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Romaner med hunde 

 

Richard Adams: Hundeflugten 

To forsøgshundes flugt fra en engelsk 
dyreforsøgsstation giver forfatteren anledning til 
en besk satire over politikeres korruption og 
journalisters sensationsjagt. 

 

 

Kate Atkinson: Tog tidligt af sted, tog hunden 
med 

Privatdetektiv Jackson Brodie rejser gennem 
England for at efterforske en ung kvindes 
baggrund som adoptivbarn, samtidig leder han 
efter sin forsvundne hustru. Ulykkelige 
kvindeskæbner oprulles, sager om forsvundne 
piger og gamle mord løses. 

4. del af krimiserien, hvor Brodie denne gang efter 
et voldeligt overgreb på en hund får en firbenet 
følgesvend. 

 

Paul Auster: Timbuktu 

 Vittigt og sørgeligt eventyr om en usædvanlig, 
uforglemmelig og menneskeklog hund og dens 
forhold til sin herre, en forhutlet mand, der lever 
en trøstesløs tilværelse på gaden, men drømmer 
om at blive digter. 
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Kaspar Colling Nielsen: Den danske 
borgerkrig 2018 – 24 

Danmark i fremtiden. I 2018-24 raser borgerkrigen 
med drab, selvtægt, sammenbrud og kaos til 
følge. 450 år senere fortæller rigmanden, der ved 
hjælp af stamceller stadig er i live, om sine tanker, 
tab og oplevelser til sin talende hund og lever 
samtidig et tumultarisk og dekadent liv i rigdom 
sammen med venner, som løbende fortæller 
hinanden utrolige historier om psykisk syge bjørne 
og meget mere. 

Claire Cook: Hunde-elsker søges 

Efter en skilsmisse indrykker Sarahs søster en 
kontaktannonce på hendes vegne. Det resulterer i 
en række uventede begivenheder – en masse nye 
mænd – og uregerlige hunde. Morsom chick-lit, 
der også er filmatiseret med Diane Lane og John 
Cusack i hovedrollerne. 

 

Louis De Bernieres: Røde hund 

Munter og kærlig romanbiografi om den 
legendariske Røde Hund fra Dampier i 
Nordvestaustralien, der hævdede sine personlige 
rettigheder med stor selvfølgelighed, og fik et 
eventyrligt liv med mange venner. 

 

Adriaan van Dis: Vandreren 

Den 60-årige velbeslåede Mulder lever et 
tilbagetrukket liv i Paris, hvor en hund pludselig 
slår følge med ham og herefter ikke viger fra hans 
side. Hunden er kommet til Paris fra Afrika med 
illegale indvandrere, og den fører Mulder rundt i 
ukendte dele af byen, hvor der bliver rokket ved 
hans fordomme om bl.a. indvandrere, hjemløse 
og tiggere. 

 



4  

 

Arthur Conan Doyle: Baskervilles hund 

Sherlock Holmes undersøger, om det var en 
spøgelseshund, der skræmte den velhavende Sir 
Charles til døde, eller om der var tale om en 
forbrydelse. 

 

 

 

Jon Fosse: Nej åh nej : hundemanuskripterne             
1 - 3 

Historier om tre forskellige hunde, der har hver 
sine eksistentielle problemer at slås med. 

 

 

 

Kerstin Ekman: Hunden 

En hundehvalp bliver væk for sin familie og lærer 
sig at overleve alene i de svenske skove, indtil 
den møder et menneske, som forstår at vinde 
dens tillid. 

 

 

Fred Gipson: Gamle gule 

Hunden Gamle Gule er en uundværlig hjælp for 
den 14-årige Travis og hans nybyggerfamilie. 
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Marc Haddon: Den mystiske sag om hunden i 
natten 

Christopher er 15 år gammel og autist. Han 
fortæller selv historien om, hvordan han opklarer 
mordet på naboens hund, selvom han afviger fra 
det normale: super-intelligent og meget 
anderledes med udtalt berøringsangst. 

 

 

Inge Hebsgaard: At dræbe hunden kurrerer 
ikke biddet 

Samtidig med at debatten om muskelhunde raser 
i Danmark, sker der 3 mord i Herning. De 2 af 
ofrene er tydeligt blevet skambidt af hunde. Er der 
en seriemorder på spil? 

 

 

Eva Hornung: Hundedreng 

Da den 4-årige Romochka bliver forladt i Moskva, 
overlever han ved at blive adopteret af en 
hundefamilie, men tilværelsen som vild hund er 
barsk med en evig kamp for at skaffe mad og 
undgå at blive fanget af bander og militsfolk. 

 

 

Per Lau Jensen: Hundedage 

Forfatteren diskuterer stort og småt med sin hund 
efter han har trukket sig tilbage fra erhvervslivet til 
en svensk ødegård - og hunden giver kvalificeret 
modspil . 
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Erling Jepsen: Biroller 

Helene drømmer om en karriere på de skrå 
brædder, men det er først, da hendes hund 
forvilder sig ind i et stykke, hun får foden indenfor 
i teaterverdenen. 

 

 

 

Stephen King: Dræberhunden Cujo 

Spændingsroman fra en lille amerikansk by i 
Maine om en mor og hendes lille barns 
uhyggelige møde med en hund, der er smittet af 
hundegalskab. 

 

 

Dean R. Koontz: Eksperimentet 

Hunden besidder intelligens og godhedens 
egenskaber, abedyret er ondskaben selv. De er 
telepatisk forbundne fra forsøgsstationen, og efter 
flugten skyer aben ingen midler for at ramme 
hunden og dens mennesker. 

 

Jack London: Ulvehunden 

Klassisk fortælling om en ulvehunds tilværelse 
blandt et hundekobbel i Alaska. 
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Christopher Moore: Lange tænder 

En kedelig kontordame får ændret sit liv radikalt, 
den dag hun vågner op som vampyr. I sit 
ændrede liv møder hun bonderøven Tommy, 
hans fordrukne arbejdskammerater og Kejser 
med de mange hunde. 

 

 

Torben Munksgaard: Sort hund 

Da Bernhard stjæler Alberts hund, sætter han 
gang i en lavine af begivenheder. Det ender ikke 
alene med, at han kan beholde hunden, men han 
får også Alberts kone og de lever lykkeligt 
sammen resten af deres dage. 

 

 

Marina Cecilie Rone: Terkels testamente 

Et halsonde, der måske udvikler sig til det værre, 
får Terkel til at tage sit liv op til revision - ikke 
mindst forholdet til karrieren, konen, datteren og 
hunden. 

 

 

David Safier: Dårlig karma 

Kim er en succesfuld tv-vært, der glemmer mand 
og barn i farten. Den aften, hun vinder en stor 
pris, dør hun samtidig, da et stykke af en 
rumstation rammer hende i hovedet. Hun 
reinkarneres som myre og må nu gennemleve en 
lang række liv som myre, marsvin og hund, mens 
hun langsomt bliver klogere på de vigtige ting i 
livet. 
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Nicholas Sparks: Skytsenglen 

Julies mand dør som ung af kræft, men efterlader 
hende en hund og et brev. Efterhånden kommer 
hun ud af sorgen og forelsker sig i Richard, der 
viser sig at være psykopat. 

 

 

J. R. R. Tolkien: Roverandum 

Som straf for at bide troldmanden Artaxerxes 
bliver hunden Rover forvandlet til en lillebitte 
hund. For at genvinde sin normale størrelse må 
den igennem mange prøvelser og finder til slut 
troldmanden igen. 

 

 

Galsan Tschinag: Den blå himmel 

Fortælleren er hyrdedreng hos en tuvinsk 
nomadestamme i Mongoliet. Hans verden falder 
stykvist fra hinanden, da hans søskende sendes 
på kostskole, hvorefter først hans bedstemor og 
senere hans elskede hund dør. 

 

 

Dorrit Willumsen: Tøs – et hundeliv 

Munter og kærlig beretning om forfatterfamiliens 
syv år lange samliv i 1980'erne med Tøs - en 50 
kilo stor Grand Danois. 
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Film 

 

101 dalmatinere 

Tegnefilmklassiker om nogle herlige 
dalmatinerhunde, der dognappes af superskurken 
Cruella de Vil for at levere råmateriale til 
hundeskindskåber. 

Instruktør: Wolfgang Reitherman        År: 1961 

 

 

Beethoven 

George Newtons pæne tilværelse får et ordentlig 
skud for boven, da en herreløs hundehvalp sniger 
sig ind i huset. Beethoven, som hunden døbes, 
falder dog fint ind i familiemønstret, og selv 
George viser sig som en sand hundeelsker, da 
Beethoven en dag dognappes. 

Fortsættes i bla. ”Beethovens juleeventyr” og 
”Beethovens store gennembrud” 

Instruktør: Brian levant   År: 1991 

Skuespillere: Charles Grodin, Bonnie Hunt, 
Nicholle Tom 

Bolt 

Superhunden Bolt lever i en illusion. Han tror, at 
hans menneskeven Penny konstant er i livsfare, 
og at kun han med sine superkræfter kan redde 
hende og i øvrigt hele den ganske verden. I 
virkeligheden er Bolt med i en tv-serie. 

Instruktør: Chris Williams         År: 2008 
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Cliffords store opgave 

Clifford tager med hundevennerne Cleo og T-
Bone med et omrejsende cirkus, og det er planen, 
at de skal blive så dygtige artister, at de kan vinde 
en talentkonkurrence. Præmien er nemlig et 
livslangt, gratis forbrug af Tommy Yummies 
hundefoder. 

Instruktør: Robert Ramirez           År: 2004 

 

Frankenweenie 

Drengen Victor mister sin elskede hund, Sparky. 
Victor forsøger, at genoplive Sparky stykke for 
stykke. Det videnskabelige forsøg lykkes, og det 
får uhyggelige konsekvenser for Victors 
kammerater, lærere og byen de bor i. 

Instruktør: Tim Burton         År: 2012 

 

 

Hachiko – en ven for livet 

Professor Wilson finder en dag hundehvalpen 
Hachiko på togstationen. Hachiko bliver hurtigt en 
del af familien og de to knytter et stærkt bånd. De 
følges til og fra toget, men en dag er Wilson ikke 
med. 

Instruktør: Lasse Hallström       År: 2008 

Skuespillere: Sarah Roemer, Cary-Hiroyuki 
Tagawa, Erick Avari, Richard Gere 
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Lady & vagabonden 

Skødehunden Lady drager fra sit trygge hjem ud i 
verden, hvor hun møder og forelsker sig i et 
livsdueligt gadekryds. Lady og Vagabonden 
oplever livet på godt og ondt, før de vender 
tilbage til Ladys trygge hjem og stifter familie! 

Instruktør: Hamilton Luske         År: 1955 

 

 

Lassie 

Den lille mineby Greenhall Bridge i det idylliske 
Yorkshire under Anden Verdenskrig kæmper 
familien Carraclough en brav kamp for at holde 
elendigheden og hungersnøden for døren. Men 
da minen - byens og familiens indtægtskilde - 
bliver lukket, er familien tvunget til at sælge deres 
kloge og elskede hund, Lassie, til hertugen af 
Rudling for at overleve. 

En af mange Lassie filmatiseringer. 

Instruktør: Charles Sturridge  År: 2005 

Skuespillere: Peter O'toole, Samantha Morton, 
John Lynch 

 

Marley & me 

Romantisk komedie om et succesfuldt journalist-
par, der får en hund, de har svært ved at styre, 
men som de hurtigt knytter sig til, og som kommer 
til at følge dem gennem tykt og tyndt, mens de 
sammen skaber sig en familie. 

Instruktør: David Frankel          År: 2008 

Skuespillere: Owen Wilson, Jennifer Aniston 
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Marley & me – de første hundeår 

Marley er en fræk og uopdragen talende hvalp. 
Han bliver passet af drengen Bodi og sammen 
besøger de Bodis bedstefar. Da Bodi tilmelder 
Marley og et par andre hvalpe til en konkurrence i 
agility og lydighed, kommer de på hårdt arbejde. 
Andre er dog også interesserede i at vinde 
konkurrencen og den onde Hans Von 
Weiselberger bruger beskidte metoder for at 
vinde. 

Instruktør: Michael Damian   År: 2011 

Skuespillere: John Grogan, Travis Turner, 
Donnelly Rhodes 

Mit liv som hund 

Fortælling fra Sverige i 1959 om 12-årige Ingemar 
som bor med mor og storebror Erik i en lille 
lejlighed. Som en sand overlevelseskunstner 
formår han at holde alle katastrofer på afstand 
med humor og ukuelighed på trods af drillerier, 
moderens sygdom og død og hunden Sickan's 
aflivning. 

Instruktør: Lasse Hallström         År: 1985 

Skuespillere: Anton Glanzelius, Tomas von 
Brömssen, Anki Lidén, 

Must love dogs 

Carol er selvbestaltet matchmaker på nettet for 
sin fraskilte søster Sarah, der i første omgang 
glipper en oplagt kontakt med den kvikke og rare 
bådebygger Jake. Baseret på Claire Cooks 
roman: ”Hunde elsker søges”. 

Instruktør: Gary David Goldberg          År: 2005 

Skuespillere: Diane Lane, John Cusack, Dermot 
Mulroney, Elizabeth Perkins 

 



13  

 

Space dogs 

Den amerikanske præsident Kennedy modtager 
en hundehvalp fra sin sovjetiske kollega 
Khrushchev, og hvalpen kan stolt berette, at dens 
mor er den berømte rumhund Belka. Belka har 
gennemført en vellykket rumrejse sammen med 
den streetsmarte Strelka og rotten Lenny. 

Instruktør: Svyatoslav Ushakov          År: 2010 

 

Storm 

Freddie er 12 år og meget overladt til sig selv, da 
hans far er politibetjent med skiftende 
arbejdestider. Freddies mor har været død i fem 
år. Men da Freddie en dag ser en hund, som 
bliver mishandlet af sin ejer, tager han ansvar og 
befrier dyret! 

Instruktør: Giacomo Campeotte          År: 2009 

Skuespillere: Marcus Rønnov, Troels Lyby, Mille 
Dinesen, Gordon Kennedy, Jan Gintberg 

Snow buddies – hvalpene i Alaska 

Fem nysgerrige Golden retriever-hvalpe havner 
ved et uheld i Alaska. Her bliver det nævenyttige 
femkløver gode venner med husky-hvalpen 
Shasta, som drømmer om at vinde et 
hundeslædeløb. [...] Drømmen går med 
retrieverhvalpenes hjælp i opfyldelse! 

2. film i en Disney-serie på foreløbig 9 
selvstændige film. 

Instruktør: Robert Vince                 År: 2008 
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Turner og hund 

Turner er en pertentlig politimand, der kan lide 
orden og renlighed. Da bumsen Amos bliver 
myrdet er eneste vidne hans savlende, 
ildelugtende bulldog, Hootch. I forsøget på at 
opklare mordet tager Turner hunden til sig. Det 
umage par lægger ud med en række 
sammenstød, men formår dog snart at forene 
deres kræfter i jagten på morderne. 

Instruktør: Roger Spottiswoode  År: 1989 

Skuespillere: Tom Hanks, Mare Winningham 

 

Umberto D 

Med en ussel pension lever Umberto på et lille 
værelse sammen med sin hund. Som tidligere 
statsansat har han stadig sin værdighed, men da 
han ikke kan betale huslejen står han på gaden. 

Instruktør: Vittorio De Sica          År: 1952 

Skuespillere: Carlo Battisti, Maria Pia Casilio, Lina 
Gennari 

 

Wendy og Lucy 

Wendy Carroll rejser mod Alaska i håbet om et 
indbringende sommerjob. Hun medbringer hele 
sin opsparing i et pengebælte og sover i bilen. 
Med på rejsen er også hendes elskede hund 
Lucy. Det går dog ikke helt, som hun havde 
håbet. 

Instruktør: Kelly Reichardt           År: 2008 

Skuespillere: Michelle Williams 
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Faglitteratur 

 

 

At skaffe hvalp (DVD) (63.67) 

Om de tanker man skal gøre sig inden man 
anskaffer en hund og hvad det medfører at have 
hund, samt om hvordan hvalpen skal passes. 

 

 

Fogle, Bruce: Hvis din hund kunne tale (63.67) 

Hunderacernes udvikling gennem tiderne, deres 
opvækst, adfærd, behov og hvordan de opfyldes, 
træning og menneskets samliv med dem. 

 

 

Hallgren, Anders: Lykkelige lydige hunde 
(63.67) 

Til hundeejeren, der ønsker at opdrage sin hund 
med kærlighed og forståelse. Der argumenteres 
for bløde træningsmetoder, som ud over at give 
en lydig hund også giver en lykkelig hund. 

 

 

Hundens pasning (63.67) 

Hold din hund sund og glad – letlæselig guide 
fyldt med råd om bl.a. fodring, pelspleje, leg, 
opdræt og forklaringer på hundeadfærd. 

 

 

 



16  

 

 

Jarnved, Irene: Fra hvalp til hund (63.67) 

Om hvalpens udvikling fra den hentes hos 
opdrætteren til den er ca. 1 år gammel. Der gives 
vejledning i renlighedstræning, tilvænning til at 
være alene hjemme og afvænning af hvalpens 
bideri i inventar og fingre. Endvidere beskrives 
hvordan man håndterer at føre den voksne hund 
gnidningsfrit sammen med den nye hvalp. 

 

Liljensøe, Jørgen: Min første hund (63.67) 

Om valg af race og køb, pasning og træning af 
hvalp og hund. 

 

 

 

Mathiasen, Hanne: Pelsen, Pytten og Pølsen 
(63.67) 

Hannes hund er en tibetansk terrier som hedder 
Pelsen. Hunden får en hvalp, men desuden 
yderligere en hvalp i pleje. Vi følger de to hvalpe 
fra de fødes og de otte første uger af deres liv, 
når de vokser, møder verden og en familie, der 
måske ønsker sig en familiehund. 

 

Ray, Mary: Mary Rays superhund (63.67) 

Opdrag og træn din hund – øvelser til lydighed, 
agility og tricks med klikkertræning. 
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Skal du have hund? (DVD) (63.67) 

Adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen giver 
gode råd om planlægning af familieforøgelse, valg 
af hund, den første tid. 

 

 

 

Starke, Katherine: Hunde og hvalpe (63.67) 

Om anskaffelse af hund, udstyr, fodring, leg, 
træning, luftning og andet. Mange farvefotografier 
af hundehvalpe samt forklarende tegninger. 

 

 

Staun, Annette: Hundens pasning og pleje 
(63.67) 

Samling af spørgsmål og svar om hundens 
pasning, adfærd, sygdomme og sundhedspleje. 

 

 

 

Westh, Pernille: Leg din hund lydig (63.67) 

Lydighedsøvelser af forskellig sværhedsgrad, 
som børn i alle aldre kan bruge sammen med 
deres hund - for eksempel "find en godbid", "grib 
en godbid", "gå pænt ved siden af mig", "hop op 
på noget", men også mere krævende øvelser som 
zig-zag og kravleøvelser. 
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Billedbøger 

 

Elaine Arsenault: Knaps store drøm 

Hunden Knap er til salg hos dyrehandleren. Den 
drømmer om at bo hos Frederikke, der har 
skrædderbutikken ved siden af. En nat sniger den 
sig ind og bruger hendes symaskine. 

 

 

Ed Franck: Bulldoggen Bulder 

Naboens hund Bulder er Lises bedste ven, men 
den elsker at bide far Hans i buksebenet. Faderen 
prøver forskellige måder at komme forbi 
nabohuset på uden at blive bidt. 

 

 

Charlotte Hage: Den lille hundeskole 

Mille og Lasse ønsker sig en hund. Sammen med 
mormors ven Rune kigger de på egnede 
hunderacer og snakker om, hvordan man lærer 
en hund at kende og passer den. 

 

 

Mike Inkpen: Skippers uhyre 

Hunden Skipper og hans ven Tiger sover i telt. Da 
lyset fra Tigers lommelygte rammer en snegl, 
kastes dens skygge op på teltdugen, og de to tror, 
det er et uhyre. 

Der findes flere titler i serien. 
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Phillip Stein Jønsson: Brittas hund 

Mor følger Britta i børnehave sammen med 
hunden Samson. Han må vente udenfor. Det 
synes Britta og Bjørn er synd, så de lukker ham 
ind. Men så får Samson øje på en kat og nu går 
den vilde jagt! 

 

 

Nele Moost: Hunden i månen 

Den store og den lille hund er meget gode venner. 
Da en tredje hund kommer til glemmer den store 
helt den lille, der trøster sig med månehunden. 
Glæden er stor da den store og den lille hund 
atter er sammen. 

 

 

Andrew Murray: Har du set Elvis? 

Hunden Ringo og katten Elvis kan ikke enes. 
Derfor løber Elvis hjemmefra. Nu opdager Ringo 
at han savner Elvis. I den mørke nat, blandt vilde 
katte, leder han efter Elvis. Men finder han ham? 

 

 

Ursel Scheffler: Den tykke hund 

Linus er en dreng, der kan lide at hygge sig med 
chips og kage på sofaen og se fjernsyn sammen 
med hunden Pizza. Men Pizza er blevet 
overvægtig og syg. Dyrlægen ordinerer motion og 
sundere mad til hunden, men Linus er nødt til at 
gå de mange ture med hunden. 
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Liesbet Slegers: Noa får en hund 

Noa får en hundehvalp. Han skal hedde Victor, og 
Noa hjælper med at give ham mad, gå tur med 
ham og give ham et bad. Men aller helst vil de to 
lege sammen! 

 

 

John Talbot: Doktor hund 

Doktor Hund har travlt med at tage sig af alle sine 
syge dyrepatienter. Men en dag får hans 
husholderske Gerda Grågås en idé. I al 
hemmelighed arrangerer hun en fest for ham. 

 

 

Pia Thaulov: Malerens hund 

Malerens hund er lille, grå, grim og træt af sig 
selv. Den vil hellere være sort som kragerne eller 
hvid som fårene eller noget helt andet. 

 

 

 

Barbara Veit: Bamsehunden 

Drengen Daniel er bange for hunde. Men hans far 
fortæller ham en godnathistorie om en 
bamsehund, som gør, at han alligevel bliver glad, 
da han får en hund i fødselsdagsgave. 
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Højtlæsningsbøger 

 

Elfie Donnelly: Dyre-læge for børn 

Den talende hund Villy Vov er børnelæge Elvira 
Flinks hund. Da Elvira en dag bliver syg, 
overtager Villy konsultationen. Villy kan hverken 
skrive eller vaccinere, men helbreder børnene på 
sin helt egen måde. 

I andre bind er Villy Vov lærer, fodboldtræner og 
politibetjent. 

 

Thorstein Thomsen: Buster og Elvis og den 
lille, hvide puddel 

Den lille hund Buster har det godt hos Elvis og 
hans gamle mor. En dag dør moderen, og alt 
bliver anderledes. Buster bliver væk for Elvis, 
ender på en skrækkelig hundepension og er lige 
ved at dø. 

 

Thorstein Thomsen: Fortællinger om farfars 
fantastiske hund 

Farfar har været opdagelsesrejsende og har 
oplevet en masse. Men det han helst vil fortælle 
sit barnebarn om, er den hund, han havde som 
barn. For Pølle var noget ganske særligt... 
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Lån bøger, film, spil, musik m.m. 

ganske gratis på dit lokale 

bibliotek. 

Vi har materialer om alle mulige 

emner – ikke kun om hunde… 

Du finder os i Brørup, Holsted, 

Rødding og Vejen, samt 

naturligvis i Bogbussen! 

For yderligere information om 

åbningstider m.m.:  vejbib.dk 
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Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov 
men der er intet så skønt som en vuffeli – vov 

(Shu-bi-dua) 


