SOS ALARM – vi har kris!
Av Marie Hansson
Många är vi som i media läste om den engelska golden retrievern tidigare i höstas. Den som
snodde åt sig en telefon och sprang omkring med i munnen. Av en slump råkade den med
tänderna knappa in larmnumret och när larmcentralen svarade hörde man en upprörd stämma
som hotade: ”Jag varnar dig! Kom hit!” osv. De skickade ut en polispatrull i tron av att det var
någon som behövde akut hjälp vid ett pågående våldsbrott.
Min tanke går till alla hundägare som gör fel när hunden tar något olovandes! De flesta vet nog hur
busig en hund blir när den fått tag i något den inte får ha, när den blir jagad. Det hetsar upp hunden
något alldeles otroligt. Den springer glatt iväg med viftande svans. Ibland kan den få riktig glädjefnatt.
Det är också många hundars favoritlek hundar emellan. En tar en pinne eller en leksak och sticker iväg
frestande framför nosen på den andra. Den andra tar upp jakten. De har vansinnigt roligt och den som
jagar behöver inte ens vara intresserad av föremålet, den jagar bara för nöjets skull. Det kan man se
när jägaren ibland vinner bytet och sedan släpper det straxt därpå i ointresse.
Jaga inte
Vill man ta något ifrån hunden är alltså det sista man ska göra som hundägare att jaga hunden och
försöka få fatt i saken! Det får den bara att springa ännu snabbare och hålla fast ännu ivrigare! När
man tänker efter fungerar människor på samma vis. Säg inte de syskon som inte retats med varandra
och sprungit iväg skrikande av förtjusning med den åtråvärda leksaken eller vad det handlar om. Den
andra tar genast upp förföljandet och en högljudd jakt är ett faktum! Det är en naturlig lek för både
två- och fyrbenta med andra ord!
Hota inte
Att använda hotelser mot hunden och visa ilska eller irritation kan mycket möjligt förvärra situationen!
Upprördheten hetsar upp hunden. Vissa hundar älskar verkligen en kamp. En del raser är dessutom
avlade på att vakta eller angripa (de flesta bruksraser som schäfer, doberman och rottweiler,
terriers, mastifftyper osv) och att känna stämningen tätna av den andra partnerns upprördhet får
dem bara ännu mer beslutsamma att hålla fast för kung och fosterland! I värsta fall kan det tända
gnistan till att på allvar börja vakta bytet och hunden kan växla över till ett ganska obehagligt humör,
som vi absolut inte önskar möta!
Lugn och positiv attityd
Oavsett om glimten i hundens ögon handlar om bus eller allvar, så måste vi som hundägare visa en
lugn, trygg och positiv attityd. Det sättet som vi hanterar situationen på och den känsla som vi agerar
med kommer nämligen att styra alltihop. Är vi upphetsade, blir hela situationen upphetsad. Är vi lugna
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och sansade, kommer hunden snart att lugna ner sig. Genom att visa trygghet och pondus visar vi att
vi är naturliga ledare, som inte behöver sänka oss ned till en barnslig nivå där man blir upprörd och
förlorar besinningen.
Lättlurade
Hundar är otroligt lättlurade. Man kan oftast avleda dem hur enkelt som helst. Här kommer några
enkla knep:
1. En snabb lösning är att vända sin uppmärksamhet ner mot marken/golvet. Sätt dig på huk,
peta med ett finger på underlaget och prata för dig själv om vad intressant det verkar. Det är
inbyggt i hunden att när en flockkamrats fokus är riktat mot något speciellt, så ska man ta
reda på vad det handlar om. Vilket gör det troligt att hunden kommer närmare och glömmer
sin jaktlek.
2. En annan snabb lösning är att ge hunden en uppgift den troligt klarar av. Kanske kan du säga
”sitt” eller ”rulla runt”. Visa gärna med de handtecken du brukar använda. Om hunden är van
att bli belönad för den utförda uppgiften kommer den sannolikt att gärna göra det och
förvänta sig belöning. Den glömmer sitt byte. Hunden behöver inte vara nära för att man ska
kunna försöka med detta. Kanske stannar hunden upp och tvekar över om den kan utföra vad
du begärt på avstånd, men då kan du passa på att lugnt gå närmare och göra situationen
enklare samtidigt som du upprepar orden med glad och vänlig stämma. När hunden gör vad
den förväntas, belöna hjärtligt med rösten och hämta godbit i efterhand om du inte hade någon
tillgänglig.
3. Saker och ting behöver inte göras svårare än att man använder en ömsint och positiv röst.
Pratar man lågt brukar hunden bli nyfiken och komma närmare för att höra vad som händer.
Att säga kärleksfulla ord i en upphetsad situation är kanske svårt, men det kan totalt få
hunden in på andra tankar! ”Mattes lilla älskling, världens vackraste vovve!” och liknande kan
göra susen! Att låta som om hunden är ynkligt liten och hjälplös kan också förändra hundens
sinnesstämning och få den mindre angelägen att spela tuff. Hundar är helt enkelt väldigt
lättpåverkade! Man kan säga att ”som du låter kommer hunden känna sig”!
4. Ett annat alternativ är att använda ord som hunden kanske känner igen: ”Ska vi gå ut?” ”Vill du
smaka?” ”Var är bollen?” ”När kommer husse?” ”Ska jag klia dig på magen?”. Om hunden
kommer fram och tar kontakt ska den givetvis få något positivt för det. Har du pratat om en
kelstund, en smakbit eller en speciell leksak ska den förstås också få det. Annars blir ju orden
betydelselösa i längden.
5. I sista hand kan man faktiskt helt enkelt gå och hämta något som hunden är intresserad av,
någon leksak, någon smakbit eller kopplet för att gå en promenad. De flesta hundar byter
gärna bort vad de snott mot en favorit.
Försök inte ta
Om hunden har kvar föremålet i munnen och kommer nära dig, är det viktigt att du inte glömmer att
spela ointresserad av saken. Om du skulle sträcka dig efter saken hunden tagit, är du sannolikt tillbaka
där ni började och hundens vilja vaknar på nytt för att bevaka och behålla det du nu visat intresse för!
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Ignorera hundens byte och engagera den i något annat, som ovan, som gör att den spontant släpper
ifrån sig saken. Undantag kan gälla om det är något farligt som hunden har tagit, t ex ett par glasögon
som kan gå sönder och göra illa hunden. Tänk då på att röra händerna lugnt och försiktigt, hastiga
rörelser tänder jakt- och kamplusten. Använd något riktigt gott för att avleda och idka byteshandel
med.
Prestige
Det som är svårt med hela detta äventyr är att människan har en förmåga att lägga in prestige i sitt
agerande! Man vill visa att man minsann är den som bestämmer! Kanske har man fått lära sig att det
är så det ska gå till. Men det är ett ålderdomligt tänkande! List vinner alltid över våld och både i
människans och hundens värld får man störst respekt och förtroende för den som agerar klokt och
tryggt och inte den som beter sig arrogant och buffligt.
Dessutom vet vi att även de yngre i en vargflock har rätt att vakta det som de fått tag i. Det finns inga
regler mot det. Hunden anser sig alltså ha rättighet att vakta även mot sina flockledare, oss
människor. Men om den känner trygghet, respekt och förtroende för oss kommer den inte att göra det,
mer än på skoj i en sådan jaktlek som beskrivits ovan.
Loss
Att lära hunden släppa saker på ett visst kommando, som ”släpp”, ”tack” eller ”loss” kan vara en bra
idé. Men det gör man bara genom att visa hunden att den kan vinna fördelar med att vara
tillmötesgående! När hunden lärt sig det blir hela övningen ”att släppa på kommando”, inlärd som en
positiv och förtroendefull handling två flockkamrater emellan. ”Du får det här om jag får det där!” Med
en snäll och glad röst påverkar du hunden att känna detsamma, en hund tränad på rätt sätt avstår
gärna sitt fynd till dig.
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