
    RUGAAS LYVER! 
 
Jeg leste med interesse, og etter hvert mer og mer undring intervjuet med Turid Rugaas i siste 
nummer av Hundekjøring.  Riktignok er Rugaas kjent for sine kontroversielle meninger, men 
at det stod så dårlig til var overraskende. 
 
Rugaas er opptatt av at hunden skal utsettes for minst mulig stress, og vi er vel alle opptatt av 
hundens ve og vel.  Men hvis man skulle følge Rugaas sin tankegang så ville det ikke være 
mulig å drive noen form for hundesport.   
 
Jo da, starten på Femundløpet medfører helt sikkert mye stress for hundene.  Og de store 
jaktprøvene på Kongsvold hvor det samles 600 – 700 hunder fører også til stress.  Eller 
agilityhunden som venter på tur er helt sikkert også stresset.  Men vettuge hundefolk vet at 
hunden har godt av, og gleder seg til å utføre ulike type arbeidsoppgaver i nær samhandling 
med eier.  
Vel, nok om det.  Rugaas må gjerne ha sine spesielle meninger, og alle vi andre kan jo glede 
oss over å bruke hundene våre aktivt, og gi de et meningsfylt liv. 
 
Det jeg imidlertid reagerte mest på var dette: Sitat: ”Men tidligere, da jeg ofte ble presentert 
for aggressive og vanskelige hunder, brukte jeg en del som dempende signaler.  Jeg var en av 
de første som tok i mot slike hunder, og vi var ikke så mange.  Geir Nordenstam gjorde det en 
stund, men sluttet fordi han ble bitt så mange ganger.  Noe som er et bevis på at hans metoder 
ikke fungerte.”  Sitat slutt. 
 
Rugaas kan umulig ha hatt noen befatning med Geir Nordenstam eller vite noe som helst om 
hans virksomhet når hun uttaler seg slik. Alle de ledende hundekjørerne her i landet, som 
kjenner Nordenstam, må ha satt kaffen i halsen da de leste dette. Nordenstam har drevet 
profesjonelt med hund i en mannsalder, og gjør det fremdeles.  Tusenvis av hundeeiere har 
gjennomført ulike kurs hos Nordenstam Hundeskole med meget godt resultat. Nemlig en 
lydig og velfungerende hund.  Men med over 50 hunder av ulike raser på kennelen samtidig, 
og over 50 000 solgte bøker, kan man godt forstå at han kan være en torn i siden for Rugaas.  
 
Mange tror at Nordenstam kun har rehabilitert aggressive hunder.  Det er ikke riktig.  Han har 
tatt i mot alle typer atferdsproblemer., og det med utmerket resultat! Hvis metodene hans 
”ikke fungerer” slik Rugaas hevder, er det jo litt merkelig at man stadig får så gode 
tilbakemeldinger blant de tusenvis av hundeeierne som har deltatt på Nordenstams kurs, eller 
fått hjelp med sine hundeproblemer hos ham. Alle som har hatt gleden av å bli kjent med 
Nordenstam Hundeskole hvor man har satt velfundert hundekunnskap i system slik at det har 
blitt en pedagogisk innertier for både hundeeier og hund, vet at det virker.  Det vil føre alt for 
langt å greie ut om alle Nordenstams prosjekter på –70, -80 og -90 tallet, men de som er 
interessert i å lese mer kan gå inn på www.nordenstam.no. 
 
Vi som også har hatt gleden av å bli kjent med Geir Nordenstam personlig, vet at drivkraften 
har ikke vært verken penger, eller ”ære å berømmelse”, men en inderlig kjærlighet til hunden. 
 
I 1992 ble imidlertid Nordenstam syk, og han har gjennomgått to hjerteoperasjoner.  Det er 
grunnen til at han måttet trappe ned sin personlige innsats.  Ikke fordi han ble bitt, som 
Rugaas hevder. Nordenstam Hundeskole lever fremdeles i beste velgående, og er antagelig en 
av de største hundeskolene i landet målt i antall kursdeltagere, med en ny generasjon dyktige 



instruktører. Geir rehabiliterer også stadig vanskelige hunder hjemme på gården i Trysil, som 
han har gjort sammenhengende i over 40 år. Jeg synes Rugaas bør forklare hvorfor hun 
hevder at han ”måtte slutte å ta i mot vanskelige hunder fordi han ble bitt så mange ganger”, 
og hvilket belegg hun har for å si at ”metodene hans ikke fungerer”. Som Hundekjørings 
reporter selv erfarte, så klarer hun jo ikke engang kalle inn sin egen hund når den overfaller 
gjester som kommer inn porten. Det holder virkelig ikke å be gjester om å ”bare snu ryggen 
til” en stor schæfer. Geir Nordenstam, som var fast foreleser på Politihøyskolens 
opplæringsprogram for hundeførere, kan sikkert lære henne hvordan dette gjøres.  
 
Turid Rugaas må gjerne ha sine meninger.  Men hun bør holde seg for god til å fare med 
usannheter og direkte løgn! 
 
 
Trond Lereng 
 
 


