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INDLEDNING

At have hund med hjertet har egentlig været en del af hele mit liv – men det 
er først indenfor de sidste par år, jeg har haft mere og mere fokus på, hvor 
meget det egentlig betyder, at vi har hjertet med – og ikke kun tænker i tra-
ditionelle baner – men virkelig mærker efter.

I den traditionelle hundeopdragelse er der oftest fokus på, hvordan vi får 
hunden til at respektere os, se os som de rette ”ledere”, og i det hele taget 
gøre, som vi gerne vil og ønsker. Jeg har mere fokus på og brænder for, at vi 
skal respektere vores hunde, og på den måde får få skabt det mest optimale 
liv for vores hunde – og vores liv sammen.

Min første bog er med fokus på at få lagt det gode fundament, når vi får 
hvalp – således at der i størst muligt omfang kan undgås adfærdsproblemer. 
Jeg har også fokus på, hvor meget indflydelse du selv har som ejer – ikke kun 
i form af opdragelsen, men i mindst lige så stor grad alt efter hvordan du 
har det, og om din balance er optimal. Jeg ser mennesker, som har hunde af 
forskellige grunde, både arbejdsmæssige eller andre– men det, som gang på 
gang i den grad rammer mig, er, når jeg møder mennesker, som virkelig har 
hund med hjertet, som forstår deres hund, respekterer deres hund, og giver 
den de absolut bedste vilkår i dens forholdsvis korte liv. Til glæde helt ind i 
sjælen. Så udover min faglige baggrund, så er det mine erfaringer gennem de 
sidste 15 år, både som professionel adfærdsbehandler og hundeejer, der stille 
og roligt – sammen med min egen personlige udvikling – har gjort, at jeg er 
landet trygt og godt i mig selv, mit syn og min følelse af relationen mellem 
hund og menneske.

Jeg ser det som min mission at være ”hundenes advokat”, og hjælpe menne-
sker til at få større respekt for hunden, og den vej rundt højne livet for alle 
levende væsener.

Tak for du står med min bog i hånden, må den være til glæde og inspiration.

Kærligst, Merethe





HUND KAT
ELLER GULDFISK?

Hvad kræver det at blive en god hundeejer?
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HVORFOR HUND?

Hvorfor hund? Det er jo nok det første og største spørgsmål at stille dig selv, 
inden du går videre med planlægningen omkring hund. Her mener jeg, du 
må kigge på, hvorfor du gerne vil have hund. Er det for hundens skyld, bør-
nenes, naboens eller din egen...

Her skulle valget jo rigtig gerne falde på din egen og hundens – det giver det 
optimale forløb for alle parter, ikke mindst hunden. Når valget så er taget, at 
der skal hund til, så begynder alle de andre tanker at presse sig på, og der er 
flere ting at tage stilling til.

Kan du indfri de behov en hund har, og hvilken hund skal du så vælge, som 
matcher dine behov.

En meget vigtig del er at sætte sig ind i, hvilken race eller blanding, der kun-
ne passe til en selv, ens interesser og energiniveau. Det er rigtig skidt at være 
mageligt indrettet, og meget glad for sin sofa, og så ende op med en toptunet 
jagthund – uanset hvor smuk den så end er.

Ens boligmæssige vilkår og geografiske placering bør også få et par tanker. 
Her tænker jeg mest i forhold til, om den type hund, du gerne vil have, har 
reel mulighed for at kunne trives i det område og under de vilkår, du kan 
tilbyde.

Så at finde et godt match, både energimæssigt, men helt klart også i forhold 
til størrelse, pelspleje og andre praktiske ting i dagligdagen. Her må du jo 
tænke mange år frem – i bedste fald en 10-15 stykker – så det nytter ikke at 
vælge en stor pelsbombe, som skal friseres og børstes flere timer om ugen, 
hvis du dybest set ikke synes, det er sjovt og hyggeligt.

De fleste hunde kræver aktivering i form af spændende gåture, søgeøvelser, 
træning m.m. nogle timer dagligt – nogle mere, andre knapt så meget. Nogle 
har svært ved at være alene hjemme, og andre klarer det bedre. Så du må 
kigge lidt på din hverdag – både som den ser ud, når ønsket om hund melder 
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sig – men også hvordan du forventer, den ser ud de næste år. Det være sig 
både i forhold til arbejde, ferier og evt. familieforøgelse.

Som udgangspunkt vil jeg ikke anbefale, vores hunde er længere alene end 
seks timer, der kan selvfølgelig være dage, der går udover dette, men ud-
gangspunktet bør bestemt ikke være fem dage om ugen, at være alene i ni 
timer eller mere... heller ikke selvom de er sammen med artsfæller... Det er 
så her, du må overveje, om hund skal være en del af dit liv, eller du mere be-
væger dig i katte- eller guldfiskegenren.

Hunde er sociale dyr, de er flokdyr, så de har behov for – og krav på – at være 
sammen med os i mere end blot 4-5 vågne timer i døgnet. De har også brug 
for at være sammen med artsfæller, om ikke dagligt så med jævne mellem-
rum.



21

HUNDENS ROLLE FOR EJEREN

Hvad er motivationen for at få sin første hund? Og hvilken rolle spiller hun-
den for ejeren – og ændrer denne sig måske efterhånden?

Den optimale relation for hunden er, at den er elsket og respekteret, og har 
mulighed for at få sine basale behov dækket. Her tænker jeg ikke kun på 
mad, en god kurv at sove i, og lidt frisk luft. Her tænker jeg på aktivering, 
træning m.m., hvad der er nødvendigt for den enkelte hund for at trives. At 
den ikke skal være for længe alene hjemme, har et socialt liv og har mulighed 
for at opleve nye og spændende ting med jævne mellemrum.

Hunde har ofte en større rolle i ejerens liv, når ejeren bor alene og har en del 
tid til hunden. Den bliver jo lidt en erstatning for en partner, så der bliver 
brugt megen tid sammen, og det er ens sjæleven i glade og mindre glade si-
tuationer. Der er selvfølgelig en vis risiko for menneskeliggørelse af hunden 
her, men der er også mange fællestræk – når blot der huskes på hundens 
oprindelige behov, så kan det ikke gå helt galt.

Den nærhed og tæthed, der kan etableres, er god for hunden, og giver tryg-
hed. Det svære kan være, når der så kommer en anden ind i ejerens liv, så 
skal der pludselig deles opmærksomhed, og det, der kan tolkes som jalousi, 
handler egentlig mere om, der ikke er den samme tid, som der har været.

Her er det vigtigt, at en partner også tager del i aktiviteterne med hunden, 
både for at etablere et forhold der kan gavne, men også for hunden ikke føler 
sig helt udenfor. Og her er man jo nødt til at tænke på at vælge en partner, 
som også er vild med hunde.

Citat Lise Nørgaard:

Min sønderjyske mormor nægtede at omgås folk, der ikke 
kunne lide hunde. For som hun sagde: ”Før eller siden vil 
det vise sig, at der også er noget andet i vejen med dem.”
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Hunde kan også være vores indgangsvinkel til at være sociale. Det kan være 
på luftesteder, man mødes med andre hundeejere og snakker om sine hunde, 
hvordan de opfører sig, får gode råd og i det hele taget oplever et fællesskab, 
fordi alle har interesse i hunde, og alle kan byde ind med noget.

Kærligheden
Så skal vi heller ikke underkende det faktum, at vores hunde elsker os betin-
gelsesløst. Det er, uanset om vi har morgenhår, dårlig ånde, umo-derne tøj, er 
over- eller undervægtige eller bare ikke rigtig passer ind andre steder. Vores 
hunde er glade for os, uanset hvad. De vil gerne gå ture, putte, nusse og være 
sammen med os. De er til stor trøst, når verden går os imod, og er med til at 
dele vores glæde, når der er medvind. De er der uanset hvad. Der er glædelig 
modtagelse, når vi kommer hjem, om det så er efter 30 minutter eller seks 
timer, så er hunden glad for, vi endelig er hjemme, og kan lave noget sammen.

Hvis vi formår at elske dem lige så betingelsesløst tilbage, og at åbne vores 
hjerte for kærligheden, så er der meget at vinde, både for hund og ejer. Det 
at mærke så stor en kærlighed til et andet væsen, er i sig selv berigende. At 
sidde en stille stund og mærke hundens åndedrag, roen, de smukke øjne, og 
bare svømme helt hen, det kan få selv de værste finanskriser til at blegne – 
det bliver ikke større.

Der, hvor vi nogle gange ”svigter” den betingelsesløse kærlighed, er, når hun-
den ikke opfører sig, helt som vi kunne ønske. Så bliver vi kede af det, irrite-
rede og måske magtesløse – der kommer ridser i lakken, og vi bliver lidt skuf-
fede... men her handler det oftest om at kigge bagom, om ikke andet bagefter 
situationerne, og se på, hvad der danner baggrund for hundens reaktion. I 99 
% af tilfældene kan det pege tilbage på os selv, enten fordi vi ikke har rustet 
hunden godt nok til at løse udfordringerne og tackle situationen, eller fordi 
vi ikke helt var med, da det skete.

Her kan vi ikke bebrejde hunden noget, vi kan blot vedtage, hvordan vi løser 
det fremadrettet, så der ikke kommer flere ridser i lakken.

Kig bagom
Det sker ofte, at vi i en situation skælder hunden ud, hvor det egentlig er os 
selv, der burde have et møgfald ... lad mig nævne et eksempel:
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Vi går tur med vores hund, og er måske ikke så glade for at møde andre hun-
de, som hunden ikke kender, fordi vi ved, det ikke altid er en succes.
Når vi så alligevel møder nogen, og vores hund farer frem og gør udfald, 
hiver vi hunden tilbage og skælder den ud, med større eller mindre gloser. Vi 
undskylder til dem, vi møder, og kommer måske med en eller anden halv-
dårlig forklaring, eller også skynder vi os bare væk, fordi det er pinligt. Nogle 
gange får hunden yderligere et par grimme ord med på vejen – fordi vi er 
ramt på vores stolthed ...

Kigger vi bagom den situation, så handler det oftest om, vi ikke har lært vo-
res hund, hvordan den skal møde fremmede hunde. Den står i en si- tuation, 
hvor den selv må løse udfordringerne, og ikke har megen hjælp i os – vi skæl-
der jo bare ud ... Vi har mere travlt med at skælde ud, og vise dem, vi møder, 
at vi bestemt ikke billiger hundens adfærd – for de ikke skal tænke, vi er helt 
uansvarlige ... Generelt betyder det en del for de fleste, hvad andre synes om 
dem – ikke mindst som hundeejere.

Men dybest set viser vi hunden, at det er en konfliktfyldt situation, og at vi 
bestemt heller ikke har overblikket over noget som helst, og samtidig er vi 
dybt utilregnelige ... ikke det bedste udgangspunkt for at ændre på noget ... I 
stedet skulle vi blæse på, hvad andre folk måtte tænke om os og vores hund, 
og i stedet koncentrere os om at få hundens opmærksomhed, INDEN den 
begynder at reagere. Få vist hunden, hvordan den kan møde andre, enten 
ved at hunden sætter sig, laver lidt søgeøvelser i græsset, eller blot kigger på 
hunden, som passerer. Her er det af største vigtighed at holde så passende en 
afstand, at det kan blive en succes. Og samtidig få signaleret til dem, man 
møder, at de ikke skal komme tættere på, men blot gå forbi. På den måde kan 
vi lære hunden, at det er ufarligt, give dem lyst til at koncentrere sig om os, 
fordi vi er rolige og med overblik, og få situationen til at løse sig optimalt, og 
alle er i bedre humør efterfølgende.
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VALG AF HUND

Når først diverse racebøger er pløjet igennem, måske du får besøgt nogen, 
som har en race/blanding, som kunne være interessant, begynder det videre 
arbejde, i med at finde netop den hund, som skal følge dig i årene fremover.

Om det er en raceren eller blanding, gør dybest set ikke den store forskel. 
Vælger du en blandingshund, er det vigtigt at tænke på, hvilken blanding det 
er. Det er bedst med racer indenfor samme gruppe – eksempelvis to apporte-
rende jagthunde, to selskabshunde osv., det kan skabe uforudsete udfordrin-
ger, hvis der krydses en selskabshund med en toptunet vagthund. Udseendet 
kan være ganske nuttet, men det kan snyde, hvis reaktionen er vagthundens 
egenskaber, når fremmede nærmer sig. Det kan heller ikke udelukkes, at 
hunde vil føle sig frustrerede, hvis blandingerne ligger langt fra hinanden 
– her tænker jeg på den indre konflikt – sådan lidt skizofrent ... nu er jeg 
selskabshund – nu er jeg vagthund – nu er jeg ...?

Det skal også siges, at nogen jo er vokset op med en type hund, og slet ikke 
er i tvivl om, det skal være samme model, når de flytter hjemmefra og skal 
have deres egen hund. Men her ved de også, hvad de går ind til, og de over-
raskelser, der kan komme, er ikke i samme størrelse, som hvis du slet ikke 
kender racen.

Sidst men ikke mindst, så må I som familie også være enige om, hvorvidt I 
skal have hund eller ej. Det nytter ikke, hvis kun den ene part sy-
nes, ideen er fantastisk – det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre, selvom 
begge ikke er lige entusiastiske i forhold til at få hund, men enigheden om-
kring den tid, der kræves, og at der vil være ting, I måske skal sige nej til – for 
hundens skyld – den ekstra afhængighed, der automatisk følger med, dette 
skal være afklaret, inden det videre arbejde omkring at finde hunden foregår.

Hvilken racegruppe
Til at afklare dette spørgsmål findes der mange gode racebøger, og hjælp at 
hente hos forskellige mennesker. Det, som er godt at kigge på i første om-
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gang, er netop, hvilke grupper, der tiltaler en. De fleste bøger er delt op efter 
hyrdehunde, jagthunde, vagthunde, selskabshunde m.m. – og i skrivende 
stund er min absolut bedste anbefaling en svensk bog, som kort og godt hed-
der HUND. Den er skrevet af bl.a. Agnete Geneborg og Kerstin Malm, og 
behandler hver race meget grundigt – både som hund, oprindelse, og hvilke 
udfordringer der kan være rent adfærdsmæssigt, og samtidig et kig på den 
fysiske del og de skavanker, som kan være en del af pakken.

Uanset hvilken bog du vælger som udgangspunkt, vil jeg anbefale, du kigger 
de forskellige grupper igennem, og ud fra hvilken gruppe eller grupper der 
tiltaler dig mest – set med realistiske øjne i forhold til din tid, ønsker og in-
teresser – kan du gå ind i de enkelte grupper og læse om de forskellige racer, 
som tilhører gruppen. Her er det oftest muligt at kigge lidt mere på størrel-
se, pels og adfærdsmæssige værdier. Når først du er kommet så langt, står 
du måske tilbage med en god håndfuld, som kunne være interessant. Næste 
skridt er så at finde nogle gode opdrættere af de racer, du har udvalgt dig, og 
så tage på besøg og få en snak med de enkelte. Observere hvordan hundene 
reagerer, stille kritiske spørgsmål og i det hele taget få dig så meget viden og 
så mange oplevelser som muligt – inden du beslutter, hvilken hund du skal 
have, og hvornår det så skal være.
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DE FIRE TEMPERAMENTER

Den græske læge Hippokrates (ca. år 400 f.Kr.) tilskrives inddelingen af 
mennesker i fire temperamentstyper: Sangvinikere (opstemte) – melankoli-
kere (nedtrykte) – kolerikere (opfarende) – flegmatikere (svært påvirkelige). 
Denne opdeling havde i adskillige århundreder afgørende betydning for tan-
ker om den menneskelige psyke – og ved lidt mere detaljeret gennemgang, vil 
man heller ikke være i tvivl om, hvor man selv er mest.

Egentlig har vi mennesker lidt af dem alle i os, men der er som oftest én af 
typerne, som er mest markant. For morskabens skyld, og for at give et hint 
om, hvilket temperament du dybest set ønsker dig hos hunden, kan du fak-
tisk også vælge at kigge på hunde med samme indgangsvinkel.

Sangvinikeren
Sangvinikeren lader sig let begejstre og rive med, uden at det behøver at be-
tyde, begejstringen varer ved. De har et fysisk stærkt nervesystem og lader 
sig fange af sanseindtryk – ja, egentlig af alle slags indtryk. Der er et rigt 
billedligt liv, og det kan give en springende tankegang. Der er en god indle-
velsesevne og en kunstnerisk skaben.

Sangvinikeren beskrives groft taget med følgende ord:

• Selskabelig
• Åben
• Snakkesalig
• Lydhør
• Frimodig
• Livlig
• Ubekymret
• Udfarende
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Melankolikeren
Melankolikeren kan have en tung oplevelse af, ikke at være helt til stede og 
ikke helt fri. Legemet gør modstand, og fylder sjælen med tyngde, som ikke 
er nem at overvinde. Det kan give den pessimistiske grundstemning. Be-
kymring for fremtiden, smerte ved nutiden og dvælen ved fortiden. Der kan 
være tendens til selvmedlidenhed, men den kan også vendes til en virke-
lig medfølelse og et vedholdende medmenneskeligt engagement. De er ikke 
overfladiske, men har dybde. Er samvittighedsfulde og pligtopfyldende.

Melankolikeren beskrives groft taget med følgende ord:

• Nedtrykt
• Ængstelig
• Rigid (stiv)
• Nøgtern
• Pessimistisk
• Reserveret
• Uselskabelig
• Stille

Kolerikeren
Kolerikeren bærer ilden i sig, den ild, der medfører evnen til stærkt enga-
gement, viljestyrke og handlekraft. De søger overblik og placerer sig oftest, 
så de har en dominerende rolle. De er gode som ledere og planlæggere. De 
stiller krav til sig selv og andre, og søger at få styr på eget liv. Der kan være 
tendens til raseriudbrud, som ofte fører til selvbebrej- delser.

Kolerikeren beskrives groft taget med følgende ord:

• Irritabel
• Rastløs
• Aggressiv
• Ophidselig
• Ustabil
• Impulsiv
• Optimistisk
• Aktiv
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Flegmatikeren
Det er nemt at leve sig ind i det flegmatiske temperaments grundstemning – 
tænk på tilstanden efter et godt og rigeligt måltid, vi ønsker at hengive os til 
fordøjelsen og er sløve og veltilpasse, og lader os ikke ophidse af noget – vi 
bliver flegmatiske. Den side kan udarte sig til interesseløshed og sløvsind. 
Men det er også der, evnen og trangen til roligt at fordøje indtrykkene er, og 
først derefter handle – det giver flegmatikeren et skær af visdom.

Det stille vand, den dybe grund. Når flegmatikeren endelig gør noget, da er 
det gennemtænkt og gennemfølt og næsten altid det rigtige. Har de først fået 
sympati eller antipati for noget, så er de svære at rokke.

Flegmatikeren beskrives groft taget med følgende ord:

• Passiv
• Omhyggelig
• Eftertænksom
• Fredsommelig
• Behersket
• Pålidelig
• Ligevægtig
• Rolig

Når vi kigger på disse temperamentstyper og vil sætte lidt hunderacer på, 
uden det bliver alt for firkantet, kan vi alligevel se fællestrækkene i nogle 
grupper.

• I den sangvinske afdeling kunne vi sætte de fleste selskabshunde.
• I den melankolske afdeling kunne vi sætte mange af de fåre- og kvæg-

vogtende hunde.
• I den koleriske afdeling kunne vi sætte mange af terrierne.
• Og i den flegmatiske kunne vi sætte mange af de store vogtende hunde, 

se bare en mastiff for dig i beskrivelsen .

Intet er jo sort-hvidt, men i generelle træk kan der drages paralleller – og den 
vej rundt kan der jo også være en grund til, vi vælger den race, vi gør, og et 
spørgsmål om kemien passer på sigt. Det er jo ikke kun mellem mennesker, 




