r ac e po rt r æ t - BE AGLE

A merry little hound

– en glad lille jagthund

• Lykken er: sin helt egen ”beagle-pack”.

1. var så glad for sit ”beagle-pack”, at
hun lod sig male sammen med hundene. Hendes beagles var af den type,
men kaldte ”pocket beagles”. De var
meget små og kunne sidde på armen,
når damerne bevægede sig rundt.
Det engelske kongehus har haft
beagles helt frem til Dronning Victoria, som var en engageret opdrætter og udstiller. Siden blev hundesport mere almindeligt, og beaglen
fik nedskrevet sin standard. Beaglen
var allerede tidligt en elsket familiehund, men dens jagtlyst er stadig den
dag i dag, fremtrædende.
Den aktive flok- og familiehund
Den moderne beagle er generelt en

n Te k s t o g f o t o : W i e g a a r d e n / M a r l e n e H e d e g a a r d

• Beaglen er en glad familiehund, men man skal ikke undervurdere dens jagtinstinkter.



Beaglen er en drivende jagthund, lille
og aktiv, robust og selvstændig, med
stærke jagtegenskaber. Dansk opdræt
af beagle er af meget høj standard,
faktisk mener mange, at det kun
overgås i racens hjemland.
Historien
om beaglens oprindelse
Når man portrætterer beaglen bør
man nævne dens historie. Der er
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meget sund hunderace. Der er ikke
en masse problemer med arvelige lidelser og sygdomme hos hundene,
som også ofte bliver meget gamle –
op til 15-16 år.
Beaglen stortrives i flok. Dette skyldes utvivlsomt, at den er skabt som
pack-hound, altså en jagthund, der

Sådan lyder
englændernes beskrivelse
af beaglen, men der er mere
end glæde og jagtinstinkt i den
energiske race, som er en elsket
familiehund ikke bare i
oprindelseslandet England,
men over hele verden

nemlig det særlige ved beaglens historie, at man mener at kunne føre
racens aner helt tilbage til 430-355
før vor tidsregning, hvor små, glammende, langørede drivende hunde,
drev vildtet frem til jægeren under
harejagt.
Ordet ”beagle” (lille) kendes først
mere end 1000 år senere, og selvom
datidens hunde var meget forskellige
fra den moderne, så er det ikke usand-

synligt, at hundene meget tidligt er
vandret med jægere fra Grækenland
op til det europæiske fastland, og senere blevet bragt til England med den
romerske invasion.
”Pocket beagles”
Efter år 1500 begynder racen mere
at ligne den, vi kender i dag. Beaglen
blev meget populær som harehund,
helt op til hoffet. Dronning Elizabeth

MENTALITET: En glad hund, som jager ved at følge en fært. Opfindsom og aktiv, udholdende og beslutsom. Den er intelligent og
ligevægtig.
BEHOV: Kræver beskæftigelse, træning og at deltage i familiens/
flokkens aktiviteter.
STØRRELSE: Skulderhøjde: mellem 33-40 cm.
PELS: Kort, tæt og vejrbeskyttende. Alle hound-farver undtagen leverbrun. Halespidsen er hvid.

lever og jager i flok. Derfor er en
beagle som regel også meget venlig
og imødekommende overfor andre
hunde, fortæller Birgitte Søndergaard
og Henning Kristiansen, som har opdrættet beagler siden 1996.
- Beaglens temperament er rigtig
godt; det er en kærlig og social hund,
som pga. dens flokmentalitet også
trives rigtig godt i menneskeflokke;
familier. Den er en pragtfuld familiehund hvad børn angår, fortæller
Birgitte. - Den er jo lavet til at gå i
flok, hvilket gør den meget tolerant.
Dermed ikke sagt, at man bare skal
lade hunde og børn tumle løs, det er
vigtigt at lære begge parter at omgås
hinanden fornuftigt.
Den store jagthund
i den lille hund
Det er let at falde for beaglen: det
glade sind og det søde ydre, men
oveni alt det charmerende er beaglen
en jagthund, hvilket man er nødt til
at forholde sig til, inden man falder
for racen – ellers kan det let blive et
problemfyldt hundehold.
- Man kan ikke bare uden videre
slippe sin beagle løs, når man er ude
at gå tur, fortæller Henning som eksempel på, hvor stærkt racens jagtinstinkt er. - Hvis der er fært i nærheden, vil hunden øjeblikkeligt sætte 
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• Skal noget undersøges, så gør man det sammen. Beaglens flokmentalitet er meget stærk.

miliehund, har den et stærkt jagtinstinkt, og
den elsker at grave efter mus og mosegrise.

af sted ud ad sporet, og det er jo ikke
særligt hensigtsmæssigt. Det er selvfølgelig muligt at lydighedstræne sin
beagle, faktisk er det slet ikke svært,
for det er en hund, der gerne vil samarbejde, men hvis man ikke vil have
en jagthund, bør man vælge en anden race.
- En beagle skal aktiveres for virkelig at trives, konkluderer Henning.
- Den er en drivende jagthund, som
bruger sin lugtesans og elsker at løbe
og springe. Derfor kan man med
fordel træne sportræning, agility el-

Lad dig ikke narre!
- Beaglen elsker at indtage sofaen og
at hygge med familien, men den har
en stærk psyke, og forstår man ikke
at være konsekvent i sin opdragelse
og at sætte grænser, mister en beagle
hurtigt tiltroen til, at du har styr på

situationen, og så gør den, som det
passer den, fortæller Birgitte og tilføjer: - Og den kan gøre det så elegant, at du ikke opdager det før problemerne opstår.
- På den måde er en beagle ikke en
hund for den uerfarne førstegangs
hundeejer. Den kræver stor konsekvens og dygtighed hos ejeren, og
man skal bruge meget tid sammen
med den. Den skal deltage i familiens aktiviteter for at trives, lyder det
fra Birgitte.
Madglad charmør
- Man kan heller ikke snakke beagles
uden at nævne deres madglæde, siger Birgitte. - De elsker simpelthen
mad, og bliver derfor let for tykke,
hvis man ikke er opmærksom. Og
opmærksom det skal man være, for
hvis man efterlader middagsmaden
på spisebordet for at tage telefonen,
er maden med stor sandsynlighed
væk, når man kommer tilbage, smiler hun – klog af erfaring med de snedige hunde.
- Vi har for øjeblikket 8 beagler i huset plus et kuld hvalpe, så der er nok
at se til. Det hænder, at selv vi glemmer et eller andet og vupti, så er det
væk! Hundene er til gengæld så meget flokhunde, at de altid deler, smin
ler Birgitte. 

• Hos Kennel Sopwith Camel har man 1-2
kuld hvalpe om året. Filosofien er, at man skal
have tid til hvalpene og til at nyde dem.
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GRAFIKER: TJA

• Tag ikke fejl – selvom beaglen er en skøn fa-

ler schweisshundetræning med sin
beagle. Også fordi hundene ikke bliver brugt til praktisk jagt i Danmark,
da den type jagt, beaglen er skabt til,
kræver meget store jagtområder. Så
skal man til f.eks. Norge eller Sverige,
hvor der er bedre plads til drevjagt.
- Visse steder i udlandet, eksempelvis i Australien, bliver beaglen brugt
som ”lufthavnshund” til at snuse efter fødevarer i passagerernes bagage.
Hunden er samtidig så lille og sød, at
passagererne ikke bliver bange, hvis
en beagle kommer hen og snuser til
deres bagage.

