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Indledning: Menneskets bedste ven 

Hundens bygning 

1 Hundens vilde oprindelse
2 Vilde slægtninge: floklevende hundearter
3 Vilde slægtninge: ræve, sjakaler og prærieulve
4 Basenji – en gammel afrikansk race
5 Hundenes oprindelse ud fra deres DNA
6 Fønikiske hunde – levende fossiler
7 Østens gamle racer
8 Ulveflokken
9 Flokadfærd

Vildtlevende hunde 

10 Landsbyhunde
11 Kommunikation
12 Hundens sprog
13 Kropssprog
14 Ansigtsmimik
15 Duftmarkering

16 Opdeling af racerne
17 Raceadfærd
18 Mynder og drivende jagthunde
19 Stående og apporterende jagthunde
20 Terriere
21 Arbejdshunde
22 Hyrde- og kvæghunde
23 Selskabshunde
24 Toys
25 Lydige racer
26  Er nogle racer mere dominante?
27 Bidske hunde
28 Børnenes sikkerhed

29 Snuden
30 Øjnene
31 Ørerne
32 Smagen
33 Kost og fodring
34 Fordøjelsen
35 Aktivitetsniveau
36 Temperaturregulering
37 Hund og kat
38 Jagt- og hyrdeinstinkt
39 Kurtisering og parring
40 Parringslåsning
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side
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Til m
in far, Jean og Liz, 

og i kærlig erindring om 

Sandy, R
ex, M

isty og 

Ambrose, min ungdoms 

hundevenner.
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Pup development 

41 Leg
42 Vigtige perioder
43 Socialisering
44 Han eller hun?
45 ”Teenageren”
46 Den syge hvalp og adfærdsproblemer
47 Neutralisering
48 Renlighedstræning
49 Grundlæggende træning
50 Du er flokkens leder
51  Tydelige kommandoer
52 Brug af halsbånd og line
53 Burtræning
54 ”Sit”
55 ”Bliv”
56 ”Kom”
57 ”Dæk”
58 Gå ”plads”

Avoiding behaviour problems 

59  Trækker i snoren
60 Bider i snoren
61  Kommer ikke når der bliver kaldt
62  Tygger og graver
63  Angst for at være alene
64  Overdreven gøen
65  Aggressiv adfærd over for ejeren
66  Aggressiv adfærd over for fremmede
67  Aggressiv adfærd over for andre hunde
68  Frygt, forsigtighed og fobier
69  Bange for mennesker og hunde
70  Jagter dyr på markerne
71  Jagter katte
72  Jagter biler og cykler
73  Vogter ting
74  Hopper op
75  Hunden i soveværelset
76  ”Parrer” sig med folks ben
77  ”Stjæler” mad
78  Urinerer som tegn på underkastelse
79  Rivalisering og rangorden
80  Vil ikke have ordnet pels
81  Er urenlig i hjemmet
82  Spiser afføring
83  Ruller sig i skidtet
84  Ked af at køre i bil
85  Vores voksende forståelse af hunden
86  Et system baseret på belønning
87  Klikkertræning
88  Afled uønsket adfærd
89  Træningskurser

90  Træning af jagthunde
91  Nedarvede problemer
92  Ekstrem avl
93  Lokkehunden

Inappropriate choices 

94  Derfor har vi hund
95  Hundeudstillinger og konkurrencer 
96  Hundevelfærd
97  Fedme – hunde i fare
98  Hundeefterladenskaber
99  Haven til hunden
100  Hund og menneske

Registrerede racer 

Om forfatteren 

Tak 

Register  
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Tak til Bea

Arbejdende 

cocker spaniel
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Da jeg var ganske ung teenager, var min golden retriever 
Sandy og jeg uadskillelige. Min interesse for naturen skyldes 
til dels Sandy, for vi plejede at klatre op ad bakken bag vores 
hjem, op til skoven og vandre afsted i timevis til vi nåede 
nogle små søer, hvor Sandy begejstret sprang i vandet og 
svømmede omkring med sin races naturlige dygtighed. Vi gik 
til hundetræning, og jeg var meget tilfreds, da han lærte at 
sidde ved fortovskanten og vente. På samme tid havde min 
lillesøster en elegant collie, hvis lange, fintformede hoved 
med det blide udtryk blev smukt fremhævet af den store 
halskrave.

Mine forældre fik senere en springer spaniel ved navn 
Ambrose, som altid var så ivrig efter at hilse på folk, at 
han næsten logrede halen af. Men det var Ambrose, som 
introducerede mig til adfærdsproblemer hos hunde, for han 
hev i snoren, når mine forældre gik tur med ham, og i sin iver 
efter at hilse tissede han sommetider en lille tår på gulvet, 
og han vogtede voldsomt over sin stol. Senere opdagede jeg, 
hvilken betydning hans afstamning og opvækst og forhold til 
ejerne havde for hans temperament og adfærd.

Indledning

Grand danois 
& chihuahua

Gold
en

 

re
tri

ev
er

Jeg var så heldig som barn at vokse op med 

både hunde og katte. Min tidligste erindring om 

en hund var mine bedsteforældres Rex. Han var 

et ”gadekryds” – ”lidt af det ene og lidt af det 

andet” . Den betegnelse har fået en nedsættende 

betydning, men bastarder har udkrydsningens 

genetiske vitalitet. (De fleste hundeejere vil gerne 

have tydeligt genkendelige racehunde, mens det er 

et mindretal af katteejere, som har racekat - langt 

de fleste har almindelige huskatte.)
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Uanset deres forskellige karakter var hvert eneste af dyrene 
højt elsket af deres mennesker. De blev anerkendt som 
individer med hver deres personlige træk i samme grad, 
som hvis de havde været mennesker – vores hunde blev 
helt bestemt betragtet som en del af familien lige som hos 
de fleste hundeejere. Vores tilbøjelighed til at opfatte vores 
kæledyr som familiemedlemmer er naturlig for vores arts 
adfærdsmønster.

Af samme grund opfatter vores hunde os som medlemmer af 
deres flok, og det er fordi, de er flokdyr, vi har haft et åbenlyst 
nøgternt forhold til dem op igennem historien - for hunden 
er altid parat til at følge sin herre, hundeejeren, som er leder 
af flokken. Derimod er vores andet almindelige kæledyr 
- den enlige jæger, katten -, mere bundet af sit territorium 
og ikke så tilbøjelig til at følge os, når vi går. Det fremgår af 
den centrale rolle, hunden har spillet i de sidste tusind års 
europæiske kunst, når den ledsager sin herre på jagtudflugter, 
mens man meget sjældnere ser den mere selvstændige kat 
afbildet. I dag findes der over 400 hunderacer i verden, og 
tamhunden varierer enormt i form og størrelse (i modsætning 
til tamkatten), men pudsigt nok er alle vilde hunde (ulve, m.fl.) 
slankt byggede og af middel størrelse, mens de vilde katte 
varierer enormt - fra tigre til små ørkenkatte.

Indledning 7

OM DENNE BOG
Selv om vi måske tror, at vi ved alt om vore hundes 
natur og adfærd, er det kun de færreste af os, som 
virkelig forstår, at den måde, nutidens hund opfører 
sig på, er baseret på, hvordan dens forfædre levede 
i flokke og jagede for at overleve – samt på det 
sammensatte forhold til mennesket, som går mange 
tusinde år tilbage i tiden. 
Det første kapitel i denne bog, ”Hundens oprindelse”, ser 
nærmere på hundens forfædre og medtager de vigtigste af 
de helt nye opdagelser og knytter forbindelsen fra de nutidige 
målrettet avlede racer til de mere ”primitive” ældre racer, som 
stadig findes rundt om i verden.
Det næste kapitel, ”Racer”, kigger på den overordentlig 
store variation af hunde, såvel i størrelse og form som i 
temperament og adfærdsmønster. 
”Træning af hvalpen” fokuserer på den utroligt store betydning, 

det har, at hunden ved, at det er mennesket, der bestemmer 
i hjemmet, og den dermed bliver villig til at adlyde dine 
kommandoer til jeres fælles bed 

I ”Løs problemerne” bliver både almindelige og 
mindre almindelige problemer analyseret. Der gives 
løsninger og råd, og det undersøges i hvilket omfang, 
hundeadfærdspsykologer og andre behandlere og 
trænere kan hjælpe. 
Det sidste kapitel, ”Hunden og os”, kigger på forholdet mellem 
mennesket og dets bedste ven set i en 

større sammenhæng, og peger på nogle 
emner, som fortsat vil optage os fremover.

Hele bogen igennem anvendes de små 
navneskilte, som vises her til højre, 
til at angive hvilke racer, der ses på 
billederne.

Hunde er dejlige ledsagere, og ny forskning gør det muligt 
for os at forstå dem og deres forhold til os endnu bedre.
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