Tema hunden som kæledyr

Derfor ligner du din hund!

Tæt på forholdet
til menneskets Et hus er
Vi er kravlet i hundekurven for at snuse
lidt til menneskets
bedste ven og se
nærmere på relationen mellem hund og
menneske. Hvad er
det, hunden betyder
for mennesker, og
er det sandt eller en
myte, at et dyr med
pels og fire ben kan
ligne sin ejer?
Af Heidi Vesterberg
Modelfoto: Bo Lynge
Foto: Mark Knudsen og AllOver

bedste
ven
E

ngang var en hund bare et dyr. I
dag kommer storbyens allermest
funky vovser i dagpleje, og eje
ren kan shoppe sig fattig i halsbånd
med diamanter, røde lakfrakker eller
pink pailletkostumer i hundestørrel
se. Selv Ikea har fået en afdeling med
boligindretning til hunde. Hunden er
blevet allemandseje og mere populær
end nogensinde. Et moderne hunde
liv har mange former. I nogle hjem er

ikke et hjem
uden en
hund.
Ordsprog

hunden et elsket medlem af familien
og i andre en firbenet form for livs
partner. Hunden er blevet til et mode
fænomen og et levende tilbehør, der
helst skal matche sin ejer – og hendes
håndtaske. Den kan også være en ser
viceminded handicaphjælper på fire
ben eller et levende redskab til terapi
for ældre. PSYKOLOGI ser nærmere
på forholdet mellem ejer og dyr, og
hvorvidt de spejler hinanden.

Gæt en hundeejer Hvilken hund tilhører hvilken ejer?
Se svaret på portrætterne af hunden og sin ejer på de følgende sider.
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Vidste du

Mere end en h
alv
million dansker
e
har en vovse i
husstanden.
WWW.PSYKOLOGIMAGASINET.DK
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Din hund er

et spejl

En hund ligner sin ejer.
Dyreadfærdspecialisten
Anette Røpke mener,
at hunden er et spejl af
sin ejers personlighed
og et effektivt redskab
til personlig udvikling.
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M

åske har du allerede bemær
ket fænomenet. Den lille hvide
krøllede puddel, der spadse
rer hen ad gaden med en elegant, blond
kvinde med krøllet hår for enden af
snoren. Det kunne også være den tun
ge mand med de nedadgående mund
vige, der lufter sin bulldog eller den
langlemmede pige med langt hår, der
går tur med sin afghanske mynde. For
ikke at nævne rockertypen i lædervest,
der hænger ud på gadehjørnet med sin
kamphund. Det er grove stereotyper,
men ifølge dyreadfærdsspecialisten og

hundetræneren Anette Røpke er der
noget om snakken. King, Bella og Vaks
er nemlig meget mere end et kæledyr
og menneskets bedste ven.
– Hunde er et spejl af sin ejer. Altid af
sind og ofte også rent fysisk. Jeg mener
ikke, at hunde pludselig udvikler langt
hår, fordi ejeren har det. Det handler
mere om, at vi bevidst eller ubevidst
har tendens til at vælge en hund, der
minder om os selv. Enten rent fysisk el
ler i form af hundens kvaliteter.
Hun ser sjældent store muskulø
se mænd med en fiks lille bjæffende
WWW.PSYKOLOGIMAGASINET.DK

Tema hunden som kæledyr

Hunden aflæser menneskets handlinger,
kropssprog, mimik og stemmeføring.

talenter, skønhed, hengivenhed og ikke
mindst deres grænser. Sådan er hunde
racen, og sådan er mennesket også. Og
sådan kan man blive ved race for race,
fastslår Anette Røpke.

Hunden som kopimaskine

Anette Røpke
Speciale i holistisk dyreadfærd.
Har arbejdet med dyretræning
i mere end 12 år, grundlagt Den
Holistiske Dyreadfærdsskole
og bruger telepati/clairvoyance
som supplement til den traditionelle adfærdstræning. Driver
også et modelbureau med dyr
og træner dyr til at optræde på
film , tv og teater. Til efteråret
udkommer Anette Røpke med
en bog om sine erfaringer med
den holististiske relation mellem dyr og menneske. Selv ejer
hun tre hunde, syv katte, 15 heste og en tam polarræv.
www.anetteroepke.dk

Chihuahua på armen. Den slags væl
ger oftest store tunge hunde, mens
mere sportslige typer har jagthunde
eller hyrdehunde.
– Når du vælger en hund, vælger
du ofte også et udtryk for, hvem du
er som menneske, eller hvilke egen
skaber du er i gang med at udvikle.
Mange kamphundeejere har f.eks. be
hov for at markere deres grænser eller
blive beskyttet. Og yngre kvinder med
Paris Hilton-syndromet vælger en
Chihuahua for at markere, hvem de er,
og gøre opmærksom på deres særlige
WWW.PSYKOLOGIMAGASINET.DK

Med en naturvidenskabelig baggrund
som biolog og en noget mere alternativ
tilgang som telepatisk dyretræner har
Anette Røpke speciale i holistisk dyre
adfærdstræning. Hun har fokus på re
lationen mellem hund og menneske og
den måde, de påvirker hinanden på.
Når hundeejere kommer til hende for at
få hjælp til at tackle adfærdsvanskelige
hunde, ser hun ikke kun en uopdragen
vovse, der bider, spiser sko eller tisser
på gulvet. Hun ser også hundeejerens
sindsstemning, personlighed og livsstil
afspejlet i hunden.
– Hunde kopierer simpelthen sin
ejers adfærd. Er hunden meget aggres
siv, bærer ejeren ofte rundt på en indre
vrede og har måske tendens til at tale
vredt eller med en snerrende tone. Når
jeg møder mennesker, der har været
udsat for et chok, en sorg eller en form
for uretfærdighed, kan jeg også se det
på hunden. Den virker nedtrykt og ind
advendt. Det kan også vise sig helt bog
staveligt med en hund, der kryber langs
panelerne eller helst vil kravle ind un
der dynen, fortæller Anette Røpke.

form. Hunden aflæser menneskets
handlinger, kropssprog, mimik og
stemmeføring og kopierer sin ejers ad
færd på et ubevidst, instinktivt og dy
risk plan. Hunde har ikke evnen til at
analysere eller reflektere, men opfanger
lynhurtigt signaler og indtryk. Både
gennem kropssproget, duftindtryk og
indtryk af tanker eller følelser. Det sid
ste kalder vi for mavefornemmelser el
ler den sjette sans, men det er en form
for instinktiv telepati. Og det bruger
dyrene også, mener Anette Røpke, der
selv bruger telepati i sin træning af dyr.
Flere undersøgelser har vist, at hun
de kan udvikle samme sygdomme
og symptomer som deres ejer. Ifølge
Anette Røpke hænger det for det første
sammen med, at ejerens livsstil, kost og
motionsvaner smitter af på hunden. Og
tror man på tankens kraft og ideen om,
at bestemte tanker kan skabe bestemte
sygdomme, så gælder den slags også
for hunde.
– Vi kalder det psykosomatiske syg
domme, men i min verden hedder det
den holistiske sygdomslære om sam
menhængen mellem krop og sind.
Positive tanker skaber et stærkt im
munforsvar, og vores tanker påvirker
kroppens organer. Hunden kopierer
ejerens tanker og derfor også f.eks. psy
kosomatiske sygdomme. Vi er, som vi

Handler om overlevelse
Kopieringen sker instinktivt og ube
vidst. Hunden er et flokdyr, der ned
stammer fra ulvene, og når en hund er
tæt knyttet til andre dyr, herunder men
nesker, bruger den alle sanser til at op
fange de signaler og indtryk, den skal
bruge for at overleve i flokken. Ifølge
Anette Røpke handler det hele om bio
logi og kemi.
– Forklaringen er, at en højere intel
ligens altid leder en lavere intelligens

Vidste du

Tidligere hund
eejere
motionerer 44
minutter
mindre i genn
emsnit
om ugen, efter
de har
mistet hunden
.
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Tema hunden som kæledyr

tænker – og hunde er, som ejeren tæn
ker, siger Anette Røpke.

Hunde kopierer
simpelthen sin ejers
adfærd. Er hunden
meget aggressiv, bærer
ejeren ofte rundt på
en indre vrede og har
måske tendens til at
tale vredt eller med
en snerrende tone.

Personlig coach på fire ben
Hundens kopiering af sin ejers adfærd
og sind gør vovserne til et levende red
skab til personlig udvikling. King eller
Bella kan gennem deres adfærd pege på
ejerens egne svage og stærke sider, og
dermed også mulighederne for udvik
ling. Det gælder bare om at holde godt
øje med hunden og blive bevidst om det.
– Du kan for eksempel se om hun
den hviler i sig selv og er harmonisk i
sin adfærd. Eller om den er aggressiv,
dominerende, underdanig eller bange
for andre hunde. Har hunden en sær
lig adfærd, er det måske også et udvik
lingsområde for dig. Det er jo dig, den
kopierer. Voldsomt gøende hunde har
f.eks. ofte mistænksomme ejere, der har
brug for at sætte tydelige grænser. På

den måde kan hunden give dig inspi
ration til din personlige udvikling, op
fordrer Anette Røpke.

Viser vej til nuet

Find din
hundedobbeltgænger
Et site har specialiseret sig i at koble
dig til den hunderace, du ligner mest.
Du uploader et billede af dig, så søger hjemmesiden i en stor database af
hjemløse hunde. Og vuf så finder du
den hund, der minder mest om dig,
som du så kan adoptere efterfølgende.

www.doggellganger.co.nz

De seneste år har hunden fået sit
helt store gennembrud som kæledyr.
Generelt er det blevet mere populært at
have hund, og det er ikke spor tilfæl
digt, mener Anette Røpke.
Det moderne mennesker er nemlig
klar til at tage ved lære af hunden, og
vi har hårdt brug for det.
– Den største livsstilssygdom i mo
derne tid er stress. Dyr er som ud
gangspunkt ikke stressede, og derfor
kan vi lære meget af samvær med dyr.
Det er umuligt at spekulere på frem
tiden, når du er nærkontakt med en
hund, mener hun.
– I det øjeblik du sidder og nusser

med en hund, bliver du bragt ind i nuet
og i en tilstand af kærlighed, og det er
det, vi har brug for at lære lige nu. Vi
har brug for at bekymre os mindre om
fremtiden og være mere til stede i nuet.
Det er det, hunden kan lære os. Det
største formål med livet er at give og
modtage kærlighed, og det har mange
af os glemt. Det har hunden ikke.
– Et voksende antal af mennesker le
ver alene, og nogle mennesker får en
hund som en slags erstatning for en
partner, og det er både godt og skidt.
Man bliver mere åben og får adgang
til ubetinget kærlighed, når man har
hund. Men der er også en risiko for,
at man isolerer sig med dyret og får
mere tillid til hunden end til andre
mennesker. Det er ikke godt for nogen.
Hverken for hund eller menneske, un
derstreger Anette Røpke.

Vidste du

Bidske hanhun
de
er typisk ejet af
mænd,
mens bidske sm
å hunhunde typisk er
ejet af
kvinder.
Designer Henriette
Zobel med Beauty
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Model Jackie Navarro
med Emma og Sophie
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Sanger Erann Drori
med Lulee

Prins Henrik med én af sine
berygtede gravhunde
xxxxxxxxxx
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Al Nygaard er 44 år. Han er tidligere gartner, men er nu førtidspensionist. Bor i Valby med sine
tre hunde. Laksmir, Clara og
Bamse: Tre Grand Danoishunde på hhv. 4 1/2 år og de to
hvalpe af Laksmir på 20 måneder.

Det vækker en del
opsigt, når Al Nygaard
lufter sine hunde. De
tre gigantiske Grand
Danois-hunde er store
som ponyer og fylder
godt op i gadebilledet.
Sammen bor de i en
toværelses lejlighed på
59 m2. For Al Nygaard
er hundene en form
for beskyttelse – og så
har hunde en bedre
sjæl end de fleste
mennesker.

»Jeg har tre
Grand Danoiser
2

på 59 m «

Hvorfor valgte du at få hund?
»Jeg har altid været glad for dyr og
drømte om at blive dyrepasser. Vi hav
de også flere hunde, da jeg var barn,
men selv har jeg altid haft katte. Indtil
jeg for snart fem år siden blev udsat for
et voldeligt overfald. Det skete en tid
lig morgen i København, og jeg kendte
ikke gerningsmændene i forvejen. Det
var en grim oplevelse, der gjorde mig
lidt utryg, og derfor besluttede jeg mig
for at få Laksmir. En Grand Danois er
en gammel vikingekongehund. De er
vagtsomme, og passer på, men er også
meget venlige og kærlige. Hundene be
skytter mig, og jeg føler mig mere tryg
nu. Og så er det jo hyggeligere at gå
med hund end med våben...«

Hvorfor har du tre hunde?
»Det var heller ikke meningen. Jeg ville
starte som opdrætter af Grand Danois-
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hunde, og fik Laksmir parret. Hun fik 11
hvalpe og jeg ville beholde den ene. Det
var svært for mig, at komme af med de
sidste, og så beholdt jeg en til. De fylder
meget i mit liv, og det er da lidt vold
somt med tre store hunde. Men jeg gør
meget ud af at træne dem. Når man har
så store dyr, skal man have kontrol over
dem, og de er meget søde og lydige alle
tre. Hvis man giver dem en masse kær
lighed, gør de alt for at følge dig.«

Hvad betyder dine hunde for dig?
»De er jo næsten mine børn, og jeg er
meget glad for dem. Jeg har det næsten
bedre med dyr end med mennesker, og
stoler nok mere på mine hunde end så
mange andre. De har stor tillid til mig,
og det betyder også meget for mig.
Hunde har en bedre sjæl end menne
sker og er mere rene, naturlige væse
ner. Jeg har altid interesseret mig for
PSYKOLOGI 07/2011
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Tema hunden som kæledyr

Vidste du

Sidst i 1950ern

e var

der ikke kan lide
spiritualitet og det
der omkring 15
mio.
hunde eller ikke
åndelige aspekt, og
hunde i USA . I
kender mine hun
jeg tror på, at dyr er
starten
de, kan godt blive
mere i kontakt med
af 2000 var der
lidt
forskrækkede
det spirituelle end
68 mio.
til at starte med. Men
os andre. De bruger
hundene gør jo ikke no
sanserne på en anden
get. Får jeg en kæreste, skal
måde, og jeg kan godt lide
hun jo nok være glad for hunde.
at holde øje med deres reaktio
Nogen synes, det er lidt meget at have
ner på de indtryk, de får. Det er meget
tre hunde i en lille lejlighed, men det
inspirerende.«
går fint. De sover i sofaerne i stuen, og
har også en have, de kan komme ud i.
Hvordan reagerer andre
Jeg drømmer også om at flytte på lan
på dig og dine tre hunde?
det en dag. Et sted med masser af plads
»Vi er lidt berømte i Valby, hvor jeg bor.
til os alle tre.«
De fleste kender os efterhånden. Folk,

En hund giver så
meget kærlighed til sin
ejer og er altid glad.
Den brokker sig ikke,
og stiller ikke krav. Vi
mennesker kan lide,
at et andet væsen har
brug for os. Det giver
en mening med det
hele og måske også
mere selvværd.

Er der også en pris, du må betale for at
have hund?
»Jeg kan godt lide at passe på dem,
men de fylder meget i mit liv. Vi går tur
fem gange om dagen, og der er meget,
jeg ikke kan deltage i mere. Jeg må for
eksempel sige nej til at deltage i mange
arrangementer og familiefødselsdage.
Jeg må ikke have tre hunde med i to
get, og de kan ikke være alene. Det gør
mig nu ikke så meget. De har kostet
mig meget i dyrlægeregninger og mad.
Af og til har jeg selv levet af havregryn.
Det er vigtigere for mig, at hundene får
mad og en god behandling, end om jeg
selv får det. Det er jo mine børn.«

Christina Ravn er 43 år,
pædagog og mor til to børn.
Zanka er tre år og af racen
Bichon havanese – også
kaldet silkehund.

De fylder meget i mit liv. Jeg må
sige nej til at deltage i mange arrangementer og familiefødselsdage.

Modekommentator Jim Lyngvild
med Ask, Thor og Teddy
48
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Danserinde Marianne
Eilhilt med Victor

Entertainer Jacob Haugaard og hans
to mopser Carla og Frida

Skuespiller Ann Eleonora Bonderøven Frank
Jørgensen med Hugo
Erichsen med Malik
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Hunden Zanka sover
helst på ryggen
med fire ben i vejret
og hovedet på en
pude. Som et lille
menneske med
meget langt hår.
For ejeren Christina
Ravn er Zanka blevet
et vigtigt medlem
af familien – og en
levende lykkepille
på fire ben.

»Zanka hjalp mig

gennem stress«

Hvorfor fik I hund?
»Det var også lidt en kamp, der delte fa
milien i to. Min mand og søn var imod,
men jeg var nem at overtale, da min
datter ønskede en hund. Jeg er vokset
op med dyr, og mener børn har godt af
at tage del i ansvaret og omsorgen for
et levende væsen. Det er så mest blevet
mit ansvar. Men jeg hygger mig med
det. Pelsen kræver pleje og skal bør
stes tit, men det er også en god måde at
være i nær kontakt med hunden på. Det
får mig faktisk til at slappe af.«

Hvilken rolle har Zanka i familien?
»Vi har ham altid med os, og han er en
naturlig del af familien. Han er en god
anledning til, at min datter og jeg går
ture sammen og får talt om en masse
WWW.PSYKOLOGIMAGASINET.DK

imens. Jeg ved ikke, om vi ville få talt
lige så meget sammen uden hunden. I
en periode var jeg ramt af stress, og jeg
tror hunden og de lange gåture i natu
ren, hjalp mig igennem det. Vi har også
meget sjov ud af den hund, der har
sine særheder. Han går f.eks. i seng af
sig selv hver aften kl. 22.00 – på klokke
slæt. Og vil helst sove på ryggen midt i
sengen og med hovedet på en pude…«

Hvad giver det dig at have hund?
»Der er meget arbejde i det, og jeg kan
godt føle mig begrænset af det. Lange
arbejdsdage er lig med dårlig samvit
tighed over, at hunden er alene hjem
me for længe. Men jeg får også meget
igen. Den giver mig glæde og en følelse
af lykke. En hund giver så meget kær

lighed til sin ejer og er altid glad. Den
brokker sig ikke, og stiller ikke krav.
Den er der bare. Jeg tror også, vi men
nesker kan lide, at et andet væsen har
brug for os. Det giver en mening med
det hele og måske også mere selvværd.«

Hvad betyder Zanka for dig?
»Jeg bliver altid mødt med en vild gen
synsglæde og det er jo ikke altid men
nesker, tager imod dig på den måde.
Har jeg en dårlig dag, bliver den al
tid bedre, når det lille væsen kommer
imod mig med så meget glæde. Jeg tror
sgu, jeg elsker den hund. Det er lidt
pinligt, og normalt siger jeg det ikke
højt, men jeg savner ham, hvis han er
væk et par dage. Jeg havde aldrig troet,
at jeg kunne blive så knyttet til en hund,
men det er jeg.«
PSYKOLOGI 07/2011

49

Ulrik Nyvold er 36 år, udannet
forstkandidat og medejer af virksomheden Levinsen & Abies A/S.
Han boede tidligere i London,
hvor han arbejdede i den finansielle sektor. Rocky er en sort
Labrador på seks år. Han er
uddannet som servicehund ved
Foreningen Servicehunde til
Handicappede (STH).

»Rocky fandt
Servicehunden Rocky
er mere end et kæledyr.
Den er også krop, arme
og ben for sin ejer Ulrik
Nyvold, der er lam efter
en motorcykelulykke
for seks år siden. Rocky
bærer indkøbskurven
i supermarkedet og
computertasken.
Hunden er også med
på bukkejagt og skitur.

mine nøgler«
lar plexus og ned, men har fuld kontrol
over arme og overkrop. Jeg har altid
dyrket meget sport og levet et aktivt liv
med løb, jagt, fiskeri, klatring og cyk
ling. Og jeg begyndte hurtigt at under
søge mulighederne for at vende tilbage
til det aktive liv. Jeg har et positivt livs
syn, og selv om jeg var stødt på et stort
hul i vejen, besluttede jeg mig hurtigt
for at komme videre. Jeg ville i forvejen
gerne have hund, og en servicehund
lød som en god mulighed. Derfor søgte
jeg om at få en, og var så heldig at få
Rocky for fire år siden.«

Hvad kan en hund hjælpe dig med?

Hvorfor fik du hund?
»For seks år siden kom jeg ud for en
motorcykelulykke. Det foregik meget
udramatisk, men jeg var så uheldig at
brække ryggen. Til at begynde med
mente lægerne, at jeg ville komme mig,
men det skete ikke. Jeg er lam fra so
50
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»Alle mulige praktiske opgaver i hver
dagen. Alt var meget besværligt før.
Skulle jeg ud med skraldet, måtte jeg
bære skraldeposen i skødet, og måske
væltede det hele undervejs. I super
markedet skulle jeg både håndtere ind
købskurven og få varer ned fra hylden.
Nu bærer Rocky det meste. Han bæ
rer vandkanden hen til blomsterkruk
kerne i haven, så jeg kan vande blom

ster. Han bærer mine indkøb, skistave
og henter vildtet for mig, når jeg er på
jagt. Forleden tabte jeg bilnøglerne ind
under bilen, og Rocky fik dem ud. Han
kan de mest fantastiske ting og er en
meget stor hjælp.«

Hvad giver det dig at have en
servicehund?
»Rocky giver mig en stor frihed og
selvstændighed. Jeg er ikke afhæn
gig af andre mennesker og skal ikke
bede nogen om hjælp hele tiden. Jeg
kan klare mig selv. Udover Rocky og
en rengøringsdame får jeg ikke hjælp
i det daglige og kan leve et rimeligt
normalt liv sammen med min kæreste.
Det har stor betydning for mit selv
værd og min motivation.«

Hvad er det særlige ved Rocky?
»Han er ufattelig stabil. Meget trofast
og fuldstændig afklaret omkring sig
selv og sit selvværd. Der skal meget
til at ryste ham eller gøre ham nervøs.
Han er særligt udvalgt til at være ser
WWW.PSYKOLOGIMAGASINET.DK

Forleden tabte jeg
bilnøglerne ind under
bilen, og Rocky fik
dem ud. Han er en
meget stor hjælp.
Hvis man motiverer
og bekræfter hunden
positivt, kan man jo
næsten få en hund til
at flytte bjerge.
vicehund og trænet til at være robust
både i korpus og sind. Det er et livspro
jekt at have en hund, der kræver meget
træning og elsker at få nye opgaver hele
tiden. Jeg er meget fascineret af det psy
kologiske aspekt i træningen og har lært
meget af det. Hvis man motiverer og be
kræfter hunden positivt, kan man jo næ
sten få en hund til at flytte bjerge.«

Hvad betyder Rocky for dig?
»Han betyder ufatteligt meget for mig.
Rocky er en god kammerat, der altid er
glad og kommer os logrende i møde,
når vi står op om morgenen. Det giver
mig en positiv energi og lyst til at kom
me ud ad døren og i gang med dagen.
Han er altid med mig, og det er aldrig
et problem. Rocky gør mig mindre han
dicappet, og det er nok det største, han
kan give mig.«

Hvilken hundetype
tiltrækker dig – og hvorfor?
Tempelhunde, selskabshunde,
Også kaldet »tæppetissere«
F.eks. Verdens mindste hunderace: Chihuahua
Hunden: Skabt til sidde højt oppe i templer, og advare om
fremmede gæster. Skulle især beskytte enlige kvinder. Sad under skørterne, og bed, hvis mænd kom for tæt på.
Mennesket: Har brug for at blive set og anerkendt for sine
særlige talenter. Og markere grænser samt udvide sit territorium. Ofte særlige »personligheder«, smukke, hengivne og
sensitive.
Kamphunde og muskelhunde,
F.eks. Bulldog og Pitbull
Hunden: Oprindeligt skabt til at angribe og fiksere tyre.
Er ofte dumdristige og bygget til at bide sig fast i sit offer.
Mennesket: Har brug for forsvar, beskyttelse eller kraftig markering af personlige grænser. Er ofte mistænksomme og har måske været udsat for
chikane eller svigt.

Familiehunde. F.eks. Labrador
og Golden Retriever
Hunden: Avlet til at samarbejde, hente byttet og bringe det
tilbage til jægeren. Meget venlige og imødekommende dyr.
Mennesket: Ofte meget venlige, imødekommende, og blide
mennesker med gode hensigter. Dog
med tendens til underdanighed og lavt selvværd.
Terrier
Hunden: Terrier kommer af Terra = jord. Oprindeligt
avlet til at gå I grave for at slå rotter og »skadedyr« ihjel.
Derfor er de meget initiativrige, nysgerrige og fysisk aktive. Læringsvillige og glade. Kan være noget intolerante
og ’sætter’ sig hurtigt på ethvert territorium.
Mennesket: Har skarpe meninger, fokus og retning. Og

Læs mere om servicehunde:
www.servicehunde.dk

Haveekspert og politiker
Signe Wenneberg

Frisør Dennis Knudsen
med Bella
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Journalist Puk Elgård med sin
golden retriever

Forfatter Lise Nørgaard
med Viffer

Skuespiller og sanger
Pernille Valentin med Hugo
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Tema hunden som kæledyr

Derfor er hunden

menneskets bedste ven
Der bor en vovse i mere
end en halv million
danske hjem, og antallet
af hunde er stigende.
Også på døgninstitutioner
og plejehjem, bliver
hunden brugt til terapi.
Hvad er det, hunde kan?

D

e fleste hundeejere skriver gerne
under på, at hunde er en kilde
til glæde og livskvalitet. Man
bruger også hunde og andre dyr som
led i terapeutisk behandling af bl.a.
psykisk syge, handicappede, ældre og
børn med indlæringsproblemer. Noget
tyder på, at hunde har en beroligende
effekt og modvirker stress.
– Undersøgelser har vist, at blod
trykket og mængden af stresshormonet
kortisol falder, når mennesker har nær
kontakt med en hund, og det samme
sker faktisk for hunden, fortæller ad
færdsforsker og biolog Karen
Thodberg fra Århus
Universitet.

viklingen af kærlige bånd mellem barn
og mor. Det er også det hormon, der
får mælken til at strømme, når mode
ren ammer. Det tyder på, at nogle af
de samme mekanismer virker på tværs
af arterne, fortæller Karen Thodberg,
der forsker i husdyrs adfærd og
stressreaktioner.
Hun arbejder på en større videnska
belig undersøgelse af, hvordan dyr vir
ker i terapeutiske sammenhænge, og
hvilken effekt samvær med hunde har
på ældre og demente. Derfor tager hun
blandt andet på besøg på plejehjem
med hunde, der i videnskabens tjeneste
bliver klappet og kløet bag øret, mens
forskeren måler reaktionerne.
Der er ingen tvivl om, at de ældre
reagerer positivt på besøgene, der også
omfatter besøg af robotsæl og en almin
delig tøjbamse for at kontrollere, om de
har samme virkning som hunden.
– Alene glæden ved at få besøg og op
levelsen af at røre noget blødt og leven
de, kan have betydning. Umiddelbart
forventer jeg, at samværet med hunde
har en særlig effekt.

Hunde ligner os

Karen Thodberg tror, at vi danner nog
le særlige bånd til hunde, fordi
hundens sociale adfærd og
flokdyrsmentalitet min
der så meget om vores.
Heler sorg
På den måde spejler
Hunde kan hjælpe børn
vi os meget i hunde
Forskning viser,
og har en tendens til
at mennesker, der
med læseproblemer. På
at gøre dem til en af
er i kontakt med
r
ha
er
tek
lio
skoler og bib
familien.
dyr, kommer sig
man forsøgt at lade børn
– Vi lever i flok,
hurtigere efter en
indgår i et hierarki
hjerteoperation,
læse højt for hunde.
og kan lide at leve tæt
og at de ofte har let
Det giver pote.
sammen. Mennesket har
tere ved at håndtere
fremavlet hunde med mere
sorg end andre.
barnlige træk, og mange hun
– Berøring af hunden sti
deracer har derfor flade næser og store
mulerer udskillelsen af hormonet oxy
runde øjne, der sidder længere inde på
tocin, der bl.a. har betydning for ud
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hundens hoved. Mange hunderacer er
via målrettet avl kommet til at se mere
babyagtige ud og har bibeholdt hvalpe
adfærden i længere tid.
Hunden er menneskets bedste ven,
men ifølge Karen Thodberg kan andre
dyr med samme sociale adfærd mulig
vis have samme effekt.
– Havde vi tradition for at holde gris,
som vi holder hund, ville en gris sikkert
kunne gøre det samme.

Japan - et hundeparadis? I næste nummer tager vi til solens rige og besøger
en hundecafé. Mød også en hundeejer,
der ser sin hund mere end sin kæreste.

WWW.PSYKOLOGIMAGASINET.DK

