere tudede hun
den. Vi gav os til at spise middag, da vi var fa:rdige 
sagde far: jeg er syg og la:gger mig lidt, måske det 
hjrelper. - Men far kom aldrig op igen, han d0de 14 
dage efter (Aulum; 17). 

Hunde tuder, fordi de kan se et (for mennesker 
usynligt) Ligtog, der om kort tid vil drage mod kir
kegården (18). En gammel kone fortalte min mor, 
at en hund i den gård, hvor hun boede, tudede i 
lrengere tid så forfrerdeligt. Hun re jste sig engang 
for at se, hvad det kunne vrere, og hun så da en 
ligskare komme forbi på vejen; hun kunne tydeligt 
kende folkene i ligfolget. Det slog jo også til (19). 
»Vi havde en gravhund, på denne kunne man se, 
hvornår der ville komme et lig. Så stod den om 
aftenen i enden af et dige og tudede, altid med 
hovedet mod den kant, hvor liget skulle komme 
fra. Engang den tudede kunne vi ikke sk0nne bed
re end at det var for en, som hrengte sig. Min mor 
lå syg i lang tid , og otte dage f0r hun d0de havde vi 
igen den tuden. Da hunden havde siddet lidt fo 'r 
den om forbi enden af huset , op ad havegangen, 
satte sig ved tågen og tudede lige imod havestued0-
ren. Vi vidste nok, at det var mor den tudede for, 
men kunne ikke forstå, at den tudede foran den 
d0r. Det var jo skik, at liget blev bäret ud af gang
d0ren. Netop i de dage hun skulle begraves var det 
et meget fugtigt vejr og vejene dårlige op til kirke
gården. Der blev foreslået at k0re liget det par 
skridt. Men så kom degnen og sagde: det beh0ves 
ikke, vi brerer det om ad gangene i haven og hen til 
kirken. - Sådan blev det ordnet, og nu var gåden 
10s t for os« (20). 
Man havde på Hornsgård en stor sort hund, som 
nogle dage sad i d0ren og tudede. Anders Slagter 
ville gå hen til hunden og så imens en ligvogn for 
d0ren og tlere vogne. Han blev srert tilpas og trenk
te »jeg skal nok s0rge for, at det ikke sker«. Ugen 
efter d0de P. Toft , og Anders passede på, da han 
skulle begraves, at Ligvognen ikke kom til at stå 
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foran d0ren. Men da kisten skulle breres ud mang
lede der lige en mand. Og imens k0rte en anden 
mand ligvognen tilbage foran d0ren. Da Anders så 
det sagde han: fy, så skulle det dog ske! (S0nder
jylland; 21). 

En hund begravet levende i eller foran porten skul
le hindre en afd0d i at gå igen, det blev »for få år 
siden« gjort i en gård på Kertemindeegnen (o. 
1870; 22). En mand, som havde fået bygget en ny 
staldla:nge, lod en hund grave levende ned i den 
for at blive fri for sp0gelser (Fyn; 23). I en gård på 
VLolland blev hestene hver nat plaget af mareridt. 
En klog mand tilrådede at begrave en hund leven
de i stalden. Ejeren vregrede sig ved at tage sin 
egen hund, men den kloge mand sagde, at når de 
havde gravet hullet skulle der nok komme en 
hund. Og »straks det var gjort, kom en lådden sort 
hund og kiggede ned i hullet. De gav da hunden et 
puf, så den drattede demed ; den hylede slemt, 
men det hjalp den ikke, de fyldte jord på, og siden 
mrerkede de intet til sp0geriet«. Bagefter kom man 
i tanker om, at hunden kunne have vreret en gam
mel heks , som forvoldte sp0geriet (24). 
Samme middel blev brugt, når der kom uheld og 
sygdom i besretningen (25). Hunden »blev lagt på 
ryggen under d0rtrinet foran stalden, og ingen 
måtte tale et ord under denne h0jtidelige hand
ling« (Als; 26). Ville man have smukt blanke he
ste, skulle en levende hundehvalp mures inde un
der krybben (Fyn; 23). Amtmanden i Nyk0bing F. 

skrev 1/5 1738 til pra:sten i Horbelev SFalster angå
ende en bonde der, som gravede en levende hund 
ned i sin stald (27) , og så sent som o. 1850 blev det 
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