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ristiske for spidshunde. I 1908 blev hundekampe forbudt, men
racen blev bevaret og forbedret som en stor, japansk race.
I 1931 blev akitaen udråbt som Japans nationalrace. Racen er
langt over 1000 år gammel, og dens historie som jagt-, vagt-,
kamp- og trækhund er nedfældet i gamle skrifter.
Skæbne som pelsdyr
Under anden verdenskrig var tøj en mangelvare, og militæret begyndte at bruge blandt andet hundepels i deres militære
udrustning. Med undtagelse af schæferhunde, der blev brugt
af militæret, beordredes det, at alle hunde skulle indfanges og
konfiskeres. En række akitafolk forsøgte at undvige ordren ved
at krydse deres hunde med schæfer og gemme dem i fjerntliggende bjerglandsbyer. Efter krigen var antallet af akitaer stærkt
reduceret.
Racen udviklet i USA
I 1937 bragte den berømte amerikaner Helen Keller den første
akita fra Japan til USA. Interessen for racen blev vakt uden for
Japan, og i 1945 bragte en del medlemmer af de amerikanske
styrker akitaer med sig hjem til USA som familie- og vagthunde. Dette var hunde af en bestemt linje, Dewa-linjen, som

En american akita er en
intelligent hund, der kræver
masser af beskæftigelse

Fra Japan

til Amerika
American akita er en race
med stor værdighed og
styrke – og et velbevaret
jagtinstinkt
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American akitas historie begynder i Japan,
og racen har samme baggrund som den japanske – og oprindelige – udgave af racen,
der kort og godt kaldes akita. Tidligere gik
de to racer under samme betegnelse, men
i år 2000 blev de splittet op og fik hver deres racenavn og hver deres FCI-nummer.
Således hedder det i standarden for american akita, at racens hjemland er Japan,
men at den er udviklet i USA.

Oprindelse som bjørnejæger
Akitaen er en jagende spidshund, der oprindelig blev skabt i den japanske provins
Akita til bjørnejagt. Det siges, at bare to
akitaer kan nedlægge en bjørn. Efterfølgende har den også været anvendt til
hundekamp. Fra 1868 indkrydsede man
racerne tosa og mastiff. Som følge heraf
blev akitaen lidt større, men den mistede
samtidig nogle af de træk, der er karakte-

var karakteriseret ved intelligens og stor tilpasningsdygtighed.
Mange blev fascineret af de prægtige hunde, og det blev snart
en race i stor vækst og popularitet. I de næste to årtier blev der
kun importeret omkring 300 hunde fra Japan til USA, og i 1973
lukkede den amerikanske kennelklub stambogen for yderligere
importer fra Japan. Japanerne arbejdede videre på at nå tilbage
til den oprindelige type, som var kendt i Japan før indblanding
af andre racer. Derfor blev de amerikanske akitaer efterhånden
meget forskellige fra de japanske.
Da racen blev splittet op i 2000, enedes FCI og den japanske
kennelklub om at kalde de amerikanske hunde ”Great Japanese Dog”, eftersom japanerne ikke ville gå med til, at racen
skulle betegnes akita. Fem år senere blev navnet dog ændret
til American Akita.
Racedelingen foregik ved, at eksteriørdommere klassificerede
hundene efter det enkelte eksemplars karakteristika. I Danmark
var der på daværende tidspunkt syv american akitaer. Racen er
stadig forholdsvis lille antalsmæssigt herhjemme – i 2010 blev
der registreret 20 nye eksemplarer.
Skal have masser af beskæftigelse
I dag betegnes american akita som ledsagehund, men det er en
race med mange anvendelsesmuligheder. Jagtinstinkterne er

fakta

OM AMERICAN AKITA

BEHOV
Nogen motion og masser af udfordrende beskæftigelse.
TEMPERAMENT
Venlig, opmærksom, hurtigt opfattende, værdig,
modig og lærevillig, selvom den kan være ret selvstændig.
STØRRELSE
Hanner: 66–71 cm, tæver: 61–66 cm
PELS
Dobbelt pels med tyk, blød og tæt underuld. Yderpelsen er lige, grov til stiv og står noget ud fra kroppen. Hårlaget er kort på hovedet, nederst på benene
og på ørerne. Hårenes længde på manke og kryds er
ca. 5 cm, altså en smule længere end på resten af
kroppen undtagen på halen, hvor pelsen er længst
og mest rigelig.
FARVER
Alle farver som rød, fawn, hvid etc., også pinto (broget) og brindlet. Farverne er klare og rene med godt
afstemte aftegninger – med eller uden maske og blis.
Hvide hunde (ensfarvede) har ingen maske. Pinto har
hvid bundfarve med store, jævnt fordelte aftegninger på hovedet og mere end en tredjedel af kroppen.
Underulden kan have en anden farve end yderpelsen.
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velbevarede, og f.eks. anvender flere nordmænd og svenskere american akitaer til
elgjagt. Beskæftigelse, der indebærer jagt
og sporarbejde, er oplagt for american akita, men den kan også bruges til andet. Det
er ganske vist ikke en race, man typisk
bruger til lydigheds- eller agilitykonkurrencer, men mange af hundene befinder
sig faktisk godt i begge discipliner. Dog
skal man være opmærksom på, at det kræver en lidt mere kreativ hundefører end
mange andre racer kræver. I USA bruges
racen i øvrigt også som terapihund.
Uanset hvilke former for beskæftigelse,
man vælger, må man være opmærksom
på, at american akita er en race, der kræver en del beskæftigelse. Får den ikke det,
kommer dens kreativitet øjeblikkelig til
udtryk, og den finder selv ud af at fordrive
tiden med noget – og det er jo ikke nødvendigvis tidsfordriv, ejeren påskønner...
Vagtsomt familiemedlem
Også vagthundegenet er velbevaret hos
american akita; den er ganske vagtsom og

passer godt på sin familie. Den gør ikke
ofte – men hvis den gør, er det værd at
tjekke årsagen hertil, for det kan meget
vel betyde ubudne gæster.
En american akita er ikke begejstret for at
være alene. Den har et stort behov for at

American akita er en race, der kræver
motion og masser af fornuftig beskæftigelse. (Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak
Rasmussen)

være sammen med sin familie, som den
knytter sig nært til. Også andre menne-

Behovet for kontakt til mennesker er stort hos
american akita. Den er venlig og pålidelig –
også over for børn. (Foto: Lotte Lækholm)

sker, som kommer ofte i hjemmet, vil den
typisk knytte sig til. Over for mennesker
er den venlig og pålidelig – også over for
børn. I forhold til andre hunde kan den
dog vise et heftigt temperament.
Stærk og intelligent
American akita er en meget intelligent og
lærenem hund. Den er selvsikker og fysisk stærk og kræver derfor en kærlig, men
yderst konsekvent opdragelse. En american akita vil følge sin ejer og er opmærksom på ejerens signaler, men kræver til
gengæld en flokleder, som er rolig og giver
tydelige direktiver for, hvad der kræves
af den. Den kan let snige sig til at overtage styringen på sin meget charmerende
måde. Det er en stærk og til tider egenrådig hund, som opfatter og lærer hurtigt og kræver ekstra udfordringer af sin
ejer. Der skal ske noget for, at hunden ikke
kommer til at kede sig. Af disse årsager er
det en race, man skal have nogen hundekendskab for at kunne tackle med positivt
resultat for både hund og familie.
n

Akita i OJ
Simpson-sagen

GRAFIKER: LBJ

I forbindelse med retssagen om
OJ Simpson kom det frem, at det
var Nicole Brown Simpsons hund
der fandt hendes lig – og det var
en american akita. Det gjorde
racen yderst populær i USA i en
årrække med ”ikke registreret
storavl” til følge.
I tiden efter retssagen oplevede
Ann Charlotte Adrian flere gange
at møde amerikanske turister
med kommentaren: ”Oh, it’s OJ
Simpson’s wife dog”, når de fik
øje på hende og hendes american akita.
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