
sigt store. Kroppen lignede nrermest en lille, r0d 
citytaske; der var hverken bryst eller midje. Han 
så ud som en barnetegning af en glad gris: bare et 
rektangel med fire krogede pinde under - med en 
hale, der stak op fra det ene hj0rne, og en trekant 
dannede hovedet i det andet. 
Men hans 0jne var så brune og så kloge; de forråd
te, snart med deres dybt vemodige udtryk når ver
den gik ham imod, snart med deres strålende liv
fuldhed og glans når alt rettede sig efter lille lbs 
mening, det kostbare indhold: en regte uforfalsket 
hundesjrel, som den lille r0de citytaske gemte på 
Svend Fleuron (10). 

(Schreferhund) Han havde dybe, brune 0jne, hvori 
der var dyppet et gran af r0dt. Når han var munter 
og glad, slog med halen og spidsede 0rerne, var 
0jnene så brune og blanke som en friskåbnet kasta
nie; der strålede varme og solgl0d fra dem. Men 
gik livet ham imod og fo'r ondsindet i ham, fik det 
r0de overtaget, da glinsede 0jnene stygt og adva
rende ... der kom ild i dem, for nu var der ild i 
ham ! 0rerne lagde han tilbage som på en bidsk 
hest, han fik ulvens fjres, og da var ingen dristig 

ved at klappe ham. 
Mange hunde bider, men de fleste kun når de kan 
se deres snit dertil uden at risikere deres eget 
skind. Han var sig sin vold fuldt bevidst, ejede sit 
bids mod. Djrervt gik han frem og meldte sin hen

sigt med lynende 0jne og vrede knurr. Overalt i 
nrerheden begyndte man at frygte denne rovhund. 
En hund med rejsning! Et opvakt hoved med kvik
ke, dristige 0jne og stramme, krekke 0rer. Hans 
kraftige hals med de godt udviklede muskler fyldte 
hele brelgen. Her var ingen plads for nogen l0s 
strubehud. Og dette hoved og denne hals sad på en 
krop, der havde skulderh0jdens lrengde, med bre
de, senede lrender og langt, Jet nedadskrånende 
kryds. Så fulgte den buskede hale, der nåede ham 
til hrelen og blev bäret hrengende i en bl0d bue, 
men som rejstes og b0jedes desto strerkere jo mere 

han fo 'r om i Jrenken. 
Vuv, vuv! stod glammene ham ud af struben, når 
han trådte sin springdans på de runde, tretsluttende 
poter. De hårde såler og korte kraftige kl0er, der 

havde rovdyrkloens sorte, dystre farve, understre
gede hans protest ved deres smrekken i stenbroen. 
Han bar ulvefarven: vildmarkens spraglede dou
che blanding, en sidste rest fra den fjerne stammo
der. Det trette, faste hårlag b0lgede i sort og jern
gråt, i r0dgult og brunt. Skygger og lys gik i det, en 
egen hemmelighedsfuld farve, som snart tiltrak, 
snart truede. Men under da:khårene va:ldede op 
som mug af et gammelt br0d en tret, uldagtig un-
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derbeklredning; den gjorde, at Flax tålte al slags 
vejr Svend Fleuron (11). 
Jeg så en sortplettet, hvid terrier bene foran mig 
henad flisen; den havde ikke trav It, alligevel gik 
benene på den hurtigere end jeg med blikket kun
ne f0lge dem; som et hastigt tikkende lommeur 

h0rtes kl0erne mod stenflisen. Den lille hvide hale
stump og de sorte 0relapper var vagtsomt rejst. 
Pludselig b0jede den af for at aflregge en hastig 
visit ved en inspirerende murskjold, skyndte på sig 
selv med et par spring tilbage til flisen og trippede 
ilsomt videre på tre , med det ene bagben holdt 
oppe Marinus B~rup (12). 
En gammel moppe jokker frem og ser b0nligt og 
slet ikke overlegent op på ham. Den 0nsker af hele 
sit fedthjerte bare anerkendelse, venskab. Det gi
ver små ryk i dens 0rer hver gang den mener at 
have set sympati i hans mine. Da han rrekker hån
den ud forsvinder 0reme helt, og den g0r fors0g på 
at vride sit ubekvemme Jegeme i ormebugter. Men 
den er fuldstoppet, er og bliver p0lse Hans Povlsen 

(13). 

Dyret ser aldrig på sin herre med kritiske blikke, 
det er lige glad om han er k0n eller grim. Og det 
stiller kun de simpleste krav til livet. Det er som et 
barn, der aldrig vokser, men hreftigt hrenger ved 
den, der giver det mad og drikke og omsorg. Den 
slags g0r godt i et ensomt hjerte Ellen Raae (14). 
Hunden förbliver hete sit livet »Jegebarn«. Det er 
derfor, at der i hunderacer eksisterer en fuldkom
men forståelse med det lille menneskebarns ver
den. Modsat andre dyr, som holder sig fuldstrendig 
passivt over for b0rn, kan hunden lege med det, og 
barnet har fundet en partner, som nresten tolererer 
alt .. . Hvis man ikke torterer eller provokerer den 
er hunden ikke blot god, men også krerlig og uen

delig trofast. Det er derfor at mennesket gennem 
årtusinder har f0lt sig tiltrukket og r0rt af denne 
oprigtige hengivenhed fra et vresen med blide og 
milde 0jne. Da jeg genså min gravhund efter tre 
ugers forl0b l0b den i rasende fart om mig i en 
cirkel på rnindst ti meters radius, hylende af glrede 
og strintende sit vand af bevregelse - det virkede 
som om dens hjerte var ved at briste af fryd 0/af 

Ussing (13a). 
Hunden kom så selvfolgeligt og venligt, roligt vif
tende med sin langhårede hale, som om vi var gam
le venner. Så snart den mrerkede, at jeg gengreldte 
dens velvilje ved at klappe den, smilte den og blev 
forpustet , ytrede velva:re ved at gispe over en slap, 
lyser0d tunge. Den gjorde endda mine til at slikke 
mig i ansigtet, men undlod det i sidste 0jeblik en
ten det nu var af velopdragethed eller fordi jeg dog 
endnu var den for fremmed. Hunden lagde sig i 



grresset ved siden af mig, og mens jeg n0d behaget 

ved at krertegne den, ved at f0le dens varme lang

hårede pels under min hånd og dens silkebl0de 
0relapper glide over fingerspidserne, mrerkede jeg 

sprendingen falde i mit sind; alting var ikke så tr0-

stesl0st mere ; en varm f0Ielse af godhed for hun
den, af taknemmelighed fordi den var kommet og 

var så venlig, videde sindet ud igen Marinus B~rup 

(12). 

Hunden satte sig logrende foran mig, gabede, 

strakte en lang, r0d spån af en tunge ud og så 

i0vrigt trofast på mig med sine Konge-af-Dan

karks-bolsjer-brune llljne Knud Poulsen (15). 

Når man har !rest aviserne og lukket for radioen er 

det vidunderligt at snakke med sin hund. 
»Alene hjemme, og det er sent på aftenen, der er 

så stille i stuerne. Så hopper jeg op i sofaen - jeg 
har tlllrre poter, så det går nok an, der ligger den 

sjove pude med de mrerkelige blomster, der altid 

smiler, den er så blllld og lrekker, og når lyset ude 
fra gaden skinner på den lyser den som guld og 
redelstene. Her ligger min herre altid, når han for

treller mig om Knurreland, hvor hundene aldrig får 
mad og det altid regner, og hvor de altid knurrer 

ad hinanden , han fortreller mig om Eventyrland, 

hvor der vokser koteletben på trreerne og der er en 
stor Slll af dejlig fllllde, og hvor solen altid skinner. 

Så klapper han mig, og jeg hopper ned og leger 
med min bold ... og så sover jeg ind på den dejlige 

pude med de ord, min herre så ofte siger til mig -

jeg elsker dig, jeg elsker dig« Robert Storm Peter

sen (16). 

Jylva, min hund, min bedste ven, min eneste oprig
tigt fortrolige, hvem forstår hinanden som vi to? 

Der er ingen i verden, der holder af mig som du, og 

ingen holder jeg af på den måde, som jeg holder af 
dig. Så indtrrengende trohjertigt lregger du din pote 

på min arm, så smukke i deres trang til krerlighed 

kigger dine !1ljne ind i mine. Efterårsfestligt brun 
som skreret over heden under septembersolen, når 
den går ned, er dit skinds lllld, kåde som forårets 

hvirvelvinde er dine lystige spring, når jeg snakker 

lllljer til dig, mens din halestump virrer omkap med 
dine !ange lllrers dasken - og du snapper efter vej

ret og snapper efter mig og snapper efter pinde på 

jorden i overstr0mmende livshum0r, i taknemme
Iighed over tilvrerelsen, at vi to er gode venner Kaj 

Munk (17). 

Hund og menneske kan knyttes sammen i et virke
Jig personligt venskab. Man kan på en forunderlig 

måde komme i kontakt med en hund; tvrers over 

svrelget mellem dyr og menneske kan der bygges 
en bro af hengivenhed og krerlighed og en slags dyb 
forståelse ... en f0lelsesmressig kontakt, som man 

ofte har svrert ved at få til et andet menneske ! Og 

dette skyldes vel, foruden hundens relativt h0je 
intelligens, dens enestående og mrerkelige evne til 

at give sig helt. Den tilhlllrer helt sin herre, har helt 

udleveret sig og finder sig derfor til en vis grad også 
i ydmygelser og uretfrerdig behandling, idet den vel 
affinder sig med, at der nu engang i denne verden 

er ting, der går over dens forstand. Til gengreld 

synes der ingen grrenser at vrere for dens hengiven
hed og glrede, hvis den fllller sig i venlig kontakt 

med sin menneskeherre Kirsten Bang (17a). 

Når der er heste ude i gården er hunden ude i sin 
lrenke og g0r. Når karlene har slebet deres leer og 
går ud gennem gadeporten glllr hunden og springer 

i sin lrenke. Jeg tror til at begynde med, at han er 

vred og jeg altså skal passe på, men jeg lrerer efter

hånden noget andet. Når der ikke er heste eller 
andet frengslende i gården står hunden og kigger 

efter ingenting, og hvis den ser mig bliver den ven

lig i ansigtet. Jeg vover mig forsigtigt frem, bli'r 
slikket på en hånd, og vi kommer hinanden nrer

mere, hunden og jeg. Det var noget af det der 
skete, da jeg var fire år, og der er mere, noget jeg 

synes går op for mig, at hunden og jeg vi er lige lidt 
til nytte, vi står og ser til , vi er begge to af vejen, 
hver på sin måde. Hunden lrerer mig at lege, det 

kunne jeg ikke f0r. Vi bliver legekammerater. Når 
vi leger g0r den altid meget. En dag kryber jeg ind 

i huset. Hunden står udenfor og ser på mig med 
hrengende tunge. Jeg kan se på den, at den er glad 

ved at ha' fremmede Knud Hjort~ (18). 
HaUo, er du der? - Han kaldte mat og stod stille 

midt i entreen og lyttede. Der var kun stilheden at 

h0re, den elevatorsummende, indelukkede beton
stilhed. Så hlllrte han kradsen af kllller over gulvet 

inde i stuen og pudlens piben ved d!1lren , han luk

kede op og den kom sort ud af stuens m0rke og 
snusede til hans bukseben og sprang op og klamre

de sig med forbenene til hans knre, dens kolde snu-
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de puffede ham i hånden. Han kl0ede den flygtigt 
mellem 0rerne. 

Han tog den under ka:ben og 10ftede den ned, så 
ta:ndte han lyset i stuen: Jackie, kom her, la:g dig i 
din kurv! - Han stod med frakken kra:nget halvt 

ned over skuldrene og pegede på kurven i hj0rnet 
af stuen. Hunden snusede igen til hans ben, så lun

tede den hen og kr0b op i kurven. Den lå med 

hovedet stikkende frem over kanten af kurven, og 
mens han gik lidt rundt i stuen, plan10st, uden at 

kunne bekvemme sig til at tage frakken af, i det 

hele taget uden at kunne bestemme sig, fulgte den 
ham med sine runde m0rktglinsende 0jne n0je 

overvågende hver af hans beva:gelser, det genere

de ham altid at va:re alene hjemme med dens blik 
uafladeligt hvilende på sig. Hold da så op, havde 
han lyst til at sige, irriteret. Hvad glor du på, jeg 

bor sgu da endelig også her Poul ~rum (19). 

Hunde kommer frem, bja:ffer og g0r lidt som de 

skal , de små skifter fra det snerrende bidske til det 

yderst venlige med logrende balestump og parat til 
at la:gge sig på ryggen Harald Herdal (20). Ved et 

gamrnelt hus eksploderede en lille la:nkehund ud af 

sit hul, valsede rundt, slog knuder på sin b0rstede 
krop Knud Hjort() (21). 

Et sted farer en idiotisk hund ud fra en gård og l0s 

på vognen og bja:ffer og skaber sig som om den 
ville sluge hele bussen. Man har arbejdet med op

dra:t af hunde i mange hundrede år og avlet den 

ene race mere unaturlig end den anden. Der afhol
des hundeudstillinger og uddeles f0rstepra:mier og 
diplomer og udstedes stamtavler med adelige nav

ne, og der er blade med en sa:rlig hundeside, som 
hundene må formodes at la:se med interesse. Alli

gevel er der ikke en eneste hunde-ekspert , der har 
pr0vet af l0se det na:rliggende problem: at forbed

re k0ternes stemme blot en lille smule, g0re deres 

g0en og bja:ffen og tuden en kende mindre ildely
dende. Hunden er jo en ta:mmet ulv, men en r0st, 

der er på sin plads i Sibiriens ud0rkner eller på 
Alaskas ismarker, virker måske noget forstyrrende 

på en civiliseret dansk landevej, i en villahave eller 

i en k0benhavnsk dagligstue Otto Gelsted (22). 
Vedholdende g0en af en hund irriterer de fleste 
overmåde - med mindre ba:stet er den navnkundi

ge hund i det fjerne - men det mangfoldige glam er 
som en isnende krigsmusik, der tilmed vinder fylde 
og har fine ekkovirkninger i skoven Christian El

ling (23). 

Alene med lugtesansen at fordybe sig i hendes fod
spor i sand, jord eller gra:s - sk0nt hun rnåske hav
de forladt dette sted for flere timer siden - var en 

nydelse, som op gennem poterne og ind gennern 

snuden forplantede sig som vellyst af ild og svovl til 
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den 0vrige del af kroppen. Hun ma:ttede luften 
omkring sig og jorden under sig med en så ta:t 

atmosfa:re af vellugtende fysisk behag, at man kun
ne »bade« både sja:I og krop deri. - Så dansede 

hun ben over jorden , som syntes skabt ene og ale

ne til at give en svag, men grebet genlyd af hendes 
poters lette trin, og luften var skabt til at lade vin

den fore hendes små jubelskrig med sig, så de på 
den måde kunne nå langt va:k fra hende selv og 
velsigne nye og fjerne egne med hendes g0ens ly

delige musikalitet. 
Til trods for, at hun vakte dette bega:r af raseri og 
vanvid hos enhver hanhund, der bare havde lugtet 

til et fjorten dage garnmelt spor af hendes poter, 

kastede hun sig imidlertid ikke ud i nogetsomhelst 
eventyr. Hun bragte os hanhunde i usalighedens 
afmagt ved kysk at lukke af for den salighed, hun 

vidste hun mere end nogen anden kunne ska:nke 

os. Men det lå også i Sallys natur ikke at give sig 
hen; det var hende givet at holde en erotisk spa:n

ding elektrisk ladet i verdensatrnosfa:ren - at skabe 

Liv på liv udenom sig ved hele tiden at kunne fa:nge 
i hannernes sind som t0nder i knast0r tr0ske Jo

hannes Wulff (24). 

Ubegribeligt som sådan et dyr kan sove ! Ikke et 
kny h0rer man fra ham ti timer hver nat. Så tager 

han sig en 10betur efter morgenmaden , ser ind til 

naboerne - men lader sig ikke klappe! - kommer 
hjem, går en runde med på ejendommen, sover så 
igen tre-fire timer, styrter sin aftentur - og sover i 

små blund til det er sengetid. Ganske vist r0rer han 
sig i s0vne. Benene går på ham, han bja:ffer og 

jager i dr0mme, somme tider piber han også i angst 

og er taknemmelig og logrer med balen, hvis man 
va:kker barn op til den trygge virkelighed. Politisk 

indsigt har han jo heldigvis ikke ! Til genga:ld er 
han lysvågen i de timer, hvor det hele foregår. Se 

ham blot, når vi går gennem skoven : hver tue skal 
oversnuses, hver lille sti skal han nedad i susende 

fart, han står tille hver gang han finder noget spa:n

dende og ser sig om efter mig Inger Bentzon (25). 
Der er ikke noget så inspirerende som det at gå tur 

med sin hund. Den baler afsted med en, og pludse
Lig ser man gammelkendte ting fra en besynderlig 

og uvant synsvinkel , eller vi kommer afsides ste
der, hvis eksistens vi aldrig bavde dr0mt om. En 

forstelinje tager form i hovedet, den bliver genta
get h0jt for Skaberen og for hunden, som er skyld i 
den, og så begynder vi at bale hjemad for at kom

me i na:rheden af blyant og papir felr linjen er va:k 
Frank ]a!ger (25a). 

Ta:nk om man kunne tegne et kort over en vej, 

sådan en hund fellger en forårsdag på en gra:smark! 
Hver skarp b0jning i dens bane er tegn på en ny 



duft , der nåede hundens nrese og fangede dens in

teresse. Hvor er vi , skabningens herrer, dog fattigt 

udstyret med lugtesans ... som blinde og d0ve går 

vi forbi , mens den lille spaniel ved siden af os er i 

bestandig aktivitet for at f0lge de kaldende stem
mer Gunnar Munk Nislev (26). 
Ene går jregeren ud med sin hund, som er hans 

tabte sanser med kl0gt og tålmod genvundne og 
forfinede - med hunden, som g0r hvert af hans fjed 
til tusinde fjed, låner barn hundrede fods f0lehorn. 

Se, hvor den springende danser foran barn, h0r 

hvor henrykt den ringler med sin bjrelde - den ved 
lige så godt som han, at nu er det usynlige der, nu 

skal hemmeligheden gribes. Det er latterligt , r0-

rende, beundringsvrerdigt, delte tremmede rovdyr. 

Jagtlysten umindsket, grådigheden m0jsommeligt 
kuet, ulvens broder og rrevens nrests0skendebarn 

arbejder for mennesket i troskyldig iver Valdemar 

R~rdam (27). 

Pludselig mrerker man noget fugtigt og koldt på sin 

hånd, og renser man det ikke straks gentager det 
sig, blot mere vedholdende og fast. Man drejer 
halvt uvilligt hovedet og ser ned: der sidder hun og 

kigger med et par trofaste hunde0jne op på en, 
med hovedet på sned og de !ange 0rer skudt lidt 

frem - med en mine, der skal sige det samme som 
»herre og mester du glemmer nok mig!« 

Og når man så vender sig glad og stryger hendes 
hoved og klapper hendes sider, da har man alter 

den fugtige, kolde snude på sin hånd, en varm ru 

tunge slikker ben over fladen, mens en pote lregger 
sig krertegnende og varsomt på ens knre - og for en 

jreger er denne hårede lab som et trofast håndslag 
fra en gammel pr0vet ven. 

Jo mere kendskab man får til menneskenes karak

ter, desto 0mmere bliver man uvilkårlig om sil dyr. 

En hund, der hrenger ved en af hele sin fattige 
hundesjrel , slår med sin tillid og trofasthed efter
hånden hele venneklerersiet af marken. Hunden 

hrenger dog ved jregeren af hele sit naturel og viser 

den tilgivelse, der går over menneskelig forstand 
Svend Fleuron (28). 
Foran går hunden i strygende s0g. Musklerne 

»ler«. Den sv0mmer i viddernes endel0se lyksalig

hed og fornemmer, at ber er ingen grrenser nrerme
re end enden på dens egen dirrende kraft. Dens 
tyngdefri fart er som drengesmil i hedens m0rke 

ansigt. - Så står hunden for spor. Stoppet op i et 

drej , stivnet i krumninger som sprendt buestål ... 
Hunden dvreler i standen, som vil den ikke tro sine 

sanser, gabet gluffer og nresen brelger treft. Jo, ven, 
det er den skinbarlige virkelighed, du har lugtet 

urfugl , men han gik, den frie flyver, og nu ligger 
han derude under skyerne en dagsmarch borte. Nu 

ved hunden, at ber er noget at arbejde for. Den 

lregger muskulaturens hele brutalitet i sit s0g og 
krydser op mod vinden som en båd, der vil sejle 

pokalen ind. Fra halespids til snude er den et ene

ste stivnet muskelstrrek Erling Kristensen (29). 

Ord er nregtet hunden. Men ord er heller ikke n0d
vendige til at befreste venskabet. - Vi har fundet 
flokken , eller rettere hunden havde fundet den og 

stod fast bag den. Jeg måtte ej 0jeblik standse op 
og beundre synet af den stående hund. Hvor man
gen en hundestand har jeg ikke i årenes l0b haft 

foran mig, alligevel gribes jeg stadig af sprendingen 

i den, jagtens store 0jeblik er inde og har frestnet 
sig i sk0nhed. Hvad f0ler hunden? Den giver ud
tryk for sk0nheden med sin skikkelse. Ved den 

dette? Sikkert ikke. Men den ved med sig selv, at 
jagtens ekstase har grebet den, og det falder den 

da naturligt at skulle give udtryk herfor i den form, 
hvori summen af dens evner indgår, lrerdom og 

natur i forbindelse med hinanden (a). 
Stolt tager en hund sig ud, når den på lang afstand 

får lugten af en flok [ ager-)h0ns i nresen. Afstan

den mellem hunden og h0nsene giver den tid til at 
vise den evne frem , som den har i sig til at holde 

lugten samlet foran sig. Med sin snude behersker 
den luften. Så h0jt som hovedet er brevet kan ingen 
luftning med en lugt i sig slippe forbi den uden at 

den straks er efter den og fanger den ind påny. 

R0rer h0nsene sig folger hunden 0jeblikkelig efter 

og genner med sine sanser alter lugten sammen i 
bob foran sig. Forsigtig er en hunds gang efter en 

flok h0ns i l0b under bladene op langs en roerrek
ke. Hvert 0jeblik fors0ger de snart ad en og snart 

ad en anden åbning at smulte bort fra en fare. Fra 
h0ne til h0ne flylter hunden sin snude, der kan 

komme noget sprendt over dens 0jne fordi vejene 
foran den er flere og ustandseligt skifter irnellem 

hinanden og alligevel hele tiden skal holdes hver 

for sig. Bliver den et 0jeblik ivrig og vil springe 
frem , fordi et spind af spor truer med at skabe 

virvar foran den, tager den i nreste nu sig selv i 

nakken og går endnu forsigtigere frem, den er for 
gammel til at den vil lade sig lokke ud på glatis og 
blive til nar for en flok h0ns, der uden for skudhold 

pludselig tager til vingerne (b) Antonius Nielsen 

(30). 

Hunden var gråhåret, uhyre fed og så dvask, at den 

ikke gad l0fte hovedet, men blot åbnede det til
grengelige 0je, hvormed den jog en skare forurelte

de fluer bort fra 0jenkrogen. Den sendte dem en 
irriteret oldings rå blik, fortrak mundvigen, men 

gad ikke knurre. Den gamle hund lukkede alter sit 

sure 0je Martin A. Hansen (31). 
Når han var ren, lignede hans pels en vintertåge 

med lav sol bag skybankerne. I den tilstand havde 
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pelsens luv en mild h11d ... Når han var beskidt, og 
det var han tiest, illuderede hans store krop som en 

halmstak, der har overvintret på åben mark et par 

gange. 
Knurrifaks var en socialist mellem mit barndoms

sogns mange venstrehunde. Han holdt stejlt på sin 
ret , men blev kuponklippet som de andre, når deg
nen havde givet ham et ben, som blev gravet ned i 

haven til brug senere. Snuste nogen omkring ste

det, var han over dem som en svaber i h0jdespring. 

Han var som bestard både lrerevilig og aldeles uden 
frygt for 0retrever. Lagde jeg min pung mellem 

hans forpoter og sagde, at den og dens indhold på 
en krone og femoghalvfjerds var hans, kunne in

gen djrevel - jeg selv inklusive - ta' den fra ham. 
Pn1ivede jeg derpå så krrengede han lreberne op og 
blottede sin ta ndsaks og så ildevarslende ud, og 

b0rsterne strittede fra nakkekam til halerod, b0r
ster af den slags man ellers skrubber metal med, 
når det skal males lb Paulsen (32). 

Men dig vit vi alligevel mindes med srerlig varme 

fordi vi i de år, du har vreret hos os, har levet vort 
liv ligesom mere bevidst ... Og Strit , hvis jeg kunne 

tale sådan til dig, at du kunne forstå det nu, ville 

jeg fortrelle dig , at alle de små glreder, du har givet 
os i de o tte år, dem har vi taget til os langt mere 

bevidst end f0r, da både vi og vore dansede så 

mrerkelig sorgl0st gennem livet. 
Mon ikke de hunde, vi havde f0r, har mrerket, at 
de res hengivenhed for os slet ikke trrengte ind, så 

den virkelig bet0d noget for os, fordi alle indtryk 
bare jog så hastigt forbi , at de kun nåede a t trende, 
men ikke at varme? Sådan var det ikke med dig. 

Efterhånden som man bliver sig bevidst som selv

strendigt menneske, få r man også 0jnene op for de 
store og små ting, der giver en varig varme i sjrelen. 
Og en trofast hunds hengivenhed kan vrere en vrer

di , når vor tilvrerelses status skal g0res op . Bridge
venner og soldebr0dre kan pludselig vise sig at vre
re grumme lidt vrerd , mens en hunds uforanderlige 
hengivenhed gennem alle et livs omvreltninger kan 

ligge, måske halvt ubevidst, som en fast klippe i 

brrendingen Gunnar Munk Nislev (33). 
Knurrifaks d0de h0jt bedaget i sin hundealders 91. 

år, men vi har stadig en fornemmelse af hans nrer
vrer hver gang det bliver tåget. Så står han derude 

som vejrets grå k0ter med fugt i sin stride pels og 

ram lugt ved sig af jord og gengangeri og rasper sin 
tunge op ad vort hus og matter vore ruder med sin 
ände. Når poplerne raster med t0rre blade i okto

ber eller november h0rer vi hans poter i gruset ved 
gavlen. Dampene fra hans krop sv0ber sig om ha

ven og breder sig ud over byen og landet foran og 
lregger en binde ove r alt , som er blankt. Hos os 

giver mindet om Knurrifaks selv den sureste tåge

dag et forunderligt liv Jb Paulsen (32). 
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Kaj Munk, Farvel til en ven (34); Antonius 

Nielsen (35); Ib Paulsen , Vejrets grå hund (36); 
Robert Storm Petersen, Min hund Grog (1941), 

Grog og hans venner (1943; Flemming Ryden, 

Den (andlige idyl (37); Ole Vinding, Hund og kat 
(37a). 

Gamle danske dyrerim o. 1460 (38): 
Min herre er jeg ganske tro · inden for hans gård 

og så hans bo; · hugger han af mig hånd og fod [s. 

45], · dog vil jeg ej g0re ham imod. · · Ofte jeg 
labber og vinder ej stort, · jeg skal ofte våge · for 
min husbonds store port · og så [ledes] end for hans 

lo. 
I middelalderens visedigtning h0rer det til ridder

ens krereste tidsfordriv at frerdes med hund og h0g i 
rosenlunden. Men hunden er også det blodt0rsti

ge, ådselsredende dyr. De kommer ridende med 

den d0deligt sårede hr. Ribold, og »de hunde l0b 
bag efter og slikkede op hans blod«. I en kampsce

ne hedder det: »alt l0b hundene til og fra · med 
store k0dstykker i munde« - og »du skal hverken 

ligge for hund eller ravn, · men du skal ligge i din 

egen grav« (39). I visen om hr. Adelbrand si ger 
pigen spottende til en bejler, at hans mund ligner 

den på hendes fars hund (40). 

Den var så buttet , så trind og bl0d, · dens lille 
snude var rosenr0d; · ej mere den 0nsked i verden, 

når · den fik af sin moder en mrelketår, · Da den fik 

0jne og kunne se,· hvor måtte alle småb0rnene le! 
· Da logred den med sin lille hale, · den kunne jo 
slet ikke bedre tale H. V. Kaa/und (41). 

Se pudel en med det purrede skind : · hvor boltrer 

den sig med lystigt sind · i sneen derude på plad
sen ! · Det går afsted over sten og stok · med hele 
den brogede hundeflok. · Og pudlen agerer bajad

sen. · · Den e r hverken vasket , redt eller krem't, · 

de lrekre re tter blev aldrig gemt · tilden fra det rige 
k0kken ; · ej ved den af herre, hus eller hjem, · i 

verden må ene den fregte sig frem - · den blev ikke 

f0dt til lykken ! · · Blandt hvalpene tog man den 
grimmeste ud · og kasted den ret som en anden 

klud · over bolvrerket ud i kanalen. · Dog slap den 
igen på det t0rre op · og rystede i solen sin våde 

krop · og bjreffed og logred med balen. · · Med 

stjålne blikke og varsomme skridt · og srenket hale 
man ser den tit · ved slagtertorvets butikker - · Er 
frygten stor, så er sulten st0rst , · en gang eller to 

spadserer den forst forbi · og skotter og kigger. · · 

I solskin og regn, i slud og vind · den går i det 
samme lådne skind, · den har kun den eneste frak
ke. · Men ente n nu pelsen er våd eller t0r, · har 

pudlen dog altid et prregtigt hum0r · og tager med 

alt til takke. · · Nu leger den der på den åbne 
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