
 

 

Min hund er tynd, men ikke misrøgtet. 
  
Skrevet af: Anne-Marie Waleue, Canes Gratia 

 
Tamhunden, canis lupus familiaris, er et 
mangfoldigt dyr, som gennem tusindvis af år 
er blevet udformet på alverdens forskellige 
måder til en række forskellige opgaver. De 
hunderacer vi kender i dag varierer fra små 
selskabshunde på bare få kilo til giganter som 
f.eks. de store mastiffer, som kan veje over 
100kg. Derimellem findes der en farverig og 
interessant samling af racer, som er skabt til 
at udføre en række forskellige opgaver og 
dette bærer deres fysiske ydre præg af.  
 
Én gruppe af de mange spændende racer er 
f.eks. mynden. De fleste har måske set en 
greyhound eller en whippet, men de færreste 
ved at der findes 13-18 forskellige mynder. 
Det er muligvis fordi det ikke er den type 
hund, som er mest udbredt i Danmark og 
man ser dem derfor ikke i gadebilledet til 
daglig. Dette resulterer sommetider i, at 
myndeejere møder folk på deres vej, måske 
oven i købet andre hundeejere, som stiller 
spørgsmålstegn ved hundens huld – eller 
skulle jeg sige mangel på samme. De fleste 
mennesker er jo heldigvis meget fokuserede 
på, at vores hunde skal behandles godt og 
trives og kommer måske i den forbindelse til 
at smide en kommentar, til en myndeejer, om 
at hunden ser for tynd ud.  
 
Mynder er bygget til fart og dette ses meget 
tydeligt på deres anatomi. De fleste 
myndeejere er oven i købet aktive i lure 
coursing sporten, som er her mynderne får 
afløb for deres enorme jagtinstinkt. Det 
betyder alt sammen, at vores mynder ikke har 
så meget som ét gram for meget.  
 
Forskellen på hunderacerne er derfor en 
vigtig pointe når du skal vurdere dem på 
trivselsparameteret. En bulldog f.eks. har 
store svulstige muskler, som dækker alt hvad 
der er af knogler indenunder. Den er lavet til 
små hurtige bevægelser med stor kraft. Den 
er stærk som bare pokker, men den er til 
gengæld ikke særlig god til at løbe hurtigt og 
langt.  
 

Mynden er delt op i to varianter – sprinterne 
og langdistanceløberne. Det er særligt 
sidstnævnte, som kan møde et undrende blik 
eller to, da man kan se næsten hver knogle i 
dens krop. De er nemlig bygget således, at 
især hofteben og ribben let kan ses og dette 
er helt normalt, da deres muskler er flade og 
lange og altså ikke dækker knoglerne. 
Dernæst er de som regel fra varmere 
himmelstrøg og har derfor meget tynd og fin 
hud, som altså heller ikke skjuler noget. 
Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, at en 
mynde i perfekt stand ikke ligner hverken en 
bulldog eller nogen anden race. 
 

  
Fransk bulldog hvalp under en ung azawakh 

 
Sommetider forholder det oven i købet 
således, at unghunde (af de fleste racer) kan 
komme til at se lidt ranglede ud mens de 
vokser – lidt ligesom teenagere hvor de 
vokser og vokser, hormonerne raser og 
kroppen bare ikke er færdigudviklet. For 
myndernes vedkommende kan denne 
periode få hundene til at se ekstra magre ud, 
men husk på at ingen ønsker at få sendt 



 

 

onde blikke og endnu mindre at få spydige 
kommentarer i den periode. Det er vigtigt at 
huske på, at det ville belaste hundens fysiske 
udvikling, hvis den havde for megen vægt at 
slæbe rundt på, da det belaster leddene 
enormt i denne fase. Det er altså helt i orden, 
når du ser en unghund, at den ser lidt mager 
ud.  
 
Jeg er selv meget slank og har været vant til, 
at det er helt ok at fortælle mig at jeg var for 
tynd, da det i vores samfund anses som, at 
der må være noget galt. Det er bare ikke altid 
sådan det forholder sig – hverken hos 
mennesker eller hunde. Det er vigtigt at 
kunne skelne mellem tynd og muskelfattig og 
tynd og toptrænet – mynderne ses som regel 
som det sidste, da de fleste bliver brugt til det 
de er skabt til. De er ikke anorektiske, men 
derimod veltrænede som en 
elitesportsudøver. 
 
Hvis man er i tvivl, om den hund man ser på 
den anden side af gaden, er for tynd, kan 
man for det meste blot henvende sig til ejeren 
og få en snak om, hvilken race det er og hvad 
den er lavet til. Langt de fleste hundeejere 
elsker jo at fortælle om deres hunde og vi 
myndeejere elsker at fortælle om vores 
lynhurtige og ret seje mynder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ungarsk mynde hilser på en fransk bulldog hvalp 
 
 

 


