
Jeg kender flere, som blev hjulpet med dette hus
råd« (1813; 27). At brere str0mper af hundeuld er 
et godt middel mod podagra, eller man lader en 
lille hund ligge lrenge på det syge sted (1854; 28), 
sml. nedenfor. Mange podagra- og gigtpatienter 
gik med str0mper og vanter af hundeuld (29), »en 
såkaldt gigtstr0mpe vreves af hundehårsgarn« 
(1907; 30); syge folk fik lavet klredningsstykker af 
uld fra en langhåret hunderace (Stevns; 31); hun
deuld breres på smertende lemmer og led, sokker 
heraf for kolde f0dder (1868; 32) ; man lagde et 
t0rklrede af hundeuld om leenden for hekseskud og 
bandt det om halsen mod hreshed og fork01else -
en pudel blev ofte holdt mest for at bruge dens uld 
(33). 
Nogle lå i sengen med en hund (oftest en pudel), 
en sådan »gigthund« var i tlere byer fritaget for 
skat. Man mente, at gigten gik over i dyret , som 
derfor blev forkr0blet - »det var en ynk at se disse 
hunde, som dårligt nok kunne slrebe sig afsted for 
gigt« (34). En mand med koldfeber (malaria) lod 
en hund ligge ved sine f0dder, den trak sygdom
men ud og blev så medtaget , at den måtte skydes 
(35). 
Hundefedt kunne fås på apoteket (anf0rt i farma
kopeen 1772). Det blev gnedet på sår, hudafskrab
ninger etc. (36), samt på gigtplagede lemmer (37), 
forstuvede led og muskler (VJylland ; 38); det var 
et kendt middel for lungesvindsot eller trering (39), 
og anvendtes mod t0r hoste, fork0lelse og brystsy
ge (40). B0rn med kighoste fik hundefedt opl0st i 
01 e ller nogle skefulde fedt og derefter lidt sirup 
(41). Hundens nyrefedt skulle hjrelpe mod hremor
roider (Fan0 ; 42). 
Mod kolik indtages hvid hundelort kogt i mrelk 
(43), der «gives intet bedre middel end at lregge en 
hund hen over maven« (44). For en syg hals hunne 
tages hvidt hundem0g i kogt s0dmrelk (45), for 
blegsot skulle spises en pandekage med indbagt 
hundem0g; »det hjalp skam, jeg blev fri for blegsot 
og har ikke siden lidt af det« (46). 
Hundegalde indgives mod epilepsi og apopleksi , 
»da skal han aldrig mere få [slag)tilfrelde« (47). 
Et barn, som gned eller i s0vne fo 'r op med skrig , 
var blevet påf0rt »hundeskog«, der kureredes med 
enten at kaste en liJle hund på barnet eller lade 
hundens forpoter skrabe det (48). Mod appetitl0s
hed skulle man i hundehuset spise lidt sammen 
med hunden (Bornholm o. 1800; 49). 
Hos en lrege i Snertinge NVSjrelland blev et ondar
tet skinnebenssår drysset med melis, hvorefte r en 
stor jagthund slikkede såret. Var betrendte 0jenlåg 
groet sammen, blev der smurt fl0de på dem og 
hunden sat til at slikke t10den af, den »rensede på 
denne måde de betrendte 0jenlåg« (50). Det er 
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godt at lade en hund slikke friske sår og sår som 
ikke vil lreges (alm.; 51) jf. ordsprog: man må ofte 
som hunden hete sin egen skade (1776) , der er 
lregedom i hunde tunge (1845) (52). 

Der e r i hundens ekskrementer lregedom for ud
vortes skader (VJylland o. 1870 ; 53). Blev man 
bidt af en hund skulle dens hår lregges på såret; 
»der skal hundehår til at lrege hundesår« (o. 
1860ff ; 54), lagt på bid af en gal hund skulle de 
trrekke giften ud (VJylland, Fyn, Falster; 55). 

Veterinrer folkemedicin: benene på en stiv hest 
gnides med fedt af blinde hundehvalpe; for hestens 
snive: asken af brrendt, blind hvalp blandet med 
humle og 01 pålregges; hundeblod med hampeolie 
indgives for hestens unoder (alle 1700-t). Hunde
fedt eller -blod mod dens engbrystighed, et pulve
riseret hvidt hundehoved for springorm ; hundefedt 
gnides på 0jne med bindehindebetrendelse, på fibel 
og forvridning; hundeknogler var bestanddel af et 
plaste r for hestens ledevand. - Hundeurin indgives 
for koens smertende urinering og dens forstoppel
se (56). 
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0RDSPROG, TALEMÅDER, MUNDHELD 

Peder Laale (og senere varianter) 
Lille hund er lrenge hvalp; end vokser hvalpen 
mens gammel hund bider (k0d]ben; hvalpen le ger 
så lrenge som gammel hund vil. Hunden l0ber for 
foden og haren for livet. Hunden skal ikke 10be 
efter hver mands fl0jten; den hund, som er hver 
mands ven, er ikke sin herres ven (S0nderjylland; 
1). 
Sjreldent g0r en hund ad benshug (når man kaster 
et k0dben til den] = man tåler gerne krrenkelser 
for at opnå en fordel. 
Jeg renser ikke hvad hunden g0r, blot den ikke 
bider mig; sml. Syv nedenfor; hvad skader det, at 
hunden g0r ad mig, når den ikke bider (2); jeg 
agter det ikke om end en hund g0r ad mig, eller: 
jeg agter det ikke mere end hundeglam (o. 1700; 
3). 
Den som ikke foder (fodrer] hund eller kat foder 
vrerre dyr; giv ikke hunden mens halen logrer, og 
ikke barnet mens det beder; man skal ikke give 
hunden så meget br0d som rumpen logrer efter 
(1796; 4). Hunden er modigst foran sin egen d0r. 
Det står ikke til hunden at hest d0r = om den <ler 
beregner en fordel af en andens ulykke eller d0d; 
dovne hunde fanger ikke vildt; ofte gribes vildsvin 
af lille hund; man laver ikke gode tudehorn af hun
dehalse. 
Lad hund (gå] til honningtrug, da springer den i 
med begge ben; Syv: slip hunden til sm0rtruget, 
den springer o.s.v.; kast hund i Jordans flod, den 
er en hund som for = naturens og vanens magt; 
vask hunden og krem hunden, den er stadig som 
for. 
Den som går i seng med hunde står op med lopper 
= folgerne af dårligt selskab ; den som sover med 
hunde vågner med lopper (5). 
Den sidder ofte på domstol , <ler ikke kan skifte ret 
og uret mellem hunde; hrenger skinken end nok så 
h0jt, hunden venter at få benet = man lever i 
håbet. 

llde [ond) hund har ar i nresen (Saxo); galne hunde 
får revne skind (Syv), onde hunde har revne 0rer 
(1796), grådig hund får ofte revet skind (Frer0erne; 
6). 
Grev mand g0r sig ikke til hund for et bens skyld 
(o. 1550), skulle jeg g0re mig til hund for et bens 
skyld (Syv), mange g0r sig til hund for et bens 
skyld (o. 1700; 7), mange g0r sig til hund for at få 
et ben at gnave (VJylland; 8) , g0r du dig til en 
hund skal du også gnave ben (9), giver man sig ud 
for en hund må man også gnave ben (NVSjrelland ; 
JO). 
Det er svrert at lrere gammel hund at kure [ligge 

eller sidde stille] (1611; 11); det er vanskeligt at 
lrere en gammel hund at g0re kunster (S0nderjyl
land; 12). Hunde lugter ve! , hvor <ler er surt k0d 
(1611; 11). En hundetunge er bedre end et ondt 
menneskes tunge; det er bedre at elske en tro hund 
end en ond mand (Frer0erne; 6); lidet båder [gav
ner] det hvalp at lege med skindtig [gårdhunden] 
(1624 ; 13). 

Peder Syv (og senere varianter) 
Hastig hund f0der blinde hvalpe = »hastvrerk er 
lastvrerk«; unge hunde har skarpe trender; ofte er 
hvasse trender vokset !'rem i hvalpens mund (Frer0-
erne; 14). 
Vore egne hunde skal gnave for egne (k0d]ben ; vi 
vil holde hunde af vor egen gr0d (2); en god hund 
skal have et godt ben; en ond (eller: g0ende) hund 
kan stilles med et stykke br0d; kast br0d eller ben 
for g0ende hunde, så kommer du af med dem = 
om påtrrengende tiggere. 
Hunden holder mere af ben end af redelsten; sultne 
hunde og t0rstige heste renser ikke hug; mens hun
den gnaver benet ag ter det intet venskab; når hun
den forst har benet mellem trenderne h11fter den 
rumpen og kender ingen (1796; 13); to hunde forli
ges ikke godt om et ben; når to hunde strides om et 
ben kommer den tredie og snapper det; det er en 
slem hund <ler ikke kan sk0nne på det br0d, den 
har redt; rådne reg og skident sm0r er godt nok til 
syge hunde. 
De hunde, som 10ber med enhver, vil ingen gerne 
f0de = om utro tjenere; det er ingen god hund, 
som l0ber efter alt vildt; en mynde kan undertiden 
fange en hjort alene; s0vnig hund fanger ikke 

hjort; lade hunde fanger sjreldent vildt; små hunde 
jager vildtet op, de store fanger det; gamle st0vere 
giver den bedste jagt. 
Hund er hund om den er aldrig så broget; man 
ag ter ofte hunden for herrens skyld; man kan ikke 
agte hunden efter håret; man skal ikke skue hun
den på hårene (1700-t ff; 15). 
Mange lover (eller: roser, ber0mmer) som hunden 
logrer for at få noget; !ad en hund [komme) ind 
med et ben , så springer den ind med alle fire; hun
de reder anden mands rerinde op; ingen hund 10ber 
gal i femten år = ingen svrermer hele livet. 
Jo magrere (eller: bidskere) hund, jo st0rre lop
per; det er ikke srert , at hunden er mager, den har 
mange fede lopper (eller: den har mange hvalpe) 
(VJylland; 16), jo federe lopper desto magrere 
hund (843 ; 13). 
Sult driver hund i bånd; sovende hund skal man 
ikke vrekke; man skal ikke kaste sten efter den 
hund , <ler ligger stille (17); lad den hund sove, som 
vi! sove, så bliver du ikke bidt (2). 
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Hunden ser vel hvis skind den skal rive i ; hundene 
ser nok, i hvis kla:der den river (18), - i hvis ben 
den vil bide (2); vogt dig for tiende hund og stille 
vand ; vogt dig for hunden, skyggen bider ikke; 
man skal tage sig i agt for en lumsk hund og et 
tiende menneske (1796; 4). Det hja:lper ikke at 
klage for hunden at bikke [ta:vehunden] bed. 
Den som vil slå hunden finder vel en ka:p (eller: 
sten); enhver stok er god nok til at prygle en hund; 
den som vil have hunden ha:ngt finder nok et reb 
(o. 1700; 18a) = om lysten til at f0re en anden i 
ulykke ; man kanaltid finde en knippe! når man vil 
slå en hund (SSlesvig; 19); den som vil ha:nge hun
den siger den bider får (20). 
Lad hunden s0rge, den har fire f0dder og ingen sko 
til dem ; hund er hjemme rigest ; - sta:rkest (Vend
syssel; 21); hund er dja:rvest for sin egen d0r, el
ler: hjemme er hund dja:rvest [mest modig] (21) ; 
en hund er altid va:rst hjemme; en hund g0r bedst 
hvor den er hjemme (begge Slesvig; 22); hund er 
va:rst på egen grund (2). 
Man må ofte som hunden hele sin egen skade; den 
hund som geroe bider må tit la:gge hår til skaden 
(1757; 4); sml. s. 70. 
Det ra:kker så lidt at lille hund g0r; de ra:dde hun
de g0r altid mest; hunde g0r ad alle fremmede ; det 
er ikke alle tyve, som hundene g0r ad; en ond 
hund g0r også uden årsag; når en hund g0r, så 
begynder de andre og ved ikke hvorfor; hvad agter 
jeg hundeglam? mig til a:re, men den klaff er til 
skam; a:del mand agter ej hundeglam (o. 1700; 
17) ; når en gammel hund g0r skal man se ud ad 
vinduet; når den gamle gårdhund lader sig h0re må 
man kigge ud (20). 
Hunden g0r også ad månen ; hunden bja:ffer ad 
månen, men bider den aldrig Ludvig Holberg (23) 
= om ubetydelig person, som angriber en kendt 
for at va:kke opsigt; hundeb0n (eller: hundeglam) 
farer ikke til himmels ; Vorherre h0rer ikke hunde
b0nner, eller: Vorherre h0rer hverken hundeb0n
ner eller kattevelsignelser (2). 
Hunden g0r sa:dvanligvis f0r den bider; omvendt; 
en glubsk hund bider uden at g0 (17); jeg ser helle
re en hund logre ad mig med halen end at den 
bider mig med tanden ; man skal ikke bide den 
hund igen som bider; gal hund bider både ven og 
fjende ; en ond hund bider sja:lden sin lige (1796; 
17); de hunde som g0r mest bider mindst; hunden 
som g0r langt borte bider ikke na:r ved; tiende 
hund bider snarest; dum hund bider va:rst (o. 
1700; 24); den sidste bider hundene, - fanger ofte 
haren ; en lille hund i hus lader sig ikke bide af en 
stor; lille hund kan også bide (24); hunden kom
mer ikke l0s selv om den bider i la:nken = om 
utålmodigt klagende folk. 
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Art tyder art [sla:gter på), om det så er hunde (2); 
det vil gerne d0, som er lagt til på hund (25); argest 
er hund i la:nke (o. 1700; 24); man skal ikke gå i 
la:nke til en hund (VJylland; 26). 
Det må va:re en slet hund, som ikke er va:rd at 
fl0jte efter (1796; 24); man kommer ikke langt 
med den hund, der skal ba:res i by (27); det er en 
dårlig hund, som man skal hja:lpe over ga:rdet 
(Bornholm; 28); den hund som skal n0des (eller: 
drives, sla:bes) til skovs bider ikke mange dyr (el
ler: mange harer) (o. 1700ff; 29); den hund, som 
er vant til k0kkenet, kerer sig ikke meget om jag
ten (1731; 4), det er sva:rt at va:nne hunde fra k0k

kenet (29a). 
Når en hund tuder, så tuder de alle (Peder Syv); 
når den ene hund pisser, skal de allesammen (Lol
land ; 30). 
Man skal tude blandt de hunde man er imellem 
(31); når man h0rer hundene tude, har man ikke 
langt til byen = kendetegn på det na:rt forestående 
(1802; 32). 

Lad folk tale og hunde g0 (1843; 4); den som hol
der hunde beh0ver ikke selv at g0 (2); den som er 
kommet af hund vil geroe g0 (2); hvad der er kom
met af hund la:rer tidligt at bja:ffe (2); hvalpen 
bja:ffer efter, hvad ta:vehunden glammer for (o. 
1700; 20); man kan ikke la:re en gammel hund at 
g0 (SSlesvig; 19); bidsk hund g0r sja:ldent (24), 
hunde g0r bedst hvor de har hjemme (S0nderjyl
land ; 33); selv en lille hund kan g0 ad en tyv (34); 
den hund, som vil bide i la:nken, vil ofte ikke en
gang g0, når den kommer l0s (2). En dannemand 
er ikke desto va:rre fordi en hund g0r ad ham (35); 
man bliver ikke va:rre fordi en hund g0r ad en (36); 
sig om det er hunden, der g0r, eller halen der vim
ser (2). 

Man kan opdrage en hundehvalp, så man selv bli
ver bidt af den (2). Små hunde g0r, men store 
bider (2); de store hunde bider ikke (S0nderjyl
land; 33); g0ende hund bider ikke (2), d0d hund 
bider ingen (37); vogt dig for de store hunde, de 
små bider ikke (også omvendt) (38). 
De fleste hunde g0r va:rre end de bider (2). En 
jagthund bides ikke med en mops (1843; 4). Har 
hunden bidt mig, så har den da ikke a:dt mig (VJyl
land ; 39); havde hunden ikke va:ret, så havde ko
nen bidt mig (2). Jo kortere hunden er bundet, 
desto mere arrigt bider den om sig (1796; 17); in

gen hund er så arrig, at den dog engang logrer med 
halen (1796; 17); en hund, der bider i enhver sten, 
må have mange trender (1843; 4) ; det er en slem 
hund, som bider med halen (1843; 4); man kan 
tra:de en hund så la:nge på halen at den bider (39). 



Gamle hunde kender lopper (2); det er en gammel 
hund, som er kendt med lopper (39). Så lrenge 
verden består har tiggere lus og hunde lopper 
(1843; 4). 
Man skal ikke tale ilde om en hund, man ved ikke 
hvad man selv kan blive til (20); er man hund (el
ler: så lrenge man er hund) skal man gnave ben 
( 40); man er ingen hund fordi man gnaver ben (2); 
mange hunde må tit gnave et ben (2), der er mange 
hunde om et ben (17). Det er bedre at kaste ben til 
hunden end at slås med den; vi! du tage et ben fra 
en hund må du helst give den flresk igen (2). En 
hund skal ikke have et fedt ben (Sl!lnderjylland; 
39). Det er en slem hund, der ikke vil have brl!ld 
(2); ofte reder hunden det den afskyer (Frerl!leme; 
41); man kan lrere en hund at rede skovrebler [de er 
hvinende sure] (Angel; 33), man kan lrere fruer
hunde at rede skovrebler (NVS jrelland; 42). 

Store folk har store hunde ( 43) ; hunden kender 
husbondens vilje (Frerl!leme; 41), hunden fl!llger 
herren og katten huset (2). 
Holder man ikke kreppen til, agter hunden intet 
bud (1776;4), der skal en hård knippe( til en ond 
hund (4). En levende hund er mere at frygte end 
en dl!ld ll!lve (1796; 4) . 
Bly hund bliver sjrelden fed (20). Sovende hund får 
ingen sejr (og liggende mand ingen lykke) ( 44) ; det 
er altid de dl!lde hunde, som var de dygtigste (45). 
Der er flere flakkede (brogede) hunde en prrestens 
(2), der er flere stumpede hunde end prrestens 
(Frerl!leme; 41). Det er bedre, at folk er dl!lde , end 
at alle hunde er !!Ide [vrek] (VJylland; 39); det var 
bedre, om alle prrester var dl!lde , end at alle hunde 
var !!Ide (Vendsyssel; 46); når en hund ikke kan gl!I 
og en prrest ikke prredike, så skal de skydes 
(MSlesvig; 39). Du skal ikke kaste det hellige for 
hunde (1798; 47). 
En brrendt hund frygier altid koldt vand (1796; 
17). En bidsk hund må ikke vrere l!lmskindet (17); 
ingen hund er harens ven (1741; 48), bunden hund 
bider ingen hare (2). Den som vil jage må tage 
hunden til h jrelp ( 4); der skal en bidsk hund til en 
grådig ulv (1836; 49), til ulvekl!ld hl!lrer hundetand 
(1735; 4). 
Ingen er va:rre at komme i lag med end små hunde 
og store drenge (2). Når man slår i en flok hunde 
piber de man rammer (o. 1700; 50). Bland dig ikke 
i hundetnette ( 4); der er mange hunde om det åd
sel (Bornholm; 28); hundene er uenige undtagen 
når de kommer efter en fed so (2), hundevenskab 
varer ikke la:nge (50a). 
Det brl!ld er tabt, som gives fremmede hunde og 
folk (1757; 4). llde gemmer man pl!llse i hundehus 
(o. 1700; 4), det er sjreldent at finde brl!ld i hunde-

eje undtagen når hunden er syg (VLolland; 39). 
Der er ingen hund så ringe at den ikke er en ophid
selse vrerd (Sundeved; 33), det er en sl!llle hund, 
som ikke er et hids va:rd (VJylland; 50b). Den ene 
hund lyskerden anden (1843; 4) ; lyske = 'pille lus 
af; når hunden ikke har lyst til at jage rider den på 
sin rumpe (1796; 4); når treven ikke vi!, kommer 
hunden ikke til. 
Den hund, der kommer fl!lrst i srekken, skal sidst 
ud (også omvendt) (Ange!; 51); den som jager 
fremmede hunde beholder ikke andet end strikken 
(1843; 4). 
Jo flere hunde, jo vrerre svineri laver de (MSjrel
land; 52). 
Det er godt, når man kan holde hundene fra dl!lre
ne ; kan man blot ho Ide de store hunde fra dl!lrene, 
så skam med de små (2), sml. nedenfor. Kommer 
man over hunden, kommer man også over halsen 
= får man råd til det store da ve! også til det min
dre (o. 1700; 20), siges når det vrerste er overstået 
(MSjrelland; 52a); har vi betalt en hund kan vi 
betale halen med (NS!esvig; 39). 
Jeg ved ikke, hvad der er vrerst: fedt i mrelken eller 
hundehår i vrellingen (Malt; 39). 
Hvad skal en hund i badstue? (o. 1700); hvad skal 
hvede i hunds bug? (Frerl!leme) (53) = om den der 
ikke duer til et arbejde. 

Stakket hund, kullet ko og lille mand er geme stol
te (Laale). Arrig kvinde og bidske hunde vogter 
huset bedst (20); tre ting knurrer geme: hund, kat 
og ond kone (Syv). Tre er der lrere i: en karl , en 
hund og en hest; tre er der ingen lrere i: en kat, en 
ko og en kvinde (VJylland; 54); en trebenet hund, 
en gift student og en kapun er de tre ynkeligste dyr 
i Vorherres have (44). 
Prrester og hunde tjener deres fl!lde med munden; 
prrester, degne og hunden · de tjener deres fl!lde 
med munden; prresten, degnen, vregteren og hun
den skal tjene maden med munden (55). 
Det er en dårlig herregård som hundene har redt 
bl!lnderne fra (56); mange heste og mange hund' · 
gl!lr en berremand til en bund' [bonde] (VJylland; 
57). 
Bl!lm og små hunde (eller: hunde og drenge) hu
sker lrenge; små drenge og hundehvalpe de kan 
buske lrenge (58). 
Var bonden ikke bundet, da var han va:rre end 
hunden (o. 1700; 20). Hunde- og skl!lgekrerlighed 
må bevares med gaver (Syv). 
Som jomfru er, således er også hendes hund (1796; 
4). Hundenreser, kvinderl!lve og karlekna: er altid 
kolde (Vendsyssel; 39), kold er hundesnuden og 
kvinderumpen (Frerl!leme; 41). 
Hvor der er hunhunde og kl!lnne piger er grerderne 
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[ flettet af ris] aldrig hele (Stevns; 59). Med en stille 
mund og en tro hund kan du rejse verden rundt 
( 60); fortrolighed findes snarest i hundehuset ( thi 
hunden er sin herre mest tro) (Syv). Du skal ikke 
tro på hestehov, barnen;Sv eller hundetand (Laale). 
Af 10fter d0de Per Smeds hund (o. 1700; 61). 
Hunden er endnu kun halvbanket = man er langt
fra frerdig med et (besvrerligt) arbejde (Frer0erne; 
62). Stikke halen mellem benene (som en bange, 
skamfuld hund) (o. 1700; 63). Gå i hundene 1710ff 
= synke i elendighed, gå fallit , oprindelig om det 
jagede vildt jf. 1. Kongebog 21,23 (64) - på born
holmsk adverbiell: blive hujnnana (65). 
Der er nok en hund begravet i det; der er en d0d 
hund begravet i ham (2); her (e\\er: der) \igger 
hunden begravet o. 1700ff; måske oprindelig: her 
ligger en hund på lur = der stikker noget under, en 
bagtanke, den faktiske årsag, sagens krerne; ud
trykket blev forhen brugt isrer i kortspil: for at 
modvirke uheld skulle man spytte i stolesredet og 
sige »her er nok en hund begravet«. Oprindelsen 
er uvis. Det kan vrere opstået af sagn om hunde 
som skattevogtere (s. 59) og have forbindelse med, 
at man gravede en hund ned i stalden (s. 64) samt 
med overtroen, at man snubler hvor en hund blev 
begravet ( 66); når kortenes kul0rer faldt meget 
spredt, sagde man på Lolland: der er en hund i 
hver by og to i den jeg er i (67). 
Som en hund i et spil kegler = vrere meget klodset , 
gribe forstyrrende ind, vrere ildeset ; lignende ud
tryk i fransk , det skal stamme fra spansk, hos os 
brugt fra begyndelsen af 1800-t (68) , sml. neden
for; som en hund (eller: ved) en h0stak = om den, 
der kun under en anden et gode, bvis han selv kan 
nyde godt af det (44). 
Hundene må tisse på den pengel0se (69). - I dår
ligt vejr: det er ikke et vejr at jage en hund ud i 
(39) jf. Ludvig Holberg, Den vregelsindede (1722); 
et uvejr, som en hund ikke vil gå ud i ; om 0sende 
regnvejr: det regner hundehvalpe og hveranden bi
der (Sundeved; 39). 
Ikke en hund g0ede deraf (Syv) ; der var ikke en 
hund, som g0ede ad det= det gik stille for sig (70), 
det kan ske, det kan g0res uden at en hund g0r ad 
dig (alm.). 
De forliges (eller: lever) som hund og kat (Syv), -
som gamle hunde og hvalpe (Frer0erne ; 62) ; de 
lever som en hund i en helmisse (1. november] = 
fedt og godt, underforstået: hundene åd kadaverne 
af de udslidte helmisse0g (VJylland ; 39). 
Herremrend (eller: b0rn) og hunde lukker ikke d0-
ren efter sig (Syv), hunde og adelsmrend lukker 
ikke d0ren efter sig (NSjrelland; 71) ; til den som 
ikke lukker d0ren: er en hund din far? eller: du 
har nok en hund eller en greve som far (72); man 
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kan ikke forbyde en hund at gå ind ad en åben d0r 
(Sundeved; 33). 

Som hund rykker skindsko = arbejde klodset , u
n0dvendig hårdhrendet; gå for hund og h0g = gå til 
grunde, hvad ikke står til at redde; skrelve som en 
s0kastet hund = fryse meget; stå som en hund på 
en tagryg = stirre åndsfravrerende op i luften; gå 
som hunden om en varm gr0d ; komme tibage som 
en halel0s hund (om den sluk0rede); spise bunden 
med hårene og katten med kl0erne = spise helt op; 
han går som hunden i samme skind (om den der 
ikke skifter t0j) (alle Frer0erne; 62). 

• Om den dovne: han rider prrestens hund eller den 
ham; ti\ den dovne: der er nok en gu\ hund efter 
dig; når den dovne klager over, at han sveder: det 
er vel under tungen ligesom hos hundene ; om den 
der ikke bestil/er noget; han skal til F0r og trerske 
hundepander (alle JylJand; 73). 
Tilden gabende: du synger nok hundens morgen
b0n (Åsum; 74) ; der er en lådden hund i ham = 
han er snu; det er en ren hund på en prredikestol = 
en dygtig tal er (begge V J ylland; 39); den skidtvig
tige: han bilder sig ind, at hundeglam er et kanon
skud (o. 1700; 24); den dumme: der er ikke mere 
forstand i ham end han har lånt af en gal hund (o. 
1700; 20); om den berusede: han har en hund i 
rebet , eller: han trrekker med en hund, han er nok 
blevet bidt af en hund (Jylland; 75); til den som 
måler forkert: hunden har nok skidt på målet for 
dig; giver han rigeligt mål: han måler med en hund 
og lregger halen til (S0nderjylland; 39). 
Han agtes ikke mere end en hund = for intet (o. 
1700; 17); han har ikke hunds ret, den retsl0se har 
hunds ret (alm. talemåde i VJylland o. 1880; 76); 
ironisk: der er ikke mere fejl ved ham end på en 
en0jet hund (Syv); du var en rar hund, hvis du 
bare havde et par andre 0rer (77); ikke have mere 
forstand på det end hunden på himlen = ikke vide, 
hvad en anden ser og foretager sig (Frer0erne; 62) ; 
den dumme, indskrrenkede er ikke klogere end en 
hund (39), den nresvise er hundeklog (MSlesvig o. 
1860; 78). 
Tiggeren går omkring og banker hundenreser 
(Syv); banke hundenreser: om fire småpiger, der 
gik foran brudeparret og i kirken satte sig foran det 
(Lolland; 67) ; gnave med hundetand = d0mme 
hårdt, rive ned på (1546; 79); skrere hakkelse for 
hundene = kaste op (o. 1880; 24); male hundepe
ber = knurre , smiske (Sdr. Omme; 80); om kvin
de, der gik med armene svingende meget udad: 
hun sår hundem0g (Lres0; 81) ; den grredende syn
ger en hundesalme (VJylland; 39), lrese hundeb0n
ner = bande (82) . 
Kaste noget for hundene, gå i hundene = kasseret 
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