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FØRERHUND MED MASKINGEVÆR ‒ og andre herlige hundeliv 

 

Både som privatperson og som opdrætter under kennelmærket Fjante har Anne 

Egede været omgivet af hunde i hele sit liv. I bogen ”Herlige hundeliv” deler hun 

gavmildt og humoristisk ud af sine bedste hundehistorier og giver gode råd til 

både erfarne og nybagte hundeejere. 

 

Hvordan kan en pose til hundeefterladenskaber få en ung digter til at besvime? 

Hvad stiller man op med en understimuleret kæmpehund i puberteten? 

Kan hunde drikke sig fulde og forelske sig? 

Hvordan bidrager en flok legesyge hunde positivt til havens forskønnelse? 

Og hvem kan finde på at skyde en førerhund med et maskingevær? 

Der bor 500.000 hunde i Danmark, og hver eneste af dem er 

leveringsdygtig i underholdende historier. Men det er sjældent, at deres ejere 

indvier andre end de nærmeste i deres firbenede venners bedrifter. 

Hunde- og kennelejer Anne Egede har holdt hunde i mere end 25 år og nu 

har hun samlet sine bedste hundehistorier i bogen ”Herlige hundeliv ‒ Førerhund 

med maskingevær og andre vakse vovser.” 

Her kaster hun al blufærdighed af sig og beretter underholdende om sit til 

tider indviklede liv med en stor hundeflok. Humoristiske hundeforviklinger er 

nænsomt blandet med poetiske skildringer af jagt, hundefødsler og opdragelse, så 

læseren både vil more sig højlydt og høste nyttig viden om hundeadfærd og 

hundepsykologi fra en ekspert på området. 

Anne Egede er velkendt i hundekredse som skribent og som en stor 

kapacitet indenfor træning og opdræt af jagthunde. Hun har i en årrække været 

registreret schweisshundefører og har flere hundrede vellykkede 

schweisseftersøgninger bag sig. Hun har undervist i hundeopdræt, hundeavl og 

genetik og afholdt talrige kurser i træning af schweisshunde, blandt andet for 

Jægerforbundets skole på Kaløe. Anne Egede skriver om hunde for blandt andet 

magasinerne Jagt, Vildt og Våben, Vi med Hund og dyrlægernes fagblad Dansk 

Veterinærtidsskrift. Yderlige oplysninger på www.herlige-hundeliv.dk  
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