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29-årige Dorthe Odefey laver
en ganske lille bevægelse
med den ene hofte. Kort ef-
ter med den ene skulder. Og
hunden Lucky – en charme-
rende blanding af en labra-
dor og en dalmatiner – rea-
gerer med at skifte position.

Let ser det ud, men det
har krævet hårdt arbejde.
Især med en hund som Luc-
ky, der ikke havde det for
rart de første halvandet år af

sit liv, inden han blev Dorthe
Odefeys.

Dorthe Odefey har netop
startet egen virksomhed –
Dyreadfærdscentret på Ve-
sterled 7 i Tjæreborg. Hun
er såkaldt holistisk hundead-
færdsspecialist (helhedsori-
enteret, red.), og her kan
frustrerede hundejere hente
assistance. 

Dorthe Odefey kan hjælpe
dem til at lære at forstå,
hvorfor deres firbenede ven-
ner gør, som de nu gør og
ændre på uhensigtsmæssig
adfærd, hvad enten adfær-
den går ud på, at hunden
splitter huset ad, når den er
alene hjemme, at hunden er
angst over for lyde eller bli-
ver aggressiv ved bestemte
bevægelser. 

– En typisk adfærdsfor-
styrrelse er aggressivitet.
Der aflives 12.000 hunde i
Danmark hvert år på grund

af adfærdsforstyrrelser. De
når ikke at fylde to år, fortæl-
ler Dorthe Odefey og under-
streger, at langt de fleste
skyldes misforståelser mel-
lem hund og ejer. Kun få har
rod i en egentlig sygdom.

Kærlig konsekvens
– Det er ærgerligt, for hvis
hundeejerne blot ville lære
at forstå hundens sprog,
kunne de ulykkelige situatio-
ner undgås. Hunde er meget
sensitive over for vores
kropssprog – hunde kommu-
nikere selv 95 procent med
ansigtsmimik og krop. Re-
sten er lyd, forklarer Dorthe
Odefey, der både har trænet
med politiet, med Sirius-pa-
truljen og forskellige andre
brugshunde. 

Samtidig har hun studeret
ulve i nationalparker og re-
servater for at hente viden
om hundens naturlige ad-

færd. Men også det forkerte
valg af hund, spiller ind, når
der pludselig opstår proble-
mer. 

– Mange tror, at en hund
er en hund. Men inden man
køber hund, skal man sætte
sig ind i, hvordan racen er.
Og så skal man huske på, at
hunde er meget individuelle.
Du kan for eksempel ikke
træne en rottweiler på sam-
me måde som en puddel,
konstaterer hun. 

Al hendes træning bygger
på kærlig konsekvens – al-
drig, aldrig tvang. 

– Man kan få alle til at gø-
re alt med tvang. Men der
kommer en modreaktion på
et eller andet tidspunkt. I
stedet skal man bruge de
bløde værdier og udnytte, at
hunden kan tænke selv, si-
ger hun, mens hun med le-
gende lethed dirigerer sin
Lucky.

Dorthe Odefey og hvalpen Buster, der er seks måneder gammel. Buster mangler cirka seks kilo, inden han er færdig med at vokse, så vi kan vist godt sige ih, du milde. 
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Hun taler hundenes sprog
ADFÆRD: Dorthe
Odefey fra Tjæreborg
er ekspert i dyread-
færd hos især hunde.
Nu tilbyder hun træ-
ning og hjælp, når ska-
den er sket.

Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk
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Dorthe Odefey, der har en tre og et halvt år lang uddannelse
bag sig, er også konsulent for et laboratorium i Holland, hvor
man bruger hunde som forsøgsdyr. Det har gjort ondt indeni,
men da hun ikke kan stoppe dyreforsøg, har målet været at
forbedre både de følelsesmæssige og fysiske forhold for dyre-
ne betragteligt. Og det er lykkedes. Dorthe Odefey kan kon-
taktes på telefon 2291 6776 eller på mail d@odefey.dk

NATTEN VAR PRÆGET
AF BERUSEDE
Esbjerg Politi fik en travl lør-
dag aften og nat, der var
stærkt præget af berusede
borgere, oplyser vagthavende
ved Esbjerg Politi, vicepoliti-
kommissær Ole Børge Svend-
sen.

Allerede klokken 18.10 lør-
dag aften fik politiet melding
om, at der lå en stærkt beru-
set mand og sov udfor num-
mer 16 i Englandsgade. En pa-
trulje fik manden vækket, og
det viste sig, at han kunne
fortsætte hjemover ved egen
hjælp.

Englandsgade var åbenbart
det foretrukne sted at sove
brandert ud, for i går formid-
dag måtte politiet vække end-
nu en mand – denne gang ud
for nummer 43.

Lørdag aften ved 21-tiden
kørte en patrulje af sted til pøl-
sevognen ved Banegården,
hvor en borger havde meldt
om en stærkt beruset mand,
der ragede rundt på cykelsti-
en. Han var dog væk, da politi-
et kom. 

Natten til i går fandt Esbjerg
Politi en bevidstløs, 27-årig
mand ud for nummer 49 i Is-
landsgade, og han blev fragtet
til Skadestuen på Sydvestjysk
Sygehus Esbjerg til afgiftning.

Ved ettiden natten til i går lå
der en stærkt beruset 26-årig
mand ved Danmarksgade og
sov på fortovet. Han blev væk-
ket, stablet på højkant og
sendt hjem. Og da klokken næ-
sten var fem søndag morgen
hentede politiet en 40-årig
mand, der lå og sov i et bus-
skur i Torvegade. Han kunne
ikke vækkes. Han blev lagt i
detentionen.

Dermed var det dog ikke
slut. Klokken seks i går morges
måtte politiet vække en 17-årig
dreng, der lå og sov i Frodes-
gade ved Rådhuset. Han blev
sendt hjem i seng. heidi

GÆSTER I KÆLDEREN
I alt fire borgere fik et ophold i
detentionen natten til i går. En
af dem, en 44-årig kvinde, op-
trådte voldeligt i Torvegade,
hvor hun sparkede ud efter
politiet. Det lykkedes hende at
ramme en betjent på benet. 

En 30-årig mand, der p.t.
bor på kriminalforsorgens in-
stitution på Fanø, havde ind-
ladt sig i slagsmål i Skolegade,
og han vendte tilbage til åste-
det, selv om han havde fået
besked af politiet på at forsvin-
de. Så han fik lov at sove i de-
tentionen, indtil turen gik tilba-
ge til øen.

En tredje detentionsgæst
blev en mand, der havde væ-
ret i slagsmål på Havana i Kir-
kegade. Han lod ukvemsorde-
ne regne over politiet og endte
derfor i detentionen, så han
kunne køle lidt af. heidi

SPRITKØRSEL
En 19-årig mand, der i fuld til-
stand og i bil påkørte en lygte-
pæl på parkeringspladsen ved
Esbjerg Gymnasium, er sigtet
for spritkørsel og kørsel uden
kørekort. heidi

i. Det kunne jo være gået
grueligt galt, siger Betina
Rahbæk. 

Containeren blev fjernet i
går, men familien, der er ved
at bygge badeværelse bryg-
gers og gang om, var også
næsten færdig med at bruge
den. 

Bilisten, der i går morges
påkørte containeren, var en
tur omkring sygehuset for at
få tjekket sine ribben, der
havde fået en hård medfart af
sikkerhedsselen. 

– Men der var ikke sket no-
get. Jeg blev reddet af airbags
og selen, sagde han med et
smil på læben til fotografen,
hvorefter han og hans søn tog
hjem og spiste rundstykker. 

Ifølge vagthavende ved Es-
bjerg Politi, vicepolitikom-
missær Ole Børge Svendsen,
er der ikke noget at sige fami-
lien på. Det er formentlig so-
lens placering på det pågæl-
dende tidspunkt, der har
gjort containeren usynlig for
bilister. 

– Det er helt forfærdeligt,
men godt, at der ikke skete
noget med nogen. Men vi kan
da ikke lade være med at tæn-
ke på alle de gange, vi har haft
bilen stående der – med børn

Familien i huset Spangsbjerg
Kirkevej nummer 32 har fået
to chok inden for 24 timer.

Lørdag morgen påkørte en
bilist den container til bygge-
affald, som var stillet op ud for
huset. 

Søndag morgen ved sam-
me tid gik det galt igen, og
braget runger endnu i ørerne,
siger moderen i familien, Be-
tina Rahbæk. 

Container var
usynlig for bilister
Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk

Bilen fik en hård medfart, da den bragede ind i containeren. Men
bilisten havde dog ikke meget fart på, idet han lige var drejet om
hjørnet fra Kirkegade. FOTO: ANNETT BRUHN
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