
Hvalpe
bogen

SCOTT MILLER
dyrlæge

Hvad du skal gøre 
og hvornår

Hvordan gør du din familie og hjemmet

hundevenligt og parat til den nye hvalp?

Hvad skal du anskaffe til hvalpen?

Hvordan sikrer du en ustresset tur hjem for

hvalpen og en rolig første nat i jeres hjem?

Forfatteren forklarer, hvad du kan forvente af din

hvalp efterhånden som den vokser, og hvordan

du undgår uønsket adfærd. 

Fra den pivende 8-11 ugers hvalp til den måske

overvældende 6 måneders hund, får du en

eksperts råd for hvert trin i udviklingen.  

Hele tiden vises det med praktiske eksempler,

hvordan du klarer de skiftende opgaver.

Scott Miller er praktiserende dyrlæge. 

Han er den glade ejer af Betty, en border terrier

og stjerne i denne bog.
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Få dig den
perfekte

på en enkel måde
hvalp

9 788778 576637

ISBN 87-7857-663-6

• Hvad du kan forvente i hvert trin i

hvalpens udvikling. 

• Eksempler fra forfatterens egen

dylægepraksis viser dilemmaer og

løsninger i det virkelige liv.

• Praktiske råd om, hvordan du løser

adfærdsmæssige og sundhedsmæssige

problemer.

Fra den nye hvalps ankomst til
problemerne med den store
“teenager” hvalp.

Scott Millers råd gør opdragelsen
og pasningen af hvalpen simpel
og sjov.
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elsker os betingelsesløst. Hunde giver os noget at tale
om, en god grund til at komme ud af huset og utroligt
mange glæder. De holder os med selskab, beskytter
os, styrker familiebåndene ved at være kilde til humor
og glæde, give os en fælles interesse og en mulighed
for at lege, vise kærlighed og omsorg og få afløb for
mange af vores følelser.  Utallige undersøgelser har
bevist, at en hund i hjemmet eller på arbejdspladsen
nedsætter stressniveauet og øger muligheden for
helbredelse for folk, der lider af depression. Hunde
giver børn øget ansvarsfølelse og en større forståelse
for og medfølelse med dyr, og vi bliver alle sammen
opmuntret til at røre os og dele vores liv med et andet
væsen. Lige fra hvalpetiden og gennem hele deres
voksne liv tilfører hunden vores liv en ‘barnlighed’, der
opmuntrer os til at drage omsorg for dem, lege med
dem og holde af dem med uformindsket styrke. 

Alle kommende forældre vil skrive under på, at det
er godt at planlægge og være godt forberedt, og det
gælder også, når man får hvalp. Ud over at få børn, er
der ikke mange begivenheder, der ændrer ens liv så
meget som det at få hund. I denne bog, får du en
masse gode råd, der vil forberede dig grundigt på din
nye rolle som hundeejer og sikre, at din hvalp bliver en
harmonisk, sund og dejlig hund, der vil overøse dig
med kærlighed i rigelige mængder.

! Betty og jeg har et stærkt sammenhold, der daglig

giver os anledning til at hoppe og danse af glæde.

Forord
Efter et par trøstesløse år uden en hund i mit liv, kom Betty brasende ind

på scenen og bragte vildskab, energi og livsglæde med sig. Det har været

vidunderligt at se hende vokse op. Jeg har lært utroligt meget, og det har

gjort mig til en bedre dyrlæge og en bedre hvalpeejer.

De erfaringer, jeg fik igennem den givende og til tider
anstrengende tid, mens Betty voksede op og udviklede
sig fra hvalp til voksen hund, har inspireret mig til at
skrive denne bog. Jeg håber, at den med sine enkle,
praktiske råd vil oplyse og opmuntre kommende
hvalpeejere, mere end at diktere eller afskrække. Jeg
har prøvet at forberede læseren på de ting, man kan
forvente, mens hvalpen vokser op. Disse råd afbrydes
bogen igennem af små notater fra Bettys dagbog, der
illustrerer nogle af de erfaringer, jeg selv har gjort. De
viser tydeligt, at vi alle begår fejl (også dyrlægen), men
at man kan lære af sine fejl og udvide sin tålmodighed
og forståelse, sådan at man bliver en bedre hvalpeejer.

Du kan også finde svar på mange af de spørgsmål,
man ofte hører fra hvalpeejere, samt forklaring på nogle
af de gamle ‘ammestuehistorier’, der stadig er i omløb
om hunde, men som tit er temmelig langt fra
sandheden.

DEN GODE HVALPEEJER
Med omkring 500.000 tusind hunde i Danmark, 5
millioner i Storbritannien og 73 millioner i USA, er hunde
som kæledyr mere populære end nogen sinde. Hunde
findes i utroligt mange størrelser og former lige fra den
lillebitte chihuahua over riesenschnauzer til irsk
ulvehund, og der er noget for enhver smag. Hunde fås
med kort eller lang pels, indladende eller selvstændige,
byhunde eller landhunde. Gennem selektiv avl er der
efterhånden skabt så mange forskellige hunderacer, at
det næsten er muligt at finde en hund, der kan opfylde
enhver hundeejers individuelle ønsker.  
Men hvorfor overhovedet have hund? Hunde larmer,
tager det meste af ens kostbare fritid, fælder og sviner
og æder én ud af huset. Svaret er ganske ligetil - hunde
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