gjort ved opforelsen af en stald i Sdr. Dalby s. på
Stevns (28). »Levende trevehund graves ned i stuen
hvis skarnsfolk har taget beldet fra mrelk og sm0r,
og der kremes sm0r ovenpå stedet« (fynsk cyprianus; 29).
Den unge kone skal tage en hund med til det nye
hjem og kaste den eller lade den l0be ind ad d0ren ,
ellers vil der råde splid mellem regtefrelleme (1734;
30). Nygifte skal lade en hund gå f0rst ind i deres
hjem, den får da alle de uheld som ellers ville ramme dem (Kertemindeegnen; 31). En hund skal vrere det forste levende vresen i et nybygget hus (32);
kommer en kat f0rst derind bliver der velstand, for
den skraber til sig (efter aff0ringen), mens hunden
bringer fattigdom, den skraber fra sig (Jordl0se;
33).
Det f0rste dyr et barn r0rer ved (eller som slikker
det) skal vrere en hund (og ikke en kat) , så bliver
det lrerenemt (1734ff; 34), ligesom dets sår altid vil
lreges let og hurtigt (35), sml. s. 19. Barnets karakter prreges af dyret det forst ber0rer: er det en
kat bliver det falsk og lumsk, en hund g0r det trofast og hengivent (VSjrelland; 36); hunden giver
det lykke, katten ulykke (Hostrup SVJylland; 37) .
»Det blev iagttaget af min mormor fra Holstebroegnen, hun ledte bunden ben til min vugge og lod
min hånd stryge over dens skind« (38); en kone fra
Frederikssundegnen, der var i K0benhavn for at
passe datteren i barselsseng, lokkede med et k0dben en fremmed hund op fra gaden, »thi familien
havde en meget krelen kat« (39).
Tuder bunden er der en heks i nrerheden (Sandby
MSjrelland; 40).
Et barn, som har pattet en mynde for det fik modermrelk, kan finde skjulte skatte (41).
Råber man nytårsaften hundens navn i gården skal
tyvene blive så langt fra den i det kommende år
som det b0res (42).
Det er ikke godt at se en stor hund ved nattetid
(SFyn; 43).
At ingen hund skal g0 ad dig: Brer hos dig den urt
med rod, som man kalder serpentin eller 0gleurt,
så g0r ingen hund ad dig (44). Hjertet af en kulsort
hund bäret under en arm bevirker, at hunde hverken kan g0 eller bide (vestjysk cyprianus; 45).
Kommer en bisk hund en im0de, skal man tage et
halmstrå og holde det i hånden , så t0r hunden ikke
nrerme sig, den tror det er en krep. Eller man tager
hatten af, holder den i trenderne så den brenger
ned, og kryber på alle fire frem mod bunden, der
forfrerdet flygter (o. 1870, »alm. kendt af drenge«;
46). Angribes man af en hund, skal man stå tavs

med begge tommelfingre stukket ind i håndfladerne, så er den magtesl0s (47); eller man skal fortrelle den, hvor man kommer fra og agter sig hen;
nogle kunne den kunst at d,Lge eller binde hunde
(48).
»Niels Skov havde en arrig hund, som ingen fremmed kunne nrerme sig, derfor stod den altid bundet. En dag fik de bes0g af Per Steensen fra Sunds,
og Niels Skov sagde: du kan ikke gå til vor hund!
Jo, svarede Steensen, jeg skal lige tage og srette
den hen på bordet, og den g0r mig ikke det mindste ! Så gik han hen og l0ste hunden og satte den på
bordet, den var rolig og from som et lam, bar den
tilbage og satte kraven om halsen på den. Og nu
skabte bunden sig, så det var hresligt« (49).
De hunde, som åd af d0befonten fra den nedbrudte St. Theocari kirke brugt som trug, fik rabies
(Grams.; 50). Bliver man bidt af en hund skal den
straks slås ihjel, thi hvis den siden får vandskrrek
(rabies) får man det også, hvor langt hunden end
er borte (Svendborg; 51).
Det forste stykke k0d man skrerer med en ny kniv
skal kastes for en hund, så bliver kniven ikke vrek
(52). Vil fåret ikke kendes ved et lam lukkes en
hund ind til det; om regtefolk som ikke kunne forliges sagde man: de skal ha' en hund lukket ind til
dem (53).
Er en hund til stede, når der spises, skal man altid
give den lidt mad, ellers bl0der dens hjerte (S0nderjylland; 54). Man må ikke give sin sidste bid
br0d bort f.eks. til en hund, det er at give lykken
fra sig (55).
Får man i fondens navn en hund og kat til at slås og
kaster deres afrevne hår mellem krerestefolk, skilles de for stedse (56), sml. kat s. 19.
En pige på 0rbreklund nrerede ulykkelig krerlighed
til en karl og brugte det middel at lade ham spise
en pandekage med indbagte testikler fra en hundehvalp (medio 1800-t; 57).
Man må ikke gå over en hundev<Elte (hvor en hund
har trillet sig), så får man smerter i et knre, lrenderne eller andetsteds (58). Hrenger to hunde sammen
i en port eller d0r, skal der slås vand på dem, thi
går en gravid kvinde siden gennem d0ren, kan hun
ikke blive forl0st (1734; 59).
Det giver uheld med fiskeriet, at en hund snuser til
gamet og redskaberne eller f0lger med båden (60).
Jregeren får held med sig, bvis hans hunds 0jne er
lyse og klare, men uheld hvis der er ligesom duggede (61).
En hund må ikke druknes på en s0n- eller helligdag, så kommer der ulykke over huset (VSjrelland;
47). Overtroiske s0folk afliver ikke en hund, det
bringer ulykke, men de »glemmer« den i land (62).
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der det, at en qioitoq nrermer sig - det er en person, som flygtede fra samfundet og lever alene i
det indre af landet (63).
LITTERATUR: (1) 366 196; 764p 26; 390/ 2,445
og 5,538,553; (2) 574 17; (3) Blade af Jerusalem
Skomagers Levned (1833), 61; (4) 366 196; (5) 644
8, 1887,190; (6) 121 46; (7) 390 1,208,210; 244c
3,129; (8) 390 3,195,222; 4 129; 8 278; 366196; 245
218f; 131 1906/23:2065; (9) 259b 2,112; (10) 390
4,129 (Lem); (11) 644 7,1887,70 (Ålborg); (12) 131
1906/23:2579,3011,3092,3335; (13) 456 225; (14)
595 57; (15) 131 1906/23:3011 (1918); (16) 659 19/
12 1928; (17) 131 1906/23:2482 (1919); (18) 390
3,195; 178d 97f; 715 162,178; 377 94; (19) 390g
2,303; (20) 390g 2,304 sml. 302; (21) 681 10, 176;
(22) 366 197; 213c 1,103; (23) 711/ 96; (24) 377
197; (25) 390 4, 356; 390[1, 164 og 6.2, 480; 711c
71; (26) 714 237 sml. 245 217; (27) 191 195559,124; (28) 131 1906/23:552; (29) 216 194,201;
(30) 61 44; (31) 131 1904/27:854; (32) 644 8,177;
767 1892,17; (33) 1311906/23:319 (1941); (34) 61
53 (Fyn); 390c tb. 3,111; (35) 688c 389; 366 194;
604 507; 711c 21; 693 158; 131 1904/30:1138; 390/
4,622; (36) 131 1906/23:268,457; (37) 131 1904/
27:2636 (1891); (38) 131 1906/23:2403 ; (39) 199b
47; (40) 1311906/23:573; (41) 390c tb. 3,109; (42)
644 7,1887,76; (43) 677 32; (44) 623 4,1872-73,
162; (45) 259h 2,63; (46) 366c 2, 63; (47) 366 194;
(48) 644 9,117; 623 4,162; (49) 259[ 1,125; (50)
688b 2,250; 468 127; (51) 390g 4,453; (52) 390g 6.
2 ,321; (53) 366 183; 178b 1,673; (54-) 366c 2,63;
(55) 390c tb. 1,179 ; (56) 623 4,119; (57) 131 1906/
23:1124 (1914); sml. 191 1955-59,58 (Hesselagergård); (58) 366 194; 390/ 4, 627; 330 165; (59) 61
44 ; (60) 408 31/8 1944; {61) 569 103; (62) 738
1973,6,17 ; (63) 595 57.
EVENTYR, FABLER , MOLBOHISTORlE

En hund er portner i helvede (1); skrredder fungerer som lrenkehund (2); i hunds pande sidder en
!llnskesten (3); hund kommer ud af et trre (4);
dreng f!lllges af en r!lld, gul eller hvid hund; han
skal passe fire hunde (5); han hjrelpes af pudelhund (6).
Pige fort.eller en hund om r!llverhulen (7); hund
genkender sin morder (8); tre mynder slås om
hvem der skal redes; ved deling får mynde et ådsels
ben (9) ; moder krrever af sin datter, at hendes
hund skal have et hjul i balen (10); lille hund springer med oprejst hale gennem en guldring stillet på
kant {11) ; berregårdsfrue får en munk til at begrave en d!lld hund som et menneske {12) sml. s. 62 ;
konges(llnner skal finde den mindste og den k!llnneste hund (13) ; mynde slikker en prins i ansigtet, og
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han glemmer sin krerlighed til en prinsesse (14);
gr!lln en!llret hund sejler med pige til påfuglelandet,
har i skoven et underjordisk slot og forvandles til
prins (14a).
Prinsesse f!llder en bundehvalp (15); dronning beskyldes for at have f!lldt hvalp(e) (16) , hendes barn
ombyttes med hvalp (17).
En mand leder efter hestene, en lådden hund hjrelper ham imod at få det f!llrste, som kommer imod
manden ved hjemkomsten - det bliver datteren.
Hun bor hos bunden i en bakke, om natten er han
et menneske. Pigen skal hugge hovedet af hunden
og srette det ved halen, den genforvandles til en
mand (18). Hund hjrelper en pige med at l!llse opgaver og forvandles til en prins (19); tre hunde
hjrelper en afsat konge med at generobre riget
(18a).
En pige vil hellere giftes med en hund end med
noge n af bejleme. En hvid pudel brerer hende til
sin hytte. Da hun trender et lys er hunden en prins,
trelle drypper i hans ansigt og han er igen en hund.
Den l!llber til Bloksbjerg, hvor hun genfinder ham
(20).
På et slot ser en prins, at tre jagthunde bliver til
prinsesser (21).
Hund som brudgom (22); De tre hunde (23); Hyrdedrengen med troldfl!lljten og de tre hunde (24) ;
Rreven og de r!llde hunde (25); H . C. Andersen,
Snemanden (1861 ; lrenkehund).
Hund reder en bibel, i kirken siger prresten til menigheden, at hans prrediken er som at kaste Guds
ord for hundene (26). En prrest befaler sin karl at
pl!llje, hvor hans hund Petersille l!llber, og derefter
at han skal koge suppe med petersille (persille) ;
karlen bruger hunden (27).
Noas ark fik en lrek og hundene skiftedes til at
stikke snuden i hullet, siden har hundens snude
altid vreret kold (28). Alle hundene holdt strevne i
Ålborghallen og brengte deres r!llvhul på knagerne i
garderoben. Pludselig blev der råbt: det brrender!
- hundene styrtede ud , og i garderoben varder vild
forvirring. Lige siden har hundene snuset til en
fremmed hunds bagdel for at genfinde deres r!llvhul
(fortalt 1980 af restaurat!llr i Ålborg).
Fabel om hund og hane (29).
Molbohistorie: en hund åd sm!llr, og for at få det
igen klemte man hunden i en d!llr; da den blev
klemt anden gang kom der knap så godt sm!llr ud,
men det kunne dog bruges til dyppelse (30).
LITTERATUR: (1) 248 89; 244e 1,205 ; 644
12,214; 390 8,329; (2) 644 9,111 ; (3) 644 6,121-23;
(4) 644 8,14; (5) 244c 121; 390b 375 ; 366b 75; (6)
244/ 8ff; (7) 6881 , 376; (8) 644 3, 134 og 6,172; (9)

390 5,164; 644 4,30 og 6,231; (10) 644 4, 76; (11)
390 7,37; (12) 366b 166-79 sml. 242; (13) 390 13,
237 ; (14) 244f 93; (14a) 390 13,272-74; (15) 244f
1,71; 390 13, 72; (16) 390b 81; 390 5, 172; 644 5,
186 og 7, 163; 244e 2, 116; 420 31; (17) 390b 81 ,
137; 480 57f; 244f 116; (18) 390 7,324ft, 341f; 390b
3, 288; 644 8,200 og 11, 187-92; (18a) 13 42-44;
(19) 397 50-63 sml. 244 1,100-05 ; 662 7, 63f; 644
7,112; (20) 390b 1-13; (21) 442 36; (22) 244 100;
3907, 326,341; 64411 ,189 og 13, 137; 468395; (23)
390 12,333-37 ; 644 6, 210-19 og 8, 6-9; (24) 420
214-18 ; (25) 244 72-74; (26) 390 9,277 ; 390d 116;
644 13, 203; 366 32; (27) 390b 189ff; (28) 390h
2,113; (29) 244b 117 ; (30) 390h l ,lllf og 2, 8 sml.
143.

»Der har netop va:ret begravelse. En stor kasse
blev med reb sa:nket ned i jorden, i den lå en stor
d0d Grand danois. Det gik na:sten til som ved en
rigtig jordefa:rd. De tilstedeva:rende damer og herrer lagde en halv snes pra:gtige kranse og buketter.
En ung s0rgekla:dt dame står ved graven, der er
pyntet med nlnneba:r og asters. Mange vil huske
musikdirekt0r Joachim Andersens lille brune
grrevlingehund, som altid fulgte sin herre i ha:lene
når han gik til og fra koncertsalen. Den ligger begravet her på hundekirkegården ligesom en i sin tid
meget kendt hund, humoristen Sam's Gine, der
d0de vinteren 1906 14 år og 4 måneder gammel. Et
smukt rosentrre er plantet på hendes grav« (1).
Avisnotits om en hundebegravelse 1916 i Skive

(2):

HUNOEKrRKEGÅRDE

Landets f0rste hundekirkegård, som lå udenfor
Garnisons Kirkegård ved 0sterbrogade i K0benhavn , blev 1898 indrettet på initiativ af gartner
C. L. A. Preisler og nedlagt 1917. Om denne skrev
datidens aviser bl.a.:
De cirka et par hundrede grave er godt vedligeholdt og pyntet med blomster. På de fleste står kun
en lille marmortavle med dyrets navn: Pan, Kvik,
Napoleon I, Perle, Musse, Bismarck, Hektor
o.s.v., nogle gravsten har en la:ngere indskrift:
Herunder hviler vor ka:re Vaps, d0d den 27/4 1904.
Farvel, ka:re Moppe, tak for din venlighed og troskab. Du var altid den f0rste til at byde os velkommen. Forulykket d. 18/8 1902. Hvil i fred.
Pudlen Rolf, d0d 13/3 1912 tolv år gammel. Menneskebarn ! Af hunden kan du la:re ka:rlig og trofast at va:re.
Her hviler A. A. W. Petersens eneste ven Trofast.
Han d0de af sorg under sin herres sygdom.
En gammel gravsten på hundekirkegården har oprindelig stået et andet sted:
Her gemmes levniogerne af Jordano , et m0nster
på troskab. Han blev f0dt i Rom og d0de i K0benhavn i det ma:rkva:rdige år, hvor et pund sukker
kostede 42 skilling.
En kvinde m0dte op på kirkegården med en mindetavle på hvilken der stod: Et farvel fra dine ka:re, liUe Busse, du var en lille Guds engel. Den blev
dog kasseret af graveren, og slutningen kom til at
lyde : .. . du var min solstråle. På en enkelt sten står
korsets tegn.

En ejendommelig ligbegrengelse blev folk , der
torsdag eftermiddag ved 3-tiden passerende Frederiksgade, vidne til. Ved na:vnte tid kom cirkusdirekt0r B. 0. gående ned ad gaden i spidsen for
hele sit personale. Midt imellem sig bar artisterne
en lille kiste , oven på hvilken lå en krans. Kisten
indeholdt liget af en hund, som forleden afgik ved
d0den, og som alle cirkusfunktiona:rerne satte stor
pris på. Toget beva:gede sig langsomt gennem Asylgade ud til Frederiksdal, her sa:nkedes de jordiske rester af den afd0de vovse i en lille grav under
udgydelse af str0mme af tårer.
Hundekirkegården på Ålekistevej i Vanl0se nedlagdes 1948: tilbage er »Dyregravstederne« oprettet 5. maj 1949 i Tåstrup på Amager (3) og »Dyrenes gravplads« i Kolding.
LITTERATUR: (1) 186 8110 1904 (tilla:g) ; S0ndagsbl. 18/3 1906 ; 402 12/5 1906 og 24/4 1909 ; 284
13/6 1913 ; 316 17/10 1910 ; (2) 316 11/6 1916 ; (3)
Information 12/8 1987.
SKJK

Den gård på Drej0, der sidst blev fa:rdig med såningen, fik om natten en kludedukke ta!ven. med
påskriften, at den gerne ville hja:lpe dem ; på
Stryn0 gjaldt det den , som sidst fik indh0stet: at få
ta:ven blev regnet for vana:rende og for et dårligt
varsel (1). Når man kom til de sidste skär skulle
man »fange hunden« ; det sidste neg blev i Sundeved og på Als kaldt hundeneget og pyntet med
blomster (2) ; når h0stens sidste la:s kom k0rende ,
råbte folk efter det: der k0rer de med den sure
hund! (R0rvig for 1850; 2a).
En folkedans i S0nderjylland hed »pudse hunden
efter haren« (3).
En alm. b0meleg på Ribeegnen o. 1900 var »hund
efter hare«: en »skytte« fangede b0rn, som var
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hans hunde, de holdt hans bytte fast og råbte
»skytten hej!« indtil han slog dem ( 4); andre tagfatlage: »hund og kat« , »sa:tte hunden efter haren«
(5). »Hund efter hare« er i Vendsyssel et figurspil
med fire knapper for en hund og tre harer; det
grelder om at få spa:rret harerne inde i et hj{l}rne af
figuren (6).
Når b{l}rn på Falster fik en hundehvalp eller kattekilling skulle den d{l}bes; de sagde da navnet og:
Jeg d{l}ber dig i vand,
til du bliver en and.
Jeg d{l}ber dig i vin,
til du bliver et svin.
Jeg d{l}ber dig i aske,
til du bliver en taske (7).
B0rneremsen »ride, ride ranke« er optegnet i mange varianter (8) - f.eks.:
Ride , ride ranke, hesten hedder Blanke, hesten
den er abildgrå, den skal lille [barnets navn] ride
på hen til faders gård. Der er ingen folk hjemme,
men der er tre store hunde, den ene lå i lrenke, den
anden lå på ba:nke, den tredie sad på bordet og
sagde: vov, vov, vov!
Ride ranke til m{l}llerens hus, der var ingen hjemme uden en lille kattepus , som sad under bja:lken
og åd af en lille grå mus, og uden for d0ren lå den
store hund og sagde: vovvovvov, har du mig
behov?
LITTERATUR: (1) 267 263,266 sml. 199d
9,38,45; (2) 178b 1, 681 og tb. 228; 199c 13 ; 644
3,205,624 og 9,125,396; (2a) 17b 105; (3) 178b
1,679 og tb. 324; (4) 178b 1,679 sml. 3,760; (5) 390i
518, 524,526; (6) 172 2, 61; (7) 366c 53; (8) 390i
46f.
GÅOER

Hvad er det, som går med et forkla:de [halen] bagpå (eller: for r{l}ven) ind ad kirked{l}ren? (VJylland ;
1).
Der står en lille r{l}d hund bag et ga:rde og g{l}r hvad er det? (tungen og ta:nderne) (2).
Hvorfor holder hunden et ben i vejret når den pisser? (fordi den tror den har bukser eller str{l}mper
på) (Vendsyssel ; 3).
Hvad forskel er der på en hund og en bogtrykker?
(hunden trykker f{l}r den sretter [sig], bogtrykkeren
sretter f{l}r han trykker (4). Hvilken lighed er der
mellem en jagthund og et lokomotiv? (de f0lger
begge sporet) (Nyborg; 5).
Der står en hund på Tranemose banke, den så ud
over havet og g{l}ede ud af gabet - hvad hed hunden? (Hvad); fiske ren og hans hund, de sejlede ud
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på Lund [lille landtunge i Tiss0], hvad hed hunden? - Kejser Karolius havde en hund, som han
gav navn af sin egen mund. Altså hed kejser Karolinus' hund? (NY og MSjrelland ; 6).
LITTERATUR: (1) 178b 1,675 ; 644 3,182 og
9,91,141 ,176; (2) 644 6, 22; 390m 137; (3) 178b
1,675; (4) 390m 159 ; (5) 1311906/38: 1024 ; (6) 239
235; 330 158.
ANVENDELSE AF KROPSDELE

Gennemborede hj{l}rneta:nder af hunde blev i yngre stenalder båret i hrengesmykker (1).
Skindet, isa:r af store hunde , anvendes til huer og
muffer, »hvoraf man blandt vore b{l}nderkoner ser
adskillige«, i {l}vrigt til kuffert- og stolebetrrek;
gr0nla:nderne bruger ligesom vi skindene som dyner og sengetrepper (1798; 2); endvidere til overla:der i st{l}vler fordi sådanne »lader sig trrekke på
benene som en str{l}mpe, er k0lige om sommeren
og varme om vinteren, men nu har moden forjagtet denne nyttige anvendelse af hundeskindene hos
os« (1813; 3). De blev forhen brugt til handsker og
pelse (4). Af hundeskind syede man huer og kasketter med en lådden kant, der kunne slås ned om
{l}rene (5).
»Hunde, hvoraf der i ethvert land holdes en stor
ma:ngde, giver ikke nogen umiddelbar indtregt.
Man har gjort det forslag i stedet for glathårede
hunde at holde pudelhunde. Deres hår kan klippes
en eller to gange årlig, og en pudel giver henved et
par pund uld, som er god til vanter, str{l}mper, grove hatte m.m.«; hundehår (navnlig sorte) bar lrenge vreret en dansk eksportvare (1805 ; 6).
Pudler o.a. langhårede hunde burde if0lge en kilde
fra 1813 fritages for skat, da deres uld kan anvendes til hestedrekke ner, gulvtrepper, madrasser i
fa:ngsler, dynevår i almuens senge, vanter og
str!ilmper til fattige og til hatte. »Jeg har selv ladet
mig g!ilre en hat deraf, som breres på andet år. Den
er naturligvis grov og noget tung, men har den
Tegning
i P. Larsen:

Den lille ABC,
1927.

ypperlige egenskab, at den bedre skyder vand og
revner mindre end hatte af andre hår. Pudelhårene
ville derfor med fordel kunne anvendes til de militrere chakots [cylinderformet hovedbeklredning) i
stedet for fåreuld. Denne anvendelse ville give pudelholdere en sikker afsretning af disse dyrs uld og
tjene til ikke ringe opmuntring for at lregge sig efter pudelavlen« (1813; 7).
Af hundeuld (-to) blev spundet garn til stn'lmper,
vanter og luffer (8), sml. nedenfor, og såler af hundehår lagt i trresko, »de var varme men havde den
ulempe, at så ville hundene lette ben op ad ens
bukser« (Vendsyssel; 9). 0. 1900 fandt hundehår
kun anvendelse til simpel filt, simple pensler o.
lign. (10).
Man brugte hundefedt i primitive bliklamper med
et tyndt r0r gennem en prop (Jylland o. 1850; 11),
og blandet med k0nr0g til at sm0re lredersko og
sti;wler med (S0nderjylland, Mors, 0M0n; 12),
man fik en let gang i nye st0vler smurt med hundefedt (13).
Roskildekr0niken fra reldre middelalder beretter
om Oluf Hungers tid (1086-95) , at danskerne måtte spise hunde. Under K0benhavns belejring 1536
spiste man både hundek0d og hundefedt. Biskop
Jacob Bircherods dagb0ger fra 1693 nrevner en soldat i K0benhavn , der i lang tid ernrerede sig ved at
fange folks hunde og srelge k0det som råbukkek0d.
Han blev straffet med at stå i halsjern på Amagertorv og et hundehoved hrengende på brystet. I
forrige århundrede blev trykt en vr0vlemonolog på
vers med titten: »En mestendels mrerkelig vise om
den skammelige hundeslagter, der nylig er opdaget
og sat fast formedelst han stjal folks dejlige hunde,
slagtede dem og solgte dem som bedek0ller og
lammekoteletter, så at kammerråd Bentsen åd sin
egen hund til middag og fr0ken Thora med god
appetit n0d sin lille dresserede Mylord som lammekotelet« (14).
Fattigfolk samlede o. 1860 hundenes ekskrementer
på Randers' gader og solgte dem til handskemagerne, der garvede skind med dem (15).
Krudt knalder ikke når der er blandet knuste hundeknogler i det (16).
Lcegedom:
Et gedehorn fyldes med hundemrelk og r0ges i ni
dage, mrelken dryppes i et d0vt 0re; hundem0g
lregges på podagra (1400-t ; 17). Harpestrreng-afskrifter 1400-t (18): hundemrelk indgår i råd for
brystvrerk, asken af brrendt hundem0g mod trangbrystighed ; hvidt hundem0g blandet i 01 drikkes
for halshrevelse, hundegalde tages for epilepsi; for
at uddrive et d0dt foster og rense livmoderen skal
drikkes hundemrelk eller indtages pulveriserede
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hår af en sort hund blandet med honning i 01; hundemrelk modvirker hårvrekst.
Christiern Pedersens lregebog 1533: mod diarre et
s0dmrelksafkog af hvid hundelort (41a), for tarmvrid og sidesmerter spises k(lldet af en hvalp kogt
med salt og urter (46b); hundek0d brrendt til aske
drysses på kvindebryster med fistler eller krreft
(22a); mod håraffald bades hovedbunden med
hundens urin (1 b); hvor man ikke 0nsker hårvrekst
gnides med hundemrelk eller hundeblod (2a). Indgnidning med hundemrelk får håret til at vokse
(vestjysk cyprianus; 19).
For blodsot ( dysenteri) indgives eddike med hundem0g samlet efter at hunden har redt knogler,
»det har hjulpet mange« (1643), eller hundelort og
bomolie (20).
»Var et lem på et menneske sygt, så hverken lreger
eller kloge kunne kurere det, brugte man i reldre
tid i Vestjylland det gyselige husråd at tage en levende hund , flrekke den på langs og lregge den omkring det syge led« (21). Den kloge kone Maren
Haaning i Vindblres behandlede et sygt knre med
en hund flrekket levende og lagt omkring knreet;
»lige straks syntes pigen det hjalp, men kort efter
d0de hun« (22). En klog mand i VJylland rådede
en pige med vissen hånd til at holde den flere timer
i en slagtet fed hund (23). Et sygt barn skulle bades
med suppe kogt på tre nyfädte, levende hvalpe
(1785) eller sove sv0bt i en slagtet hunds endnu
varme krop (Mors) (24). For vrerk i leddene pålregges varmt hundek0d og stedet gnides med hundefedt (25).
Str0mper af pudelhår »skal isrer vrere sunde for
podagrister, ligesom selve skindet til at sv0be om
de smertefulde steder eller st0vler deraf med den
lådne side indad, som adskillige (patienter) også i
gigtiske tilfrelde har befundet sig godt ved« (1798;
26). »Sokker, str0mper, nattr0jer og benklreder af
pudelhår har en ypperlig egenskab for den vrerkbrudne og podagristerne, de lindrer deres smerter
der, hvor andre lregemidler forgreves blev fors0gt .
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