Hundprofilen

PER JENSEN ⁄ ETOLOG

”Hunden förstår
ditt småprat”
Han drivs av en stark vilja att förstå våra
fyrfota vänner. I sin senaste bok försöker
Per Jensen avliva seglivade myter om
hundars beteende.
Varför är det rätt att trösta sin hund?
– En hund som blir omklappad av sin ägare utsöndrar hormonet oxytocin, det dämpar ångest, rädsla och smärta. Alltså
finns det all anledning att trösta med bibehållet lugn när
hunden har gjort sig illa.
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Vilken är den viktigaste myten att ta död på?
PER JENSEN
– Jag måste få välja två. Den första är att
Yrke: Professor i etologi.
vi ofta överskattar hundars förmåga att
Aktuell: Författare till
förstå hur saker och ting hänger ihop. Den
nyutkomna boken Den
andra är att vi nästan alltid underskattar
missförstådda hunden,
deras förmåga att läsa subtila signaler och
Natur & Kultur, 2017.
kroppsspråk. De förstår också ofta många
fler ord och hela meningar än vi tror. Hundägare i alla tider
har småpratat med sina hundar, och det har de gjort rätt i!
Vad vill du säga till nyblivna hundägare?
– Att de ska betrakta hunden som ett litet barn med begränsat förstånd. Då brukar de flesta landa rätt i relationen. En
ung hund som jagar bilar behöver vänligt få förklarat för sig
att ”så här gör vi inte i vår familj”. Om du ser hunden som
en varg som ska inlemmas i flocken finns risk att du tar i för
hårt. Då blir hunden rädd och osäker och man riskerar att
förstärka problembeteenden.
Hur känner du när du tänker på missförstådda hundar?
– Jag blir olycklig. Särskilt när jag tänker på dem som råkar ut
för den riktigt dominanta ledarstilen. Jag var med på 1970-talet när det hände att man använde kedjor i ljumskarna för att
få hundar att stå rätt, eller kastade nyckelknippor
på dem när de inte gjorde
som man sa. Det kan man
må dåligt av att tänka på.
Hundar vill ingenting annat
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än att vara till lags och leva i
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kärleksfulla relationer!
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