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HUNDELIV OG MENNESKELIV
Denne spørrelisten har til hensikt å få fram minner, erfaringer og synspunkter på forholdet mellom
mennesket og hunden i vårt samfunn. Materialet vil bli behandlet i et forskningsprosjekt. Enten du
selv er såkalt hundeelsker, om du er redd for hunder eller likegyldig, er svarene like verdifulle.
Nedenfor følger noen generelle synspunkter på tema som er tenkt behandlet i prosjektet.
Hundehold
Hundeholdet har forandret seg over tid. Fra å være mest til nytte er hunden i dag vel så mye til hygge.
Disse endringene kan være uttrykk for verdier og normer som har med andre og større forhold å gjøre.
Men hunden er et dyr og følger sin natur. Reglene for hvor den kan være og hvordan den bør oppføre
seg utendørs, er blitt strengere. Samfunnet blir i økende grad regulert og kontrollert, og det gjelder
også hundeholdet.
Familiemedlem
Hundens plass er ikke lenger først og fremst i hundehuset. Det er fortsatt hunder som lever sine liv
utendørs, i hundehus eller i løpegård, men de fleste hunder tilbringer det meste av sin tid innenfor de
samme vegger som eieren. Hundens, historisk sett, nye plass som "familiemedlem", viser seg i flere
ting slik som navngiving, hvor den får lov til å ferdes i boligen og at det brukes penger på hunden i
form av leker, utstyr osv.
Hundene våre er ofte med på bilder som blir tatt i helger og ferier. Et nyere fenomen er portrettfotografering av hunder hos profesjonelle fotografer, enten av hunden alene eller oftere sammen med
barna i familien.
Kommersialisering
De økende krav til hunden, og da egentlig hundeeieren, har også ført til en flora av tilbud og kurser
for hundeeiere. En hundeeier som ikke lykkes i å oppdra hunden sin, kan f.eks. gå til hundepsykolog.
Det finnes ulike "skoler" innen hundedressur. De siste årene har det blitt stadig fler spesialforretninger som fører dyreartikler.
Etikk
Vårt forhold til dyr dreier seg også om etikk. Vi må anta at da Henrik Wergeland skrev sitt dikt "Jeg
aldrig Hunden meer vil slaae", var det vanligere at folk straffet hundene sine fysisk. I dag er atferd i
forhold til dyr regulert både gjennom lovverket og gjennom den oppdragelsen vi gir barna våre. Denne
atferdsendringen er vi også interessert i å få belyst gjennom spørrelisten.
Et helt nytt fenomen er kremering av hundelik og egne begravelsesplasser for hunder, "hundekirkegårder". Hundeorganisasjonenes medlemsblader trykker også minneord om hunder.
Send gjerne inn bilder av hunder og mennesker, hundehuset o.a.!
Les gjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive. Vi tar gjerne imot tips om hundeeiere og
hundeinteresserte som kan tenkes å ville svare på listen!
Lykke til!

1. Hunder du har kjent
Hundens liv er kort, og de fleste har hatt eller har kjent flere hunder gjennom sitt liv. Det kan være hunder i din
egen familie eller naboens hund.

Fortell om den første hunden i ditt liv. Hva slags rase/blanding, navn, egenskaper. Fortell gjerne om
andre hunder du har kjent.

2. Hundehold
Vi vil gjerne at du svarer på disse spørsmålene selv om du ikke har hund nå, men har hatt det tidligere. Har du
hatt flere hunder, så skriv gjerne om dem alle! Skriv om forskjeller på hundeholdet før og nå. Prøv og tidfest
"før" og "nå".

Har du eller andre i familien hund? Hvordan ble hunden anskaffet? Hundens navn, rase, kjønn.
Hvorfor holder du hund, f.eks. for selskapet, som jakthund, for å drive hundesport.
Hvordan bør et ansvarsfullt hundehold være? Er du blitt utsatt for møter med hunder som har gjort at
du er blitt redd dem – fortell om det!
Er det sider ved andre menneskers hundehold som irriterer deg? Sier du fra til eieren dersom hunden
hennes blir vanrøktet? Hva om eieren er naboen din? Fortell om opplevelser og episoder!
I hvor stor grad er dagens rytme bestemt av at du/familien har hund? Hvordan blir hunden luftet?
Hvor ofte og hvor lenge? Hvem i familien går tur med hunden? Bruker du hundepose? I noen storbyer
er det laget hundetoaletter. Er dette en god idé?
En vanskelig ting å lære er å sette grenser for hunden. Hvor er hundens plass? Ferdes hunden fritt i
hele boligen? Hva synes du om det? Hvor går grensen? Får hunden din lov til å ligge i sofaen, i stoler
eller i sengen? Fortell om hvorfor du lar den/ikke lar den få komme i sengen. Er det andre regler på
hytta enn hjemme?
Fortell gjerne om hundehuset. Konstruksjon, farge, plassering. Står hunden i line eller løpestreng?
Skal hunden få være med på jobben? Begrunn svaret ditt. Tar du hunden med på besøk? I selskap?
Hvor er hunden når du/familien er på ferie?
Få du hunden klippet eller trimmet på hundesalonger? Fortell om dette, hvor ofte det skjer og ved
hvilke anledninger! Har du fått hunden din portrettfotografert? Fortell!
Fortell hva hunden din får lov å spise og hva som er forbudt. (Eks. middagsrester, hundemat, godbiter.) Hvor spiser hunden? Skal hunden ha sin egen matskål? Hvorfor? Skal hunden få slikke tallerkener og gryter?
Hunden er et dyr som stikker snuten sin i mange ting og som kan overføre smitte. Fortell hvor nært du
mener hunden bør få komme mennesker. (Eks. snuse og slikke på hendene, i ansiktet).

2

3. Hva skal hunden hete?
Skriv ned de hundenavnene du kan huske, gjerne hva slags hund som hadde navnet, og omtrentlig
tidspunkt. (F.eks. Bamse, elghund, hann. Brukt både før og etter siste krig.)
Trofast, Passop og Caro er gamle hundenavn. Kjenner du andre tradisjonelle navn? Har tisper kunnet
hete Trofast eller Passop?
Hva heter hunden din? Hvilke navn har hundene i din familie hatt? Hvorfor har dere valgt disse
navnene? Hva synes du om de navnene kennelene gir sine kull? Har du brukt dette navnet til daglig på
hunden?
Noen mennesker skaffer seg hunder av samme rase og kjønn og bruker det samme navn på den nye
hunden som den gamle hadde. Hva synes du om det? Fortell hvis du har eksempler!
Hva synes du om at hunder blir gitt menneskenavn? Hvorfor tror du at det er blitt populært å gi
hunder menneskenavn?

4. Hunderaser
Hunderasenes "ti på topp" har vekslet i etterkrigstiden. Det blir stadig registrert nye hunderaser i Norge. De siste
årene er det også importert raser som er vanskelige å dressere.

Hvilke hunderaser tror du var mest populære i din barndom? Var det noen forskjell på de rasene man
så på landsbygda og dem man så i byene? Var det vanligere å se blandingshunder før enn nå? Prøv å
tidfeste når det eventuelt skjer en endring.
Man sier ofte at eier og hund likner på hverandre. Har du sett eksempler?
Hva har du tatt hensyn til ved valg av hund? Mener du at visse raser bør forbys?

5. Hundens ting
Hva slags utstyr har du anskaffet til hunden din? (Beskriv gjerne halsbåndet og båndene, hundesengen, sele, meis, pulk, svømmevest osv.)
Har hunden din "klær", f.eks. dekken eller sko? Fortell! Setter du sløyfe i nasjonalfarger på hunden
din 17. mai? Hvorfor/hvorfor ikke? Er den pyntet julaften eller nyttårsaften? Med hva?
Gir du hunden julegave? "Gir" hunden familien julegaver? Feirer du/familien hundens fødselsdag?
Fortell!

6. Hunden som hobby
Har du deltatt på hundeutstillinger? Går du på slike utstillinger? Fortell!
Er du medlem av hundesportforeninger? Hvilke? Trener du eller andre i familien lydighet, agility,
hundekjøring, jaktprøver? Fortell!

3

7. Etikk
Fortell om hvordan det er å miste en hund.
Hvis hunden ble avlivet – hvem utførte det, og hvordan gikk det til? Ble hunden begravet? Hvor? Har
du noen gang fått hunden kremert? Hva mener du om en slik ordning?
Bør vi ha egne gravplasser for hunder (og andre kjæledyr)? Kunne du tenke deg å stoppe ut en hund
du har vært særlig knyttet til?
Hvordan reagerer du hvis noen sier at de er mer glad i hunden sin enn i andre mennesker?
I Norge er det innført forbud mot å kupere hundens ører og hale. Hvilke synspunkter har du på et slikt
forbud?
Menneskers forhold til dyr har en etisk dimensjon. Har vi i vårt samfunn god nok forståelse av hva
dette innebærer?

*********************************************************************************
Vi vil gjerne at du forteller om minner og episoder med hunder både av positiv og negativ art, også
om du aldri har hatt hund selv.

Liv Emma Thorsen
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