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Indledning
Hunde giver os så meget ved at vise os deres kærlighed og glæde

ved at være sammen med os, at de har ret til at blive forkælede.

Deres kærlighed til os er ubetinget, og vi bør fortælle dem, hvor

meget vi sætter pris på dem. Hvis man gør sig umage med at

finde ud af, hvad ens hund har brug for, og hvordan den bedst kan

forkæles, vil den blive endnu gladere og nyde livet fuldt ud.



Indledning  7

DU OG DIN HUND
Mennesker og hunde har levet sammen i
mange tusinde år enten i hjemmet som
ledsagere og venner eller som arbejdspartnere.
Det bedste forhold er baseret på gensidig
forståelse, tillid og kærlighed. For at opnå et
sådant forhold til din egen hund er du nødt til
at tage dig tid til at finde ud af, hvordan dens
individuelle temperament og personlighed
kommer til udtryk. Prøv at se på livet fra
hundens synspunkt, så du får indsigt i, hvordan
den tænker, og hvad den gerne vil have.

Engang troede man, at dyr ikke havde
følelser, men inden for det seneste årti har man
erkendt, at hunde også  har følelser, som vi kan
genkende. De af os, der bor sammen med en
eller flere hunde, er helt klar over, at de kan
være vrede, frustrerede, kede af det, glade,
lykkelige og opstemte. Når vi ved, at hunde
kan opleve disse følelser, er det endnu vigtigere,
at vi giver dem det bedste i livet.

HUNDE ER IKKE MENNESKER
Hunde er dygtige til at aflæse deres ejeres
kropssprog og endda ansigtsudtryk. De er
faktisk så følsomme over for forandringer, at de
kan advare om et kommende epilepsianfald,
opdage tydelige tegn på sygdom, og selvfølgelig
vide, hvornår deres ejer bare trænger til et knus.
Denne evne til at ”aflæse” os er en af årsagerne
til, at hunde har fundet en vedvarende plads i
vore hjem og i vore hjerter.
Det er imidlertid også denne tilsyneladende

evne til at have ”medfølelse” med os, der kan få
det til at se ud, som om hunde har de samme
behov og værdier, som vi har. Det er absolut
ikke tilfældet. For os indebærer en luksusferie
måske tid til at ligge ved svømmebassinet med
en drink i den ene hånd og en bog i den anden
uden at foretage os noget. Vores hund kan
imidlertid meget vel vælge det helt modsatte.
Alle hunde elsker at give udtryk for deres
naturlige opførsel: løbe, gø, jage, tygge, rulle sig
og grave. Prøv at forestille dig, hvad din hund

ville vælge, hvis den skulle på luksusferie. Hvis
den fik muligheden, ville hundens ”spa dag”
måske bestå af et mudderbad, rullen i
ildelugtende stoffer og et måltid bestående af
den type mad, der som regel kun findes under
buske. Selv om vi måske bedst kan lide, at vore
kæledyr dufter af shampoo, har hundene som
regel en anden mening. Du må være klar over,
at det, der gør dig glad, ikke nødvendigvis gør
din hund glad. At tage sig tid til at finde ud af,
hvad der gør den glad og så forkæle den på den
måde, vil være det, der skiller dig ud fra den
almindelige hundeejer. At forkæle din hund
kræver et kompromis mellem menneskelige
værdier, holdninger og praktiske forhold og de
ting, der hører med til hundes drømme. Vi skal
være i stand til at vise vore hunde masser af
kærlighed og opmærksomhed, men stadig lade
dem være hunde og ikke legetøj. De ejere, der
virkelig vil deres kæledyr det bedste, bør finde
den balance og gøre meget mere end bare
opfylde hundens basale behov. De skal dog også
have det sjovt. Denne bog er ment som en
ønskeliste til både dig og din hund. Hvorfor ikke
lade den holde fødselsdag hver dag?



8 INDLEDNING

Fortjener din hund 
at blive forkælet?
Alle fortjener at få lov bruge tid på sig selv engang imellem, og det gælder også for

din hund. Der er ingen grund til at være flov over at gøre, hvad der er bedst for din

elskede hund. For kan du egentlig sætte en pris på ubetinget kærlighed,

hengivenhed og fællesskab?

DET GØR DIN HUND FOR DIG
Man har forsket meget i de følelsesmæssige og
fysiske fordele, der er ved at have hund. Det har
vist sig, at menneskets blodtryk og hjerterytme
falder, når det klapper en hund. Desuden har
det vist sig, at hundeejere generelt er sundere
end mennesker, der ikke har hund. De har færre
lettere sygdomme som f.eks. forkølelse.

Interessant nok ser hundeejere også ud til
at være gladere for livet i almindelighed og lide
af færre depressioner. For de mennesker, der bor
alene, giver hunden ikke bare fællesskab, men
også struktur på dagen i form af de rutiner, der

er forbundet med at tage sig af den.
Hunde kan forøge ejernes livskvalitet og

give dem mere selvtillid gennem deres
ubetingede loyalitet og stabile fællesskab. De
kan endda bruges til at lære generte børn at
lege og snakke med deres jævnaldrende.

HOLD DET INDEN FOR FAMILIEN
Din hund er et anerkendt og vigtigt medlem af
familien. Vi betænker os ikke et øjeblik på at
købe en særlig gave til vores partner eller
tilbringe tid sammen med vore børn, så det bør
ikke være anderledes med hunden.



Hunde er loyale, gavmilde skabninger, der giver
os selskab og venskab. De er altid villige til at
lytte uden at være fordømmende. Der er ikke
noget som at komme hjem til en hund efter en
hård dag og blive hilst velkommen af en ven,
der elsker dig ubetinget. Din hund er altid glad
for at se dig, altid villig til at lege, men også
lige så tilfreds med bare at være i nærheden af
dig. Den vil sandsynligvis fornemme dit humør
og sidde stille og lytte til dagens genvordig -
heder, for så, når du har mere mod på at være

med på hans lyst til livet, at løbe og springe
omkring.

GRATIS KÆRLIGHED
Det behøver ikke koste en formue at forkæle
din hund. Der er meget, du kan gøre for den,
som slet ikke koster noget. Hvis du kunne
spørge din hund, hvad den virkelig ønsker af
livet, ville den uden tvivl vælge kærlighed og
opmærksomhed af dig. Og det kan du bestemt
finde tid til.




