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6 Indledning

Udviklingen fra ulv til menneskets bedste ven har taget mange tusinde år. Hunde, der
er flokdyr, flyttede sammen med en anden race, der levede i flok, homo sapiens, og
de udviklede et forhold, der bygger på samarbejde og fælles glæde. Nutidens hunde
kan indbringe mange penge på udstillinger og er vant til at gøre ting, som ingen
mennesker er i stand til, så som at snuse sig frem til narkotika, landminer, humane
sygdomme, værdifulde trøfler og endda ulovlige mobiltelefoner i fængsler.

Menneskets bedste ven
Det er et enestående eksempel på symbiose mellem

de to arter, at mennesket har kunnet tæmme

hunden. Det er flok- og familiedyr, der har udviklet

sig sammen til fordel  for begge parter. For

mennesket var hunden en alsidig medarbejder og

ledsager af en passende størrelse, der var i stand til

at udføre mange former for arbejde. Det var lettere

at få plads til en hund end til en hest eller en ko, og

i modsætning til disse ivrige planteædere eller den

udelukkende kødæden de kat, er hunde altædende

og deler gerne menne skets kost. Så de tilpassede sig

hurtigt livet i hjemmet.

Frem for alt så mennesket, at hunden er klog og

intelligent, og hensigten med denne bog er at

analysere, hvad disse to ord egentlig betyder. Er

hunde rent faktisk meget intelligente? Er disse

stumme dyr i virkeligheden alt andet end dumme?

Er de måske endda geniale? 

Det er et dyr, der kan tænke meget hurtigere end

menneskets nærmeste slægtning, chimpansen. Det

kan løse problemer lige så let som en delfin, og det

udviser hele tiden stor tålmodighed.

Ældgamle aner
Det hele begyndte for mellem 10.000 og 14.000  år

siden, muligvis endda for 35.000 år siden, da

hundene, som vi kender dem, viste sig i Eurasien.

Man mener nu, at deres forfædre var den lille

sydlige race af gråulven (Canis lupus pallipes), der

stadig findes i Indien. I den omtalte periode var

gråulven udbredt i hele Europa, Asien og

Nordamerika.

Andre mulige forfædre til hunden er gråulven fra

Nordindien og Tibet og ørkenulven fra Mellemøsten.

Man ved med sikkerhed, at alle tamhunde stammer

fra en eller flere af disse kilder, og at de ikke er

genetisk forbundet med andre racer. 

Den nyeste forskning inden for hunde-DNA antyder,

at alle hunde stammer fra nogle få ulve, der blev

tæmmet i Kina for ca. 13.000 år siden. 

Vilde hunde bredte sig hurtigt over hele verden,

undtagen til Antarktis, på grund af deres intelligens,

deres alsidighed og evne til at samarbejde.

Tidlig tæmning
Det er sandsynligt, at vilde hunde blev tæmmet på

forskellig vis i forskellige dele af verden. Nogle blev

tæmmet, fordi de havde for vane at lede efter føde 

omkring menneskelig beboelse. 

Andre blev tæmmede, da de første mennesker

jagtede hunde for at spise dem og tog hvalpene

med hjem til bostedet for at opfede dem. Det var

sandsynligvis de første dyr, der blev tæmmet af

mennesket, tæt fulgt af svin og ænder, der også gik

på jagt efter føde tæt på menneskets køkken -

møddinger. 

Selektiv avl
Mennesket indså hurtigt hundens muligheder. De

kunne bruge hjælp fra poterne til meget forskelligt,

og efterhånden begyndte mennesket at avle på

hunde til forskellige formål. 

Mennesket udvalgte hunde, der som hvalpe havde

bestemt ønsket adfærd, som ikke forsvandt,

efterhånden som den unge hund voksede til – et

vigtigt karakteristisk træk hos hunde, der blev

menneskets vigtigste forbundsfælle og hjælper.

Der opstod gradvist en række hundetyper, der havde

evner for bestemte former for arbejde, som f.eks.

vagthunde, hunde, der kunne bære eller trække læs,

kamphunde på slagmarken eller jagthunde. Senere



blev nogle hunde anvendt inden for sport eller blot

som søde skødehunde til at varme hænderne på. 

I århundredernes løb er der udviklet racer med fokus

på særlige former for jagt. I dag har vi førerhunde,

redningshunde og politihunde, der besidder

forskellige forbløffende evner. 

På et tidspunkt mente mange forskere, at

tæmnings processen faktisk havde sløvet hundens

naturlige intelligens, men spændende nyere

forskning, især i Ungarn, har vist, at det modsatte

er tilfældet.



forstenede hundeknogler. I Irak har man fundet små

skulpturer af hunde med krølle på halen, der

stammer fra år 6.500 f.Kr.

Oprindelige racer
I begyndelsen af bronzealderen, for ca. 4.500 år

siden, fandtes der fem forskellige typer af hunde:

Mastiff, ulvelignende hunde, Greyhound, pointere og

fårehunde. Mastiff hunde fra Tibet blev tæmmet i

stenalderen og senere anvendt i kamp af

babyloniere, assyrere, persere og grækere.

Ulvelignende hunde udvikledes til spidshunde som

elghunde, Siberian Husky, Keeshond og

eskimohunde. Greyhound, der er en dygtig

jagthund, er en af de ældste typer, der er blevet

identificeret ud fra tegninger på 8.000 år gammelt

lertøj fra Mesopotamien. Den har gener fælles med

Salukien, der opstod i Syrien for mindst 8.000 år

siden. Pointere er sandsynligvis blevet udviklet fra
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Afslørende spor
En 12.000 år gammel grav i Israel indeholder et

skelet af et menneske, der holder om en hvalp med

den ene hånd. Det er ikke muligt at bestemme, om

hvalpen er en ulv eller en hund, men det kærlige

forhold mellem ejer og kæledyr er tydeligt. Selv om

katte blev anset for de højeststående dyr og blev

tilbedt som guder i Oldtidens Ægypten, fandtes der

også tamhunde. Desuden var hunden symbol på

guden Anubis. De blev ofte balsameret og enten

begravet sammen med deres ejere eller i deres egne

kister. I Abydos er en del af kirkegården reserveret til

hunde, i nærheden af grave for kvinder, bueskytter

og dværge. Romerne tilbad hunde og ofrede til

guden Prokyon i stjernebilledet Canis Minor. Lige

som ægypterne tilbad de også Anubis i Canis Major.

I 10.000 år gamle huler i Tjekkiet og fra den lidt

senere stenalder i Yorkshire i England findes rester af

BERETNING OM EN KLOG HUND

Endal er en labrador retriever, der ejes af Allen

Parton, som er en delvis lammet veteran fra

Golfkrigen. Han sidder nu i rullestol. Når Allen

vågner om morgenen, tager Endal dynen af ham

med tænderne og skubber sin herres ben rundt, så

han kan komme over i rullestolen. Når det er gjort,

henter hunden aviserne. Når der er behov for det,

går hunden med Allen hen til pengeautomaten for

at hæve penge – Endal tager kortet og sætter det

ind i maskinen, og tager så både kort og penge.

Allen skal blot indtaste PIN koden. Den kommer

også Allens tøj i vaskemaskinen, henter kniv, gaffel

og tallerken til morgenmaden, og senere på dagen,

når det bliver mørkt, tænder den lyset i huset. Da

dens ejer var bevidstløs efter at være faldet ud af

rullestolen på parkeringspladsen ved en

hundeudstilling, fik Endal ham skubbet i Natostilling,

dækkede ham med et tæppe og skubbede

mobiltelefonen hen foran hans ansigt.



Greyhound til jagt på mindre vildt. Fårehunde, der i

flere tusinde år har beskyttet fåreflokke mod rovdyr,

ser ud til at have deres oprindelse i Europa.

Ud fra disse fem grundlæggende hundetyper er der

udviklet tusindvis af racer både på naturlig vis og ved

hjælp af kunstig udvælgelse. 

Da europæerne kom til Nord- og Sydamerika i det

15. og 16. århundrede, fandt de mindst 20

forskellige hunderacer. Blandt de få overlevende

indfødte hunde er Mexican Hårløs, eskimohund og

de vilde hunde fra Peru og Chile. Andre gamle hunde

er Basenji fra Afrika, der ikke gør, og afghansk

mynde. I århundredernes løb er mange racer

forsvundet, og i dag er der kun ca. 400 tilbage.

Overhund
Helt fra begyndelsen varhunden en del af det

mennskelige samfund på en måde, som intet andet

husdyr har været. 

Dette enestående forhold mellem hund og

menneske skyldes ligheder i den sociale struktur i en

flok ulve eller hunde og menneskets familiestruktur. 

En hund betragter virkelig sig selv som et medlem af

familien, måske endda som en slags menneske (eller

omvendt: at familiemedlemmerne er en form for

hunde). Heste, katte og undulater, der kan være nok

så tamme og venlige, ser ikke sig selv sådan.

Hundens ejer er flokkens egentlige leder.

Uanset om hunden er klog eller ej, ved vi, at hunde

er gode for mennesker, ikke mindst på grund af en

nylig undersøgelse, der viste, at hundeejere har

lavere blodtryk og kolesteroltal og har mindst 9 %

højere sandsynlighed for at være i live et år efter et

hjerteanfald end mennesker, der ikke har hund.

Besøg af hunde formindsker ængstelse, stress og

hjerte- og lungetryk hos hjertepatienter. 

Beboere på plejehjem har tendens til at føle sig

mindre ensomme, efter at de har tilbragt tid alene

med en hund, end når der er et andet menneske til

stede. Det ser ud til, at besøget af hunden, uden

andre menneskers tilstedeværelse, opmuntrer

plejehjemsbeboeren til at fortælle hunden om sine

problemer.





Det er ganske overraskende, at hunde er født med deres usædvanlige evne til
at iagttage, efterligne og kommunikere med mennesker. De lærer hurtigt at
efterligne menneskelige handlinger, endda meget gerne – noget selv
chimpanser med deres større hjerne har meget vanskeligt ved. Chimpanser er
jo heller aldrig rigtig blevet tæmmet af mennesker.
Indtil for nylig mente man, at tæmningen havde sløvet hundens intelligens,
men nu ved man, at hundens tætte forbindelse med mennesker helt fra
starten af tæmningsprocessen faktisk har udviklet og forøget dens intelligens.
Ved at tale til, lege med, demonstrere for og undervise hunden har mennesket
(ejeren) udvidet dens mentale evner til et punkt, hvor den på nogle områder
overgår højerestående dyr som f.eks. chimpanser.
Dette kan og bør være en fortsat proces her og nu for alle, der holder af deres
kæledyr, på samme måde som vi forsøger at udvikle vore børns mentale
kapacitet. 
Hundens intelligens bør bevares og øges ved hjælp af opmærksomhed, brug af
ord, leg, opstilling af problemer og især træning. Fortsæt med at tale til din
hund, så den bliver ved med at være klog!

Hundens
hjerne
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hundens intelligens
Hundeejere i almindelighed er helt overbevist om, at deres kæledyr er yderst intelligente. De
kan berette om tilfælde, hvor deres hunde tilsyneladende udviser lateral tænkning (finde på
noget nyt), løser problemer, redder menneskeliv på forskellige måder, viser tegn på
forudseenhed eller endda telepatiske evner. Så hvad mener vi med hundeintelligens? Kan den
måles? Australske forskere mener at have fundet ud af, at hundens intelligens ikke overgår et
14 måneder gammelt barns intelligens, men de fleste hundeejere vil ikke være enige med dem.

Ejerens indflydelse
Adfærdsforskere på Eotvos Lorand universitetet i

Ungarn har ved hjælp af undersøgelser de sidste ti

år fundet ud af, at hunde er kloge på grund af deres

forhold til mennesker. Man mente, at ulve var

klogere end hunde, fordi de kunne åbne en låge, når

de havde set mennesker gøre det én gang, hvor -

imod hunde ikke gør det, selv om de har set det

mange gange. Det ungarske forskerhold troede, at

hunde ikke var så dumme, som de så ud til, men

simpelthen ventede på tilladelse til at åbne lågen.

Hvis de åbnede den uden tilladelse, ville de forbryde

sig mod deres herres regler. Så de testede 28 hunde

af forskellig race, alder  og tilknytning til deres ejere

for at se, om de kunne lære at hente kødstykker på

den anden side af et hegn ved at trække i ørene på

skåle, når deres ejere var til stede. 

Resultat: Det lykkedes ikke lige så godt for hunde,

der havde et nært forhold til deres ejere som for

f.eks. omstrejfende hunde, der ikke havde et nært

forhold. Når hundeejerne fik besked på at give deres

kæledyr lov, var de lige så gode til at få fat på kødet.

Et andet eksperiment gik ud på at teste hundens

evne til at opfatte visuelle signaler fra mennesker.

Der blev gemt mad i en ud af mange beholdere, der

var så tætte, at der ikke trængte lugt ud. Hunden

skulle vælge én og kun en, efter at ejeren havde

angivet den rigtige ved at pege, nikke eller stirre på

den (se s. 93). 

Hundene fandt straks den rigtige beholder.

Chimpanser, der blev udsat for den samme test,

klarede sig dårligt.

Evne til at efterligne
De ungarske forskere fandt ud af, at mange, men

ikke alle, hunde er meget gode til at efterligne

mennesker og hurtigt lærer at gentage bevægelser,

som de har set deres ejer, eller endda en fremmed,

udføre, som f.eks. dreje rundt eller løfte et ben. 

Efter at have set, hvordan et menneske betjente en

maskine, der kaster bolde, havde flere af de

ungarske hunde ingen problemer med selv at

anvende maskinen.

I modsætning til ulve har hunde udviklet en fin

medfødt evne til at være opmærksom på

mennesker, betragte dem, kommunikere med og

arbejde sammen med dem. De elsker at arbejde

sammen med og opføre sig som mennesker. Selv

om ulve er blevet opdraget af mennesker, fra de var

unger, har de ikke den evne.

De 10 mest intelligente dyr

Adfærdsbiolog Edward Wilson mener, at de 10 mest

intelligente dyr er:

1 Chimpanser

2 Gorillaer

3 Orangutanger

4 Bavianer

5 Gibbonaber

6 Aber

7 Små hvaler, som

f.eks. spækhugger

8 Delfiner

9 Elefanter

10 Svin



Evnen til at tænke klogt
Undersøgelser udført af dyrepsykologer tyder på, at

hunde, i lighed med andre arter, har evnen til at

tænke klogt. Læg mad i et hul, og dæk åbningen

med et stykke stof, så vil både aber, menneskeaber,

hunde, katte, hamstre og papegøjer finde det. At

opfatte tanken ‘mad i hullet, find den i hullet’

indebærer ikke, at dyret skal danne et mentalt

billede i hjernen af den skjulte mad. Hvis du

imidlertid kommer mad under en kop, skubber

koppen bag den ene af to skærme og uset fjerner

maden, før du viser dyret den tomme kop, skal

dyret formode, at maden ligger bag en af

skærmene, når det ikke kan se den. For at tænke

sådan og finde maden er det nødvendigt, at dyret

har et billede af maden i hjernen. Hunde, nogle aber

og de fleste menneskeaber kan gøre det. Katte,

hamstre og papegøjer kan ikke.

Hvor intelligente er hunde?
Så hvordan ser hundens hjerne ud, og hvorfor er

den i stand til at tænke sådan? Hvor intelligente er

de? Det er utrolig vanskeligt, for ikke at sige

umuligt, at sammenligne intelligensen hos

enkeltindivider af forskellige arter. Selv inden for en

art er der store problemer. Intelligenstests af

mennesker af forskellige racer og med forskellig

kulturel baggrund har givet yderst omtvistelige

resultater og har i nogle tilfælde ligefrem affødt

beskyldninger om racisme. Det skulle være

indlysende, at intelligenstests til mennesker bør

udformes med hensyntagen til kulturelle og
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uddannelsesmæssige forskelle. Tests, der egner sig

til at vurdere IK på en børsmægler i New York, vil

sandsynligvis ikke kunne bruges med et nøjagtigt

resultat på en hovedjæger fra Borneo, selv om de

kan være lige intelligente.

Det bliver værre, når man prøver at sammenligne

forskellige arter. Delfiner er ‘meget intelligente’,

men selv om de udfører intelligente ting i deres

egen verden, hvordan udarbejder man så en test,

der kan sammenligne dem med f.eks. en gorilla i

Afrika? Delfiner vil ikke klare sig godt i bananplan -

tager, og gorillaer vil ikke være i stand til at jagte

multer dybt nede under havoverfladen.

Relativ hjernekapacitet
Nogle forskere har forsøgt sig med en mere empi -

risk tilgang til spørgsmålet om relativ intelligens.

Det indebærer udregning af mængden af hjernevæv

ud over den mængde, der er nødvendig for at styre

kroppens funktioner – vejrtrækning, blodomløb,

bevægelse osv. Denne ‘ekstra hjernekapacitet’ kan

dyret derfor bruge til ved hjælp af sanserne at få

flere informationer om verden omkring det og til at

gå videre derfra til at danne tankemæssige modeller

af den verden. Med andre ord tænke, danne

forestillinger og være intelligent ved at opfatte og

omdanne informationer.

Ved at måle intelligens på den måde har det ingen




