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Lär hunden
varna för brand!
Hunden är människans
bästa vän sägs det. Nu kan
husse och matte lära familjens kelgris att varna för
brand redan innan brandvarnaren hunnit gå igång.
Karin Strandberg varvar jobbet som
formgivare med att arbeta som hundcoach.
Hon har alltid haft ett stort intresse för
djur och som fyraåring kunde man oftast
se henne i sällskap med hunden Cherie, en
irländsk setter.
– Djur har alltid varit en del av mitt
liv i någon form. Jag har nästan alltid haft
hund, ridit etc.
Det var rottweilern Tindra, som med
stor personlighet och mycket karaktär kom
in i hennes liv för sju år sedan, som inspirerade Karin att lära sig mer om hundars beteende och 2003 startade hon den egna firman Dogma tillsammans med Mia Lindoff.
Dogma erbjuder hundkurser i grupp, privata konsultationer, utredningar, rådgivning,
seminarium och föreläsningar.
– Det finns ett stort behov av detta. Betydelsen av »dogm« som står för »en enda
sanning« är ganska motsägelsefullt för vad
vårt Dogma står för, vilket vi tycker är lite
kul. Vår grundfilosofi bottnar i kärlek och
respekten för hundar, men det finns kanske
inte alltid en enda sann väg att gå utan man
måste se till individen.
Brandvarning för hund

Kursen ger matte och hund tillfälle att både leka och lära.
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Idén till kursen i brandvarning föddes redan på 1960-talet då Anders Hallgren, allmänt ansedd som världens första hundpsykolog, arbetade som föreståndare för
Hundstallet i Stockholm. En dag såg han i
tidningen att boxerblandningen Pia, som tidigare bott på Hundstallet, hade larmat vid
en kraftig brand och på så sätt räddat hela

sin nya familj. Pias insats stannade kvar hos
Anders men det dröjde ända till 1985 innan
den första brandvarnarkursen var ett faktum. Anders har nu låtit Karin ta över utbildningen av brandvarningsinstruktörer
för att kunna sprida kunskapen vidare till
privatpersoner.
– Har man tränat hunden är chansen stor att den upptäcker branden innan
brandvarnaren hinner gå igång vilket vinner livsviktig tid, säger Karin. Hundar kan
också skilja mellan till exempel en brasa
och en brand eftersom de känner av att en
brasa är något vi har kontroll över och har
interagerat med.
Markerade direkt
Kursen i brandvarning bygger på flera moment. Hundarna ska kunna vakna och känna lukten av rök, följa och lokalisera källan
till röken, larma, springa och hämta och
eventuellt väcka en sovande matte och husse för att visa dem var det ryker och sedan
larma igen.
Karins egen hund Tindra är ett exempel

Karin Strandberg och Anders Hallgren diskuterar upplägget.

på att kursen ger resultat. Tindra hade
relativt nyligen genomgått utbildningen när hon en dag hemma fick visa sina
kunskaper.
– Jag hade precis flyttat så köket var
fullt av kartonger och brödrosten stod på

golvet. När jag var i ett annat rum hörde
jag Tindra skallmarkera. Det visade sig att
brödet i rosten hade fastnat och börjat ryka
och när jag kom in visade hon ivrigt källan till röken. Hon fick självklart massor
av beröm! Hundar har bra minne men det
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»Hundarna utför ivrigt
sina uppgifter i väntan på
sin belöning«
Karin Strandberg

Lite hundgodis smakar gott efter övningarna. Med lek och glädje lär sig hundarna
att markera för rök.

kan vara bra att fräscha upp kunskaperna
då och då.
Ett annat exempel är en tysk labrador,
Nero, vars matte hade tränat honom med
hjälp av Anders Hallgrens bok »Livräddare
på fyra ben«.
Nero kom inspringande till matte i köket. Han verkade nervös och skällde, så hon
följde efter honom ut i vardagsrummet där
det hade börjat pyra i en bokhylla. Kvinnan
hade ställt ett värmeljus i bokhyllan som
hade börjat fräta på färgen ovanför vilket
ledde till rökutveckling. Hyllan stod precis
bredvid ett gardinklätt fönster så det hade
kunnat sluta med en riktig brasa om inte
Nero hade sagt till i tid!

att senare sättas samman och hundarna
utför ivrigt sina uppgifter i väntan på sin
belöning som varierar efter hundens tycke
och smak. Det kan till exempel vara att
kraftfullt få väcka sin matte eller husse
som »sover« under ett täcke genom att slita,
hoppa och skälla och som belöning sedan få
sin favoritleksak.
Dogma kommer snart också att släppa
programmet »Änglavakt«. Tanken är att
hundar som har utbildats i brandvarning
ska få en utmärkelse i form av en bronsknapp att fästa vid halsbandet. De hundar

Änglavakt
Karin och Anders har hållit instruktörsutbildningar de senaste två åren och till våren är det dags för en allmän kurs dit alla
är välkomna.
– Det är bäst om man kan vara utomhus eftersom vi använder riktig eld, dock
under mycket kontrollerade former. Intresset är stort och jag har redan fått in en del
anmälningar. Det är en rolig träning som
förutom att ha ett praktiskt syfte, att rädda
liv, aktiverar hunden och leder till ett kul
samspel mellan hund och ägare som inbjuder till ohämmad lek.
De olika momenten tränas separat för
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Deltagarna samlade efter en lyckad kurs.

som dessutom klarar testet i hemmiljö får
en silverknapp och de hundar som räddar
liv i en riktig brand får en knapp i guld.
– Vi är relativt bra på att ta hand om
våra hundar i Sverige även om vi är långt
ifrån att ha en perfekt hundhållning. Just
nu finns det till exempel hårda influenser
från bland annat tv där man jobbar med
bestraffning och snabba lösningar vilket
är trist när det faktiskt finns hållbara och
trevligare metoder. Jag bodde ett år i Portugal och där kunde man se hundar på landet
vars enda funktion var att sitta fastkedjade dag ut och dag in och agera larm. Portugal drabbas varje år av kraftiga bränder och
kunde man få igång en kurs i brandvarning
för hundar även där skulle det bidra till att
öka hundens status och således ge dem ett
bättre liv. Vi har domesticerat hunden och
fört in den i våra liv – då har vi också ett
ansvar för dem som de biologiska och tänkande varelser de är. n

Läs mer om kurser och utbildningar för hundar på
www.dogma.nu

