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som vrerdil0st, jf. Matthreus 15, 26 (83); vrere en
hund efter noget = begrerlig efter det (1700-t ff;
84) - Ludv. Holberg har i Jacob von Tyboe (1724)
udtrykket: han er en hund til at g0re vers.
Holde sin hund hjemme = lade vrere med at kritisere eller skrelde ud (Lres0; 85) ; komme hjem som
sin fars hund = han påforte ham en ulykke (o.
1700 ; 17); jeg rendte lige ind i lrenken til en hund
= lige ind i faren (YJylland; 39) ; at binde en hund
ved en p0lse = placere en hvor han gerne vil vrere
(o. 1800 ; 86); om noget slemt: det er vrerre end at
malke en hund og man selv skal drikke mrelken
(87) ; han gik norden om Gram for de Obbekrer
hunde = !ange og tåbelige omveje (MSlesvig o.
1890 ; 88) ; han er ikke lrengere ved et sind end man
holder en hund bundet ved en p0lse (Vendsyssel;
88a).
Snak dansk I tyske hunde (St. St. Blicher, E Bindstouw 1842) jf. Tal dansk , din sorte hund (Holberg, Jeppe på bjerget 1723) ; du må vide, din sorte
hund, derfor får du din f0de (Harbo0re o . 1870;
89).
Yrere en doven , fej , hård , lumsk, vittig hund (o.
1700ff; 90), - det er en sej hund = han kommer
ingen vegne med arbejdet (Yendsyssel ; 39) ; en
krresen hund , frrek som en slagterhund (91). Fryse,
sulte som en hund (o. 1800ff; 86) ; vrere så stredig
som en hund, så tro som en hund (92), så vagtsom
som en hund (YSlesvig ; 93), så t0rstig som en hund

(Holberg, Jacob von Tybo 1724), så mager, slank
som en mynde (39), så bekendt som en broget
hund (4); skamme sig som en hund, eller: skamme
sig som den en hund har bidt (o. 1700ff; 94), skamme sig, luske af som en våd hund (1612ff; 95), han
forsvandt som en våd hund (o. 1700; 20); vrere
arrig som en moppehund (2), pirrelig som en nappet [drillet] hund (S0nderjylland; 96); ryste som en
bitte hund i frostvejr (Yendsyssel; 97), - som en
syg hund (Frer0erne; 62).
Han brerer en lykke som en en0jet hund (S0nderjylland; 33); han står ret op og sover som hunde i
regnvejr (2); han sveder som en gammel hund når
den skider (VJylland; 39); han glor som en lrenkehund = stirrer stift på noget (98); han hjapper i alt
som en hund i varm gr0d = om den stammende
(24); det bekommer ham som hunden grresset =
dårligt (4); han er krresen ligesom Kristens hund ,
den gad ikke rede stegte lopper (99).
Han er så venlig som en stumprumpet hund (o.
1700; 24); hun er så forliebt i ham som en hund i en
medisterp0lse (2); han er tilovers ligesom en hund
i et spil kegler (100); han kr0b i bageovnen som en
skoldet hund = sneg sig skamfuld bort (o. 1700;
101); han g0r sig så krum [bukker så dybt] som en
hund i en gryde (o. 1700), som en hund i en skurvet
gryde (102). Han render sidelrens ligesom en hund ,
der render fra barselsgilde (NFyn i 103), tager afsted som en hanhund i blrest = vrere meget urolig
(Vendsyssel o. 1840; 104); han river i det som en
hund i en halvd0r (2), han flyver i det som en hund
i dens gr0d (VJylland; 39) , han river i det ligesom
hunden i en fed vredder (VFyn; 105). Han holder
hunden fra d0ren = passer sig selv (VJylland; 39),
han er mand for at holde hundene fra d0rene
(105a).
Den meget urerlige: han holder ord som hunden
holder ferie (o. 1850; 20). Du snakker med ligesom
r0ven af hunden (106).
Det går op og ned ligesom en hundehandel (S0nderjylland, 0Jylland; 107) , det går som smurt med
hundefedt (2), det går som hund slikker b0tter =
let fra hånden (o. 1850; 108); han har så travlt som
en hund , der har to gryder at slikke (S0nderjylland, Thy ; 109).
Det er som en hund på en violin - den reder strengene (Sjrelland o. 1850 ; 108), det klinger som når
en hund render med et stykke p0lse (VSjrelland;
110). - Man har kun et skind ligesom hunden (2).
»De skifter ikke med munden ligesom Harres0 (eller: M0gelkrer, Hårby, Rybjerg) hunde« var i forrige århundrede en alm. jysk talemåde, som skulle
vrere opstået således: Ejeren af Harres0gård i Givskud s. lod afholde to efterårsmarkeder i Harres0.
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Til det ene kom en kagekone fra Vejle og en anden
fra Kolding. De sloges, deres kurve vreltede og
hundene gjorde sig til gode med kagerne. En tilskuer bemrerkede: hundene skiftede det med mundene, det skulle I også have gjort og ikke med
nreverne (111).
Du kan binde p0lse til hund eller hund til p0lse,
det er lige fedt; jeg reder, sagde bonden, som en
hund i en lrenke (begge VJylland; 39). Der må sul
til br0det, sagde bagerens hund, den stjal i slagterbutikken (112). Du skulle giftes, din rad, sagde
manden til sin krresne hund (113); du skulle lige
pr0ve at vrere gift, sagde manden til lrenkehunden,
så fik du nok lrert at rede (Avning; 114).
De gate hunde holder bedst vagt, sagde manden
om sin kone (115). Det hjalp, sagde drengen, han
skreldte sin far ud for en hvalp (Lolland; 116). Det
er godt at vrere to, sagde konen, hun tog -sin hund
med på torvet (44). Skarpt imod skarpt, sagde
t0mmermanden, han vendte 0ksebladet mod hundens trender (2). Rigtig truffet, sagde invaliden, da
hunden bed ham i trrebenet (24). Sig mig, er det
hunden som g0r, eller halen der vimser? (2).
Uagtet hunden nu er vort måske mest populrere
husdyr bruges ordet hund og sammensretninger
dermed stadigvrek ofte som skreldsord og i anden
nedsrettende betydning (således i talrige plantenavne). Det skyldes dels dens forhen ofte meget dårlige, »hundske« behandling, dels visse trrek af dens
adfrerd (117) jf. udtryk som at hundse med = behandle som en hund og hundskhed = uforskammethed, nrerighed (1500-t) og hundsvorn = forslugen (o. 1700) (118) , vrere hundearm = meget fattig, have det hundeskidt = meget dårligt (Vendsyssel; 119), vrere hundegal = meget vred (39), hundeangst, hundekoldt; hundeblik, -0jne = bedende,
forskrremt , underdanigt blik (120); skiden hund i
det! = pokker stå i det (S0nderjylland o. 1880;
121).
Hund = en lille slrede og en d0rskodde (o. 1700;
118); en lregte med hut i enden, deri et reb til at
samle sprerrene når de rejses på et hus (o. 1800;
122) ; slrebebremse på vognhjul (Jylland o. 1880;
39), hemsko anbragt på skinnerne for at bremse en
jernbanevogn (123); sten eller trreklods med tov til
fort0jning af båd; slrebes efter båden for at sinke
fremdriften under ålestangning (Vendsyssel; 124),
fastgjort til muslingeskraber og drivende efter den
(125), en b0je på slreb efter skovlvoddet (Lres0;
126); en sten der hang som vregt over vrevebommen for at holde skelkreppene på plads, og en
klump sten smeltet sammen under brrendingen
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(127); krog under h0stvogn til at binde bagrebet
ved (39), lille stump tov efter trisse bag i h0stvognen til fastg0ring af lressetrreet (Fyn; 128); svrer lav
transportvogn (telefonarbejdere), påhrengsvogn til
slukningsk0ret0j (brandvresenet), 10ber bagefter
som en hund i snor (129); kortspil (S0nderjylland;
39), sml. nedenfor; 100-kr. seddel, halv hund eller
hvalp = 50 kr. seddel (130); en lille hund = flaske
indeholdende to store snapse (131); få hunden =
blive fyret, også omvendt: svenden giver sin mester en hund (o. 1900ff; 132); om en rus: han har
en slem hund (39) sml. ovenfor; r0de hunde =
infektionssygdommen rubeola, der fremkalder r0de, kl0ende kropspletter (1700-t ff; 133), rustpletter (f.eks. på en bil), kommunister (120) ; hund i
metermål = en gravhund; Margrethes hund =
hundestjernen, Sirius (o. 1700; 134).
Hundepande (-kranium), hundeast (-r0v) var jyske
skreldsord; hundesnuder = kvindens brystvorter
f0r de er udviklet til diegivning (136); hunde0re =
knude på t0rklrede og et t0rklrede bundet til forkert side (S0nderjylland o. 1880), en neglerod
(Thy) (39), en »krellingeknude« (0Hanherred;
137) sml. nedenfor; hundek0d = h0jmosens 0verste meget seje lag t0rv (Vendsyssel ; 138); »det
smukke r0d- og hvidbrogede mos, der har groet
vore s0er til og bygget os t0rv siden brreen smeltede« (139).
Hundefitte, hundsfot = groft skreldsord, efterleddet af plattysk fott 'vulva' (oldnord. fuö 'cunnus'),
persontilnavn i 1300-t (140) , »bruges til en person,
man anser for et meget nedrigt og foragteligt menneske, på [efter] hundsvot f0lger 0refigner og stokkeprygl« (1802; 141); hundefitte = muffedise
brugt af jyske fiskere o. 1880, den kunne vrere
strikket af uld blandet med hundehår (39); hundsvot = et lille 0je i enden af et fastgjort tov, også
linestrop (1839; 142); tjrereb0tten som hang under
vagnen (Langeland ; 143).
Hundem0g = det helt vrerdil0se, lille ubetydelige
person (137); hundelort = cerut (120).
Gathund = spader 8 i kortspillet Bruse (V og SJylland o. 1880; 144) skreldsord: skidthund (S0nderjylland, VJylland 39), svinehund o. 1700ff (145),
fyldehund 1759ff om person, der drikker for meget, i Holbergs »Jeppe på bjerget« (1723) siger Nille: så din fyldehund! sov nu f0rst rusen ud (146),
sml. 0lhund nedenfor.
Porthund = lille kanon til nrerkamp (147), pladshund, gårdhund = gårdvagt i skole (120) ; bindehund (lrenkehund) = hundens ekskrementer, den
findes et bestemt sted, og man må ikke komme den
for nrer (Jylland; 148) ; vandhund = person som

elsker at bade og pjaske i vand, jf. hundesv(l.lmning
(149); hovhund= en hund som graver k0dben ned
- i overf(l.lrt betydning: forslugen person eller en,
der fors tår at finde et godt betalt job (NSjrelland;
150); tordenhund = en sky, der ligner en hund, og
som man mente fulgte med tordenvejret (0Jylland; 151) , sml. nedenfor.
01hund, reldre nydansk d.s. = alkoholiker, ordet
sigter til den berusedes hrese basstemme; »(I.Il hunden glammer« efter mere at drikke; udtrykket,
som blev landskendt da det indgik i en revuevise
1929 af Poul Henningsen og sunget af Osvald Helmuth, går tilbage til 1905: (l.llhunden glammer, nu
skal vi faneme f(l.lrst hen og drikke en vreldig masse
. . . jeg er kolossal t(l.lrstig, sillhunden g(l.lr i mig (Sten
Drewsen) (152); o . 1900 var en (l.llhund varmt (I.Il
med brrendevin og sukker (»fordi den bider«) eller
en snaps nydt til (I.I) - når man ikke ville drikke
mere levnede man en slurk »til hunden« (153),
sml. hvalp nedenfor.
Hvalp, snothvalp = vanartet, nresvis dreng, en laban, gr(l.lnskolling (o. 1800ff; 154), usredvanlig stor
hest eller ko (Jylland o. 1880; 39) jf. »de 1(1.!ber nok
hvalpefedtet af sig« om overvregtige b(l.lrn og unge
mennesker; hvalp = stiver i et hjul og en bygning
(o. 1700; 155), udfyldning af fyrretrre mellem klodserne i et gangspiJ (1839; 142) , skimmelklatter på
(I.Il (o. 1700ff; 156); hundehvalpe = m(l.lrke skyer,
der ligner dyr og som kan give regn , de var ildeset i
h(l.lsten (NFyn ; 157) ; hvaJp, hundehvalp = i Jylland
¼ flaske r(l.ldvin , en stor punch eller en (I.I) med
snaps i (158); d(l.lde hundehvalpe = hvidkålsrouletter (120); pudel = store byggryn (S0nderjylland o .
1900; 158), fejlkast i keglespil, forbier (159).
Hundeliv = ussel tiJvrerelse (1700ff; 160); hundevejr = meget dårligt vejr (o. 1800ff; 161) ; hundemåltid (o. 1800), hundef(l.lde, -rede = sultef(l.lde,
dårlig mad (162); hundehul = elendig bolig, arrest
(1700-t ff; 163); hundehus = chenille med brede
slag, der var brede forneden og gik op i en spids, så
de kom til at ligne et hundehus (NSlesvig o. 1880;
39), kontrabas, skilderhus, stor k(l.lrekappe (120) ;
hundebryllup = et slemt sviregilde (Vendsyssel o.
1880 ; 39); lave hundekunster = taskenspillertricks, snyderi , narrestreger (164); hundererinde =
egl. når hunden forretter sin n(l.ldt(l.lrft, i overfärt
betydning et rerinde man ikke selv gider g(l.lre, eller
som har en nresvis påtrrengende hensigt (S0nderjylland o. 1880; 39), et svinkererinde (Bornholm;
165), han har mange hundererinder = 1(1.!ber meget
omkring hvor han intet har at g(l.lre (1885 ; 166) ;
hundetegn = forlovelsesring, militrert nattegn, ridderkorset (120) ; hundeklipper = dårlig fris(l.lr
(120); hundepisker = tynd, spinkel, lidt vigtig per-

son, hvis »modige« opf(l.lrsel ikke svarer til ydret
(Lolland; 167); hundedreng = forkuet person,
som altid skal stå til tjeneste (Jylland o. 1880; 39) ;
hundehandler = utrovrerdig person (120) ; hundepuller = en horkarl (Agger o. 1880), hundetamp =
skreldsord (39).
Hundedagene = tidsrummet 23n-23/8, når solen
befinder sig i nrerheden af »hundestjernen« Sirius i
stjernebilledet Store Hund - man mente den forårsagede periodens strerke hede (168); fejlagtig tydning: »fordi hundene menes i den tid at blive gaJe«
(1802; 161), i 0Jylland også terminsdagene (169).
Hundevagt = vagten fra midnat til kl. 4 (o. 1700ff;
170), benrevnelsen skyldes måske , at kun hundene
er rigtig vågne i det tidsrum (171) .
Hundeknude, hunde(l.lresknude (0Hanherred) =
en forkert slået knude, som kan trrekkes op, en
»krellingeknude« (Jylland; 172); hundekiste, -grav,
-trug = en plovfure på b(l.ljkant med hulrum bagved
(Vendsyssel, Lres(I.I; 173); hundepistol = egl. en
pistol til at skrremme hunde med, i 1920-30' rne et
alm. drengeleget(l.lj, som blev ladet med »hundepropper« (174).
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PROSA OG POESI

En kilde fra 1877 skriver: »Hundenes fortrreffelige
egenskaber får man f0rst det rette blik for, når
man stifter mere intimt bekendtskab med dem,
daglig iagttager dem og af og til giver sig i snak
med dem. Man kan nemlig godt få sig en passiar
med en hund. Når den f0rst kender ens slemme og
man holder sig til nogenlunde dagligdags emner
såsom k0dben, katte, sv0mmeture efter udkastede
stokke og den slags ting, er der ikke noget i vejen
for at komme til gensidig forståelse med en nogenlunde opvakt hund. Og de fleste hunde er opvakte.
De er nresten alle af naturen intelligente og besidder i reglen talenter, der blot beh0ver en omhyggelig uddannelse for at udfolde sig.
Med hundene kommer vi i mere dannet selskab.
lnden for deres verden findes de forskelligste grader af kultur og virkelig udprregede individualister.
Jeg tror f.eks. ikke, at nogen anden dyreart kan
vrere så elskvrerdig som en hund, så forekommende
og opmrerksom, så lydig (men også ulydig), så
overgiven og jublende, så livsglad og dertil så opofrende og trofast. Det er en sand forn0jelse af se en
hund tumJe sig, når den har fået lov til at spadsere
med sin herre ; at se den l0be de mange overt10dige
skridt, beskrive umådelige kredse, vende tilbage,
galpe ham op i ansigtet og med forstilt glubskhed
anfalde fremmede den m0der.
Der er en stor afstand fra en sådan individualitet til
den fede moppe, som livet igennem sover på en
bl0d pude i en kurv bag kakkelovnen, og som i sit
0rkes10se og fordummende liv kun trerer på samfundet, eller til den intelligente og velopdragne
hund, som med en kurv i munden oligtopfyldende
og tjenstivrig 10ber til bageren efter hvedebr0d, og
med en alvor i miner og lader, der noksom fortreller os, at dersom vi pr0vede at tage kurven fra den
ville vi komme lige så ilde fra det som hvis vi pr0vede på at tage gevreret fra en skildvagt.
Ingen vil nregte, at det individuelle her trreder tydeligt frem, og til yderligere bekrreftelse kan mindes
om den fint byggede, slanke og aristokratiske mynde, hvis hovedform, bevregelser og hele ydre vidner om, at den er dum, indholdsl0s og blottet for al
karakter, mens den kloge, godmodige, lidt kluntede, borgerlige pudel vrekker vor sympati. Fremdeles den vreldige krempehund, som af og til ses i
K0benhavn at dingle hen ad fortovet ; den indgyder umiddelbar respekt ved sin legemlige masse og
går ikke af vejen for nogen.
Der er e n mrerkelig ejendommelighed hos hunden,
at den »afspejler« sin herre. En k0bmandshund
har således noget vist praktisk over sig, en umid-

delbar gåen på, som tydeligt viser, at det kan vrere
godt nok med alt det 0vrige, men forretningen
frem for alt: life is money. I et fomemt hus er
hundene overlegne; de farer ikke i benene på folk,
thi det er fomemt at vrere affekteret eller rettere,
at lade som man er det. En skrerslipperhund derimod er glubsk; den kender livets besvrerligheder
lige så grundigt som dens herre og nrerer ingen
illusioner. I et prent borgerligt hus er hunden pren
borgerlig; den spadserer om s0ndagen i tugt og rere
og spiser hjemme uden at spilde på gulvet. En fornem embedsmands hund er gammel og gnaven
som dens herre.
Hvilken lighed er der ikke mellem embedsmrendene og hundene derhjemme! Jeg trenker ikke blot
på begges taknemmelighed for et hvert nok så lille
ben, der kastes til dem i ny og nre , men også på den
trofasthed, rerlighed og pålidelighed, der er karakteristisk for embedsmrendene såvel som for hundene. Selv hvalpene har jo en vis Lighed med ganske
unge studenter - de samme lystige, livsglade
spring, den samme halvt klodsede og halvt graci0se
ungdommelighed, den samme hidsighed i at jage
efter spurve og efter idealer, som aldrig nås«
(1877, 1880 ; 1).
Jeg kender en gammel dame, som har en pudelhund. De har kendt hinanden så lrenge og haft hinanden så lrenge, at man nu kun kan se forskel på
dem ved hjrelp at strikket0jet, for hunden strikker
ikke endnu Knud Sf'nderby (2).
Bokseren og konsulen lignede hinanden som et
tvillingepar, begge lavbenene, trette og bredskuldrede , en barok sammensmeltning af hund og
mand. Jeg har aldrig f0r eller siden set en tilsvarende bekrreftelse på det gamle ord, at en hund med
årene mere og mere kommer til at ligne sin herre
(eller er det omvendt?): de havde begge posede
kinder og poser under 0jnene og en bred, blålig
snude. De store, våde 0jne l0b hete tiden over for hundens vedkommende af glubsk appetit (sådan så det ud), for konsulens vedkommende af
glubsk nysgerrighed Niels Th. Mortensen (3), sml.
s. 47.
Den [sort pudel] n0jes ikke med at sidde ved indk0rslen. Den sidder oppe ved hovedd0ren og logrer indsmigrende når jeg åbner. Det er så afgjort
den mest intelligente af hete flokken. Den er som
en frier med ree lle hensigter, der g0r sin rerb0dige
reverens for forreldrene og venter at blive modtaget som en gentleman af anset familie. Den f0rste
gang den kom for at g0re visit kunne jeg ikke stå
for dens indladende charme, men lod den komme
med ind. Som en velopdragen ung mand, der lreg-

ger sin hat og handsker i garderoben, optrådte den
i hall'en med lydefri takt. Og på den r0de l0ber
fulgte den mig, let konverserende, op ad trappen.
F0lelsen af, at vi var på b0lgelrengde, var umiskendelig - og gensidig.
Men da vi kom ind i stuen, hvor fr0ken Munter
sad, må den i nogen grad have misforstået min
velvilje, for dens kurmageri var ikke så behersket
som det s0mmer sig for en ung mand af god familie. Derfor fulgte jeg den ud igen! Vi skiltes med
gensidige h0flighedsbeviser, og jeg bad den komme igen, men ikke f0r om fjorten dage Gunnar
Munk Nislev (4).
Så kommer ejeren frem med en hund - den mindste hvalp som trenkes kan, gul og hvid og så lådden,
at pelsen formelig strutter. Han pr0ver at få den til
at gå med sig, men naturligvis standser den straks,
optaget af sine egne forunderlige ben. Den har aldrig set grres, men er dog i paradis, i hvalpeverdenens himmel, ufordrervet af sammenligninger. Han
[dyrehandleren] forklarer, at den skal ind til cigarhandleren ved siden af. Han er alligevel stolt over
at eje et så fantastisk eksemplar af stenbro-uskyld,
og det lille opl0b, der har samlet sig, f0lger ham
med 0jnene. B0mene er helt borte i den lykkedr0m at have en sådan lille, morsom hund hjemme
i lejligheden til efter skole, og de reldre har et
smukt, ubevidst smil, det som total prisgivethed
vrekker hos de gode: At det dog må gå den godt i
verden. At ikke sult, et bilhjul, manglende penge
tiJ et hundetegn må st0de til Jacob Paludan (5).
Box havde alle mulige hunderacer i sig. Hovedet
var en spids', men 0relappeme som han bar nedhrengende kunne minde om en gordonsetters. Den
korte, kraftige buldoghals sad på en st0verkrop,
der sk0d fire h0je, magre politihundeben frem under sig og som bagud afsluttedes i en svans med
till!llb til en mopsekr0lle. Hans 0jne var ulveagtige
og upålidelige, plirrende forrrederisk imod den ,
han så på. Fors0g på at klappe ham blev m0dt med
knurren og et ondt, mistrenksomt blik Svend Fleuron (6).
Hunden var en r0d irsk sretter, dens hår lå silkebl0dt gyldent i morgensolen Michael Tejn (7). Den
havde et sort tandkort af 0er i et hvidt hav over
hete kroppen (Grand danois]; det var geografi helt
ud på halen af den, hovedet var bredt og militrert
Magens Lorentzen (8). Mopsen anses for at vrere af
hollandsk oprindelse, fordi dens mund er lavet lige
til at stikke en kridtpibe i (9).
(Gravhund) Han var i hvalpealderens allerf0rste
begyndelse. Benene kunne så nogenlunde gå an,
de var som de skulle vrere: kommodeben for og
almindelige hundeben bag. Men leddene de hang i
sl0rede og vrikkede, og poterne var uforholdsmre-
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