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Indledning

H

unden er menneskets bedste ven. Lige
siden hunden udviklede sig fra sine
ulvelignende forfædre og blev tæmmet af de
første mennesker, har den været et nyttigt
medlem af familien. I fortiden skulle den være
vagthund og advare om angreb eller forsøg på
at stjæle værdifuldt kvæg. Dens rolle som
vagthund blev senere udvidet, og hunde blev
anvendt til jagt, til at hjælpe med at vogte og
drive kvæg og med at kontrollere pest.
Nu udfører hunde en lang række funktioner
for deres herrer som f.eks. hørehunde,
førerhunde og som narko- og bombehunde,
og alligevel har de stadig den rolle, som de
blev hentet ind fra naturen til at udføre – den
trofaste vagthund.
I dag er hunden godt nok vagthund, men
frem for alt er hunden kæledyr: en kærlig,
trofast og tillidsfuld ledsager, der altid er parat
med ubetinget kærlighed og en glad, logrende
hale.
Hvad får den til at opføre sig, som den gør?
Hvorfor er hunde villige til at modtage ordrer
og adlyde, hvorimod katte er uafhængige og

ser ud til at have deres egen vilje? For at forstå
hundens måde at opføre sig på må man se på,
hvor hunden kom fra, nemlig fra ulvene. Ulven
udviklede sig til den vilde hund og blev så
tæmmet. Hunden er faktisk en ulv i haven.
Hunden opfører sig næsten som ulven. En flok
afrikanske, vilde hunde grupperer sig på
nøjagtig samme måde som en flok ulve. De
arbejder sammen i rangorden med en leder,
der får hjælp af dominerende flokmedlemmer,
som så dominerer over andre flokmedlemmer.
Tamhunden er ligesådan, bortset fra at i
stedet for ulveflokken har den en familie, og
hvis det går rigtigt til, accepterer den sin rolle
som det medlem i familieflokken, der har lavest
status. Det er genetiske forhold, der er skyld i,
at en hund kræver så meget selskab. Den er
programmeret til at være sammen med andre
hunde, og hvis ikke den kan være sammen
med hunde, så med mennesker. Det er en af
grundene til, at en hund ikke vil forlade sin
døende herre – den vil ikke forlade flokkens
fører.
Selektiv avl har frembragt en lang række
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forskellige hunde af de første tamhunde, fra
den store irske ulvehund til den lille Yorkshire
terrier. Det er forbavsende at tænke sig, at i
Middelalderen fandtes der i Europa kun ca. 20
racer. I dag findes der over 700, og da
hundeavlere bestræber sig på at fremavle
racerene hunde med særlige træk, vil dette
antal stige. Alle racer har adfærd, der kan føres
tilbage til ulven. I denne bog forklares disse
forbindelser.
Den vigtigste baggrund for hundes måde at
omgås hinanden på er status – hvem er
overhund? Forsøget på at blive overhund
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begynder som hvalp med alle legene med de
andre i kuldet: forsigtige bid, stød med snuden
og kravlen op på hinanden for sjov. Det, der
begynder som en leg med kammeraterne,
tager en mere alvorlig drejning, når hundene
bliver voksne. Ofte ser ejerne den opførsel
blandt voksne hunde og afviser den som ”bare
for sjov”. Hundene ser det imidlertid
anderledes. De se de ”små sejre” over andre
medlemmer af flokken som en forhøjelse af
deres status. Derfor løber de om kap for at
komme først gennem lågen, få det bedste ben
og holde fast på det, og lægge halsen over
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deres søskende. Mennesker ser det måske ikke
som noget særligt, men det gør hunde.
Problemerne opstår, når hundene begynder at
lege små lege med deres ejere: når de ikke vil
give slip på legetøjet, insisterer på at måtte
komme ind i andre værelser eller sove i
ejerens seng. I sig selv ser disse handlinger ud
til at være ganske harmløse, men de optegnes
alle sammen på hundens private pointtavle. I
sådanne situationer begynder hunden at tro, at
den er overhund i hele huset, og dens opførsel
bliver dårligere. Hvis ejerne ikke lader den
være overhund, vil en sådan hund, der tror, den
er overhund, give sig til at gø, knurre og blive
voldsom.
Der har for nylig været en række TV
programmer, der har vist, hvordan man kan
tackle den slags problemer. Ejerne tror, de er
flinke ved at lade hunden få sin vilje. De fleste
problemer med adfærd jeg oplever i min
dyrlægepraksis, er et resultat af aggression – og
at ejerne er for rare, er en af de væsentligste
grunde.
Selv om denne bog gerne skulle være
underholdende og ikke give et alt for
videnskabeligt syn på, hvordan hunde opfører
sig, vil den alligevel rumme nogle vigtige
pointer om, hvordan man skal behandle sin
hund.
Hunde har det godt i en rangorden, selv om
de er nederst, men de foretrækker tydelige,
utvetydige ordrer. De holder allermest af
konsekvente ordrer.

En ejer, hvis hund jeg behandlede, brugte
samme tonefald, når han kaldte på sin hund,
som når han skældte den ud. Så begyndte han
at undre sig over, hvorfor hunden ikke ville
komme, når han kaldte. Den simple grund var,
at hunden var bange for at blive skældt ud og
klarede situationen ved at ignorere sin herre.
Ejeren skulle blot ændre sin stemme, når han
kaldte.
Jeg vil gerne have, at denne bog skal være
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en begyndelse, et trin mod at forstå hundens
opførsel. For dem, der er optagede af emnet,
findes der andre bøger, som på mere
videnskabelig vis danner grundlag for, hvad jeg
gerne vil anse for sund fornuft.
Hvis man har alvorlige eller vedvarende
problemer med sin hunds opførsel, er der ikke
anden vej end at gå til en dyrepsykolog.
Her skal man dog passe på. Mange
kæledyrspsykologer mener, at der ikke findes
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ret mange hunde med problemer – men
mange ejere med problemer.
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