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De angste hunde 
  Rigtig mange hunde er desværre skæpperæd 
for fyrværkeri. 
 
  Dette er et problem, som kan angribes fra 
flere vinkler. Man kan forhindre, at hunden 
bliver for bombarderet med indtryk nytårsaften, 
ved at trække gardinerne for, høre høj musik 
og slutteligt give hunden noget at gnave i, som forhåbentligt kan aflede dens 
opmærksomhed. Der findes efterhånden også diverse milde angstdæmpende midler, 
såsom noget af Bachs blomstermedicin, Zylkene og DAP. 
 
  Er hunden slemt skræmt, så har dyrlægen nogle forskellige ting, man kan dope hunden 
med. 
 
  Slutteligt kan man også forsøge at gøre noget ved hundens egentlige problem - nemlig 
angsten. At træne hunden til at synes, at knaldende og glimtende, sprutten, knasen og 
sprøjten er helt fint, tager lang tid - men det er en træning, der, når den virker, er det hele 
værd! 
 
  Jeg vil her give en mulig fremgangsmetode - om det er den bedste, skal jeg ikke kunne 
sige, men den har virket herhjemme! Møffe er gået fra at være en stresset hund 
Nytårsaften, der knap kunne koncentrere sig om et kødben, trods gardinerne var trukket 
for og musikken høj - til i dag at være 100% lige glad indendørs og udenfor at have stået 
tolv meter fra en juniorraket, der fløj i vejret - kigge, vende hovedet mod mig inden den 
eksploderede og bede om en godbid. 
 
  Det må da siges at være et resultat, der er til at tage og føle på! 
 
Fremgangsmetode 
  Først og fremmest, skal det udspecificeres: Man skal starte måneder før Nytår med 
denne træning! Man risikerer nemlig, at alt ødelægges, hvis hunden kommer ud for en for 
voldsomt oplevelse - og dette kan kræve intensiv gentræning af hunden, da det er forfra - 
eller endnu længere tilbage.. 
 
  Man kan vælge at købe nogle lyd CD'er, med lyde af torden, fyrværkeri og skud. De 
findes både billigt og dyre. Jeg forsøgte en til billige penge, der hed Adaptil - desværre var 
lyden ikke den rigtige til Møffe, han kunne ikke være mere ligeglad. Men den kan måske 
være meget god til nogle hunde og for dem, der er virkelig angste, kan den nok være et 
godt sted at starte. 
 
  Der findes også en, der hedder Sounds Scary. Jeg ved, at den bliver brugt forebyggende 
af mange, men har ikke selv prøvet den - syntes simpelthen den var for dyr, lidt hampert at 
tage 400kr. for at have optaget nogle lyde... Ikke det store kunstneriske arbejde der! 

 



 
  Så jeg tænkte - nogle har da nok lagt noget på nettet! Og jeps, www.youtube.com er en 
GULDGRUBE! Der findes hundredvis af filer der, i alle kvaliteter. Så kan det ikke blive 
bedre og det store arbejde med at sortere skidt fra kanel er sådan set det eneste problem. 
 
  Jeg selv blev rigtig glad for denne her: 
http://www.youtube.com/watch?v=PJ4KNrOsRLU 
 
  Masser af grimme lyde og det var en af de få, hvor Møffe rent faktisk reagerede på 
lydene! 
 
  Dette er nemlig første skridt i træningen - at tilvænne hunden til lydene alene. 
 
  Afspil filen på computeren, på så højt et niveau, at hunden kun lige akkurat ikke reagerer. 
Herimens ligger hunden så og gnaver i et kødben, eller også holder du en mindre 
godbidsfest med den. Hav rigeligt med godbidder parat og så kan du ellers træne lidt med 
hunden - positivitet er nøgeordet her! Det er FORBUDT i enhver henseende at skælde ud, 
irettesætte eller noget som helst andet, der kan være ubehageligt! Hunden skal associere 
lydene med rigtig positive oplevelser og det er Alfa og Omega. 
 
  Dette er en langsommelig proces. Du bør ikke hæve lyden mere end en anelse i hver 
træningssession/dagligt! Og begynder hunden at reagere, så kører du straks lydniveauet 
ned. 
 
  Træningen kører ikke efter en tabel, hvor du hele tiden kan "hæve det lidt". Hunden bør 
have tid til at bearbejde de nye indtryk, inden man øger kriteriet. Man bør derfor ikke bare 
kører træningen ud i et langt køre på en dag og så "hæve det lidt" nu og da. Giv hunden ro 
og tid til at tænke over, at det faktisk slet ikke var så skrækkeligt - så bliver træningen 
mere overkommelig og kommer til at gå mere glat. Jeg afspillede filen to til tre gange i 
træk og så stoppede vi for dagen. 
 
  Når man har nået toppen i lydniveauet - ja, hvad så? For nogle hunde, kan dette faktisk 
være nok. For andre er det ikke. Man kan nu prøve at afspille lyden i andre rum - på 
andre, og eventuelt bedre højtalere også. Og husk den vigtige regel: Øger man ét kriterie, 
så sænker man et andet! Nu begynder du at kræve, at hunden accepterer lydene i andre 

rum og netop derfor skruer du ned for lyden. 
  Som sagt var youtube en guldgrube ift. 
lydfiler. Du kan derfor også finde en masse 
nye filer og prøve dem af - husk dog igen 
reglen med kriterierne. Vi prøver noget nyt - 
så skruer vi ned for lyden. 
 
  Hunden skal stadig opleve, at lydene er = 
en kæmpe fest. Så husk igen et godt 
gnaveben eller en masse godbidder - hele 
tiden. Der skal være underholdning konstant, 
mens lydfilen kører. 
 

 
Hunden bag artiklen - Møffe 

Bare fordi det er lidt hyggeligt med billeder ;-) 



  Da vi var færdige med denne del med Møffe, var han rigtig fint tryg indenfor. Nytårsaften 
2011/2012 lå han i sin hundeseng med en lækker okseknogle, mens vores stuedør var 
åben - lige efter midnat! Vi bor nærmest i København, så I kan jo selv prøve at gætte, 
hvordan status var med fyrværkeri - der var meget! Men Møffe var ligeglad, så længe han 
bare havde sit kødben i sin seng. 
 
  Men jeg var tilgengæld ikke helt tilfreds endnu. Det var fedt for første gang siden jeg fik 
Møffe, at kunne stå uden for Nytårsaften ved midnatstid og nyde al fyrværkeriet (stod lige 
uden for stuedøren, hvor Møffe lå inde, så kunne hele tiden se ham, i så fald at han skulle 
reagere) - men grunden til at Møffe var blevet bange for fyrværkeri, var jo at han fik et 
chok engang, mens han var udenfor. Og det kunne stadig nå at ske igen, for der var han 
stadig ikke sikker... 
 
 Så i året 2012 intensiveredes træningen yderligere. Nu skulle han udsættes for "The Real 
Stuff". Og ligesom med lydfilerne, så starter man med at forvente så absolut lidt at hunden 
som muligt - eller rettere, man arbejder konstant under hundens reaktionstærskel! Og 
derfor starter man ud med det mildeste og ser, hvordan det går. 
 
  Jeg havde købt noget Juniorsortiment, 
blandt andet indeholdende: 
Romerlys 
Jumping Jacks 
Knasende Kranier (også kaldt Crackling 
Balls og Knasende kugler) 
Små fontæner 
 
  Det er dem, der kan være interessante 
for træningen i starten, i hvert fald. Og det 
gode ved Juniorfyrværkeriet er, at det er 
billigt! 
 
Romerlys og Jumping Jacks er dem jeg vil 
anbefale at starte med. De laver ikke 
meget lyd, men der er i hvert fald lidt 
lysshow, så hunden kan vænne sig lidt til det. 
 
  Man er nød til at være to mennesker til denne øvelse, da hunden af sikkerhedshensyn 
ikke bør være for tæt på krudtet som første punkt - og som 2. punkt, af hensyn til 
træningen. Det giver forhåbentligt sig selv, at hunden holdes i line under denne træning - 
og allerhelst i et bredt halsbånd (et halvkvæl, der slutter tæt, når det strammes, så hunden 
ikke kan komme ud af det) eller sele, for at undgå skader, om den skulle få et chok og 
kaste sig afsted i vild panik. Som skrevet tidligere, starter man på så absolut lavt et niveau 
som muligt og ser hvordan det går. 
 
  Start på en god afstand, hvor lydene derfor ikke vil forekomme så høje for hunden og 
lysshowet er på en goood afstand. Selv startede jeg på næsten 100meters afstand, første 
gang vi forsøgte. 
 

 
Lidt af det vi har brugt :-) 



  Det vil være rigtig godt, hvis du har lært din hund en "Se der!"-kommando. Jeg har startet 
øvelsen med at lære Møffe at se på andre hunde - har udbrudt "Se der!", mens jeg pegede 
mod en hund , dyyygti', godbid - på den måde går det nok rimelig snildt for de fleste. 
 
  Nu har jeg så brugt den, for at få Møffe til at forholde sig til fyrværkeriet, inden det gik løs. 
Allerede når lunten var tændt, fik jeg Møffe til at kigge og så var det ellers "Neeeiii, hvor er 
det fiiint og flot og her har du sørme en godbid - og en til - og en til! Er det ikke bare fedt? 
Og endnu en godbid, neeeiiii det er bare sjovt det her!". Det skal dog nævnes, at du skal 
være meget påpasselig med dit kropssprog - selv er jeg nervøs, når jeg træner, fordi jeg er 
bange for at Møffe reagerer og at jeg tackler det forkert. Det skal skjules - dit glade humør 
skal virker afslappet og ægte! 
 
  Hvis hunden virker nervøs, så skaber man en større afstand ved næste affyring - det 
gælder om hele tiden at arbejde under hundens tolerancetærskel! Når hunden ikke 
reagerer på det gældende fyrværkeri på gældende afstand, så tager man lige et par 
stykker mere - bare for en sikkerheds skyld - hvorefter man bevæger sig lidt tættere på. 
Jeg kunne udstikke en fast regel, såsom "aldrig formindsk afstanden med mere end 10%", 
eller andet rimelig sikkert tal. Men i stedet vil jeg opfordre dig som hundens ejer til at 
tænke selv over hundens forhistorie med fyrværkeri og overveje hvad den kan tåle. Nogle 
hunde kan man komme tættere på fyrværkeriet hurtigere med end andre. Men pas for alt i 
verden på at du ikke får for høje tanker om hunden - for så kan I blive smidt rigtig langt 
tilbage i træningen... 
 
  Crackling Ball's/knasende kranier er mit absolutte "favorit-fyrværkeri-trænings-fyrværkeri" 
- det er guld værd! Det knaser og knaser og opfører sig som en kæmpe stjernekaster. 
Altså faktisk en ret "scary" ting, pakket ind i lille indpakning - og så er den nem at styre. 
Romerlys og Jumping Jacks gjorde vi ikke meget ud af herhjemme, for Møffe har aldrig 
rigtig været skræmt af lyset (udover når det var ledsaget af knitren og bragen) og 
værdigede dem faktisk knap nok et blik. Men de små kugler her tilgengæld - dem var der 
meget arbejde i at tilvænne ham rigtig til! 
 
  Dog vil jeg her tilføje en vigtig note angående knaldfyrværkeri - nogle hunde,  i hvert fald 
Møffe, har en grænse for hvor tæt på lydene, de kan komme. Herefter bliver det decideret 
ubehageligt for ørerne og man kan træne nok så meget, men smerten i ørerne kan man 
altså ikke fjerne. Der var pludselig en margin på en meters penge med Møffe, hvormed vi 
ikke kunne komme tættere på - men her var vi altså også tæt på, under 10 meter. 
 
  Start med at sørge for, at hunden er fuldstændig bevidst om, hvor den affyrende person 
er. Gør den opmærksom på, at der sker noget ("Se der!"-øvelsen). Hvis hunden er typen, 
der bliver glad for at hilse på folk igen og igen, kan du bruge "fyrværkeri-mesteren" som 
belønning. Når fyrværkeriet er affyret og I har holdt jeres lille fest, kan I løbe hen til den 
person, der tænder fyrværkeriet. Så oplever hunden en god glæde og endda på stedet, 
hvor det skræmmende havde været. Men pas på at hunden ikke tager jeres løben som 
en flugt. 
 
  Når I efterhånden har bevæget jer rigtig tæt på fyrværkeriet, skal scenen ændres lidt. 
Begynd at gå en tur og lad hunden være opslugt af noget andet, hvorefter din hjælper 
affyrer den knasende kugle på en god afstand af jer. Vi startede med 50 meter og da det 



gik godt, prøvede vi hurtigt på nærmere hold. De virkelige situationer er jo ikke så opstillet, 
som det jeg beskrev før og hunde kan hurtigt danne nogle sjove læringsspor, som kun 
gælder i bestemte situationer. Men pas nu på, at I ikke ender med at give hunden et chok, 
fordi den ikke er helt tryg nok endnu. Denne fremgangsmetode gælder for øvrigt også for 
romerlys og jumping jacks, hvis hunden reagerer på disse. 
 
  Derudover, så affyrer man aldrig i starten tingene "oven på hinanden". Man affyrer en 
enkelt, lader hunden bemærke det og holder den lille fest. Herefter lader man der gå et 
øjeblik, førend man affyrer den næste, så der er ro på igen. Først når hunden er fint tryg 
ved pågældende type fyrværkeri, også på tæt hold, kan man lave en lille serie af 
affyringer, hvor den ene tændes efter den anden (start med to og vurdér hvordan det går), 
så der kun er en kort, kort pause imellem dem. Start på afstand og vær meget 
opmærksom på hundens kropssprog hele tiden - viser den det mindste lille tegn på 
utryghed, så stoppes der straks! Går det tilgengæld godt, så kan I stille og roligt bevæge 
jer tættere og tættere på hele tiden, mens fyrværkeriet er igang (husk at snakke 
opmuntrende og kaste en godbid her og der - eller hvad I nu kan finde på). Knasende 
kranier og fontæner er selvsagt det mest oplagte i starten til disse ting, ift. raketter og 
andet knaldfyrværkeri, som futter af på ingen tid. Men det er også et mål med raketterne. 

 
  Andre ting vi har arbejdet med, er raketter og fontæner. 
Vi fandt aldrig nogen "farlige" fontæner, juniorfontænerne 
var lidt... Til grin. I forhold til det niveau vi var på, da vi 
forsøgte os med dem. De sagde lidt shush og lavede en 
fin lille lysstråle. Møffe var bedøvende ligeglad. Til 
gengæld købte jeg nogle billige voksenfontæner, de var 
lidt mere spændende. De knitrede da lidt og lavede et 
stort lysshow! Ikke noget Møffe var specielt nervøs ved, 
vi stod hurtigt så tæt på som jeg turde og trænede lidt 
forskelligt sjovt. Men for nogle hunde kan de uden tvivl 
være meget skræmmende og det er i hvert fald ikke dem, 
man skal starte træningen op med! 

 
  Juniorraketterne var til gengæld "spændende" at arbejde med. For her var der både flere 
uhyggelige lyde og derudover, så var det pludselig over hovedet på hunden. Tjek raketten 
du har købt af, inden du udsætter hunden for dem - så du ikke bliver overrasket over 
kraften bag! Hvis du bor i nærheden af en sælger, der har forstand på sit fyrværkeri, så 
kan du nok få noget, der nogenlunde matcher dine ønsker. 
 
  Vi havde 20 små raketter og det var lige akkurat nok. Desværre dummede jeg mig ved de 
første par stykker og gik imod mine egne formaninger - det hjalp jo ikke en bjælde. Tænkte 
at Møffes reaktion var så mild, at det nok ville gå. Vi sad så fast der og først i næste 
træningssession, hvor jeg arbejdede fra større afstand, gik det godt og hurtigt fremad. 
Raketter er en meget anderledes oplevelse, end det der futter af på jorden - så start 
hellere på rigtig lang afstand! 
 
  Med Møffe var vi nået så langt med træningen i sin helhed, at vi hurtigt kom op til ham, 
der hjalp os - som sagt oplevede vi at stå kun tolv meter fra raketten, da den blev fyret af 
og Møffe kiggede blot kortvarigt, hvorefter han bad om sin godbid. Men jeg forestiller mig, 

 



at de hunde, der har været mere angste til at starte med, skal have denne træning langt 
mere gradvist. 
 
  Desværre når vi ikke længere nu før til næste Nytår - vi skriver nu d. 1/1-2013 og 
fyrværkerisalget er stoppet. Så vi kan ikke komme ud og prøve kræfter med noget større. 
Men vi er nået langt nu og enden er at se, den kan jo faktisk nærmest gribes i hånden :-) 
 
  Jeg håber at denne artikel kan være til hjælp og inspiration for nogle - selv er jeg lykkelig 
for, at vi er nået så langt i dag og ikke længere i samme grad frygter fyrværkeriet på 
gåturene i denne tid :-) Men mit vigtigste budskab må nok være: Kig på din egen hund og 
vurdér derudfra. Den kan både kræve mere - og mindre end, hvad der står i denne artikel. 
Så evaluér træningen undervejs og tilpas den din hund - der er ingen grund til hverken at 
trække træningen i langdrag eller at forhaste den, hvis man kan undgå det. 
 
Hvis uheldet er ude 
 
  Er uheldet ude og din hund får en rigtig dårlig oplevelse under træningen, så er der nogle 
vigtige ting at huske. 
 
  Sker det i en opsat situation med rigtigt fyrværkeri, så stop med at fyre mere af og bliv 
hvor I er! Du må for alt i verden ikke efterkomme hundens ønske om flugt! En hund går ind 
i en situation, med en rest af den følelse, den forlod situationen med sidst. 
  Så hold godt fast i linen og berolig hunden. Der er en stor sandsynlighed for, at din hund 
ikke vil tage godbidder her og det er ganske naturligt. Og her har du også en god indikator 
for hundens sindsstemning - en stresset (angst fremkalder stress) hund spiser ikke og 
ligeså er en hund, der spiser, ikke stresset. 
 
  Når krudtet fyres af, skal du først og fremmest holde øje med visse kropssignaler, der 
tyder på, at hunden ikke er tryg: 

• Tilbagelagte øren 
• Slikker sig om munden 
• Hurtig vejrtrækning 
• Kigger væk fra åstedet 
• Vender hovedet væk fra åstedet 
• Lav haleføring, også selvom den logrer 
• Falden bagpart 
• Rejste børster 
• Deciderede forsøg på at komme væk 
• Du sidder ved siden af hunden og kan mærke at den trykker sig 

 
 
  Disse signaler er tegn på utryghed (og der er garanteret flere, som jeg blot lige har 
glemt). Nogle af dem kan også betyde andet, alt efter situationen. Men viser hunden det, 
uden den plejer at gøre det, så er det et skidt tegn. 
 
  Når utrygheden er overstået i en sådan grad, at hunden er villig til at tage godbidder, så 
bliver du fortsat hvor du er. Gør oplevelsen positiv og stop ikke førend hunden er hooked 
på dig og træningen - bed den om nogle sjove tricks, såsom gi' pote, hva' si'r hunden, 



vinke, osv. Øvelser, som den elsker. Først når den kan gøre dette, UDEN at skutte til 
siden hele tiden, men kigger forventningsfuldt på dig, SÅ er hunden helt afslappet igen. 
  Er hunden ikke klar til dette, så nøjes dog med noget langt mere simpelt. Giv nogle 
godbidder, indtil I har opnået en kontakt (hunden slapper tilpas meget af, så den nu er i 
stand til at forholde sig til dig). Beløn så kontakten og så burde det ikke vare mange 
øjeblikke førend hunden slapper nok af til at I kan klare nogle øvelser. Når hunden er 
hooked, altså kigger forventningsfuldt og halen logrer højt, så er alt godt. 
 
  Men stop fyrværkeritræningen for denne gang og begynd først igen tidligst næste dag Og 
sæt så niveauet gevaldigt ned! 
 
Hov, hunden blev lidt forskrækket? 
 
  Blev hunden kun lidt forskrækket (læs i forrige 
afsnit om tegnene), men ikke mere end at den 
straks tager imod godbidder, når du tilbyder den 
og for øvrigt virker ok med det hele, så behøver 
man heldigvis ikke at tage samme forbehold som 
beskrevet ovenfor. Sørg for at sikre dig, at hunden 
rent faktisk er 100% afreageret (beskrivelse finder 
du i foregående afsnit) og hvis den er det, så 
sænk niveauet (flyt fyrværkeriet længere væk eller 
skru ned for lydniveauet), men du kan sagtens 
fortsætte træningen. 
 
  Hvis du skal bruge tid på at få hunden til at 
slappe rigtig af, vil jeg ikke anbefale at fortsætte 
træningen - vent hellere til næste dag. 

 


