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”Stor hund i lille krop” er vel den bedste 
måde at beskrive en dværgpinscher på. 
Den fylder ikke så meget fysisk, men den 
har et meget stort ego og er meget karak-
terfast. Og så på den anden side er det en 
hund, der elsker at gøre sin ejer glad, og 
hvis ejeren gerne vil dyrke f.eks. agility, gå 
spor, lave diverse hundekunster, jamen så 
er en dværgpinscher med på det.
Grundet sin størrelse tror mange, at 
dværgpinscheren er en skødehund, men 
det er ikke tilfældet. Det er en robust 
hund, der har gode kræfter, er udholdende 
og sjældent er syg. Men igen, den kan være 
noget så kælen.
Så man kan faktisk sige om en dværgpin-
scher, at det er en lille allroundhund, og 
man kan udnytte dens evner på mange 
forskellige måder. Den har det bedst, hvis 
dens ejer giver den udfordringer, så den 
kan glæde ejeren ved at udføre disse.

Dværgpinscherens oprindelse
Egentlig nedstammer dværgpinscheren 
fra den urgamle tyske glathårspinscher, 
men den har ligeledes rødder i toy terrier. 
I begyndelsen af 1900-tallet indførtes en 
del black-and-tan toy terriers fra England. 
Disse var meget populære, men den ty-
ske pinscherklub fandt dem for spinkle. 
Nogle opdrættere begyndte derfor at ind-
avle tysk pinscher, og det man kom frem 
til, er grundstammen på vor tids dværg-
pinscher. 

Den første dværgpinscher blev udstillet 
i Danmark i 1905. Det skete i zoologisk 
have, og en af disse hunde var til salg for 
kr. 150,-. Først i 1922 kom der for alvor 
gang i at udstille dværgpinscher i Dan-
mark, og ved en udstilling dette år var der 
tilmeldt 20 dværgpinschere, heraf ti op-
drættet i Danmark.

En omgængelig størrelse
En dværgpinscher er en omgængelig sel-

skabshund, der kan omgås alle menne-
sker og børn. Det er en vagtsom hund, 
som giver lyd, når der kommer gæster, 
men når disse så er budt indenfor, så er 
de selvfølgelig velkomne, og hvis de også 
gerne vil kæle lidt, ja, så nyder hunden det 
i fulde drag.
I forhold til andre hunde er den ganske 
omgængelig. Er en dværgpinscher sam-
men med andre løse hunde, vil den straks 
hilse på – ikke på en aggressiv måde, 

BEHOV

Masser af samvær med familien, daglig 

motion. Elsker at få udfordringer og løse 

opgaver af forskellig slags.

TEMPERAMENT

Glad, aktiv, omgængelig og nysgerrig.

STØRRELSE

25-30 cm høj med en vægt på 4-6 kg.

PELS

Kort og tæt, glat tilliggende og glans-

fuld. Kræver stort set ingen pelspleje. 

Som andre hunde fælder den også, men 

da det er korte hår, er det ikke så slemt. 

En daglig overtørring med f.eks. et op-

vredet vaskeskind fjerner løse hår.

FARVER

Ensfarvet rød eller sort/rød med klar af-

grænsning mellem farverne.
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pinscher 
– en stor hund i en lille krop

Dværg-

Dværgpinscheren 
er en lille og robust 
allroundhund, der 

tilpasser sig de 
fleste forhold
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Nok er dværgpinscheren en aktiv hund – men 

den forstår også at slappe af! (Foto: privat)

En dværgpinscher er en miniatureudgave af den 

tyske pinscher og skal ikke være mere end 25-

30 cm høj. Den må ikke have dværgagtige træk. 

(Foto: Wiegaarden/Tine Luther)
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men den lader sig dog heller ikke kue. Den 
har selvtillid, men er ikke en, der lægger 
op til slagsmål.
Små hunde opfattes ofte meget gøende. 
Men det er helt op til ejeren at dæmpe 
denne gøen hos en dværgpinscher. Hvis 
man fra hunden er hvalp stopper denne 
gøen, hvor man ikke ønsker den, vil dette 
sidde fast – også når hunden bliver æl-
dre. En lille anekdote illustrerer dette: En 
hvalpekøber havde anskaffet sig en dværg-
pinscher, velvidende at han faktisk ikke 
måtte have en hund, hvor han boede, så 
han lærte med det samme sin dværgpin-
scher, at når den var i lejligheden, måtte 
den ikke gø. Men når de kom op til man-
dens sommerhus, så fik den fuldt afløb for 
sin gøen, for her måtte den nemlig godt 
gø. Når de var i lejligheden havde dværg-
pinscheren sin helt egen måde at fortælle 
ejeren, at den skulle luftes. Så hoppede den 
op i en taske, som ejeren lukkede, og bar 
ned i en nærliggende park. 

Altid klar til nye oplevelser
En dværgpinscher er en robust og aktiv 
hund, der altid er i godt humør, og er dens 

ejer interesseret i at lære sin hund noget, 
så er der store muligheder, for en dværg-
pinscher er meget alsidig og lærenem. Den 
følger gerne sin ejer i, hvad vedkommende 
synes er sjovt, og den elsker udfordringer 
af forskellig slags. Den elsker at bevæge 
sig, går ikke af vejen for en løbetur eller 
en lang gåtur, og mange bliver overra-
skede over dens aktivitetsniveau. Men en 
dværgpinscher er også en hund, der nyder 
at slappe af, dase i en solstråle, putte sig i 
sin kurv i et tæppe, måske i en sofa (hvis 
den må være der), men skulle der ske no-
get i nærheden, jamen så er en dværgpin-
scher klar til nye oplevelser.
Vejret har ikke den store betydning for 
en dværgpinschers udfoldelser, blot skal 

man huske, at den skal være i aktivitet, 
når det er rigtig koldt. Og nej, den behø-
ver ikke ”frakker” eller ”veste” for at holde 
varmen. Regnvejr generer den heller ikke, 
for pelsen skyer regnen.

En rigtig familiehund
En dværgpinscher er en god familiehund, 
der ynder at ligge i skødet hos et familie-
medlem for at blive nusset og pusset, og hvis 
den får lov, ynder en dværgpinscher at putte 
sig under dynen i sengen, men hvis man 
som ejer ikke kan lide en hund i sengen, 
så affinder en dværgpinscher sig også med 
dette og er tilfreds med sin hundekurv. Det 
er med andre ord ejeren, der sætter spille-
reglerne for en dværgpinscher, og normalt 

accepterer den det, men man skal lige huske 
på, at en dværgpinscher er en klog hund, 
så den vil nok prøve at overskride grænser. 
Hvis ejeren retter på den, så bliver græn-
serne som regel accepteret uden problemer.
En dværgpinscher er meget hengiven over 
for børn. Den er legesyg, og det er ikke 
den, der sætter grænser for legen, så her 
må de voksne være opmærksomme. Og 
når der er børn i en familie, så er det ofte 
dem, dværgpinscheren søger, for som re-
gel er det her, der er en, der gerne vil kæle 
eller finde på en aktivitet.

Meget tilpasningsdygtig
En dværgpinscher er ikke en krævende 
hund, den tilpasser sig livet med sin ejers 

livsform. Derfor kan man 
sige, at en dværgpinscher 
passer til aktive familier, 
der dyrker motion, for den 
vil nyde at komme med 
ud på de daglige løbeture, 
men den passer også til æl-
dre mennesker, for den kan 

også føle sig tilpas med de små ture, ældre 
mennesker foretager.

Generelt en sund hund
En dværgpinscher er generelt en sund 
hund, der normalt ikke bliver syg, så oftest 
er dyrlægeregningen kun til de regelmæs-
sige vaccinationer mv. Det skal dog næv-
nes, at da en dværgpinscher har en lille 
mund, kan det ske, at mælketænderne ved 
hjørnetænderne hos hvalpe ikke selv fal-
der ud, men må trækkes ud hos dyrlægen.
Dværgpinscheren kan blive ret gammel – 
nogle bliver så gamle som over 16 år.  n 

Se mere på Dansk Schnauzer og Pinscher 
Klubs hjemmeside www.dspk.dk

R ACEPORTR ÆT  -  DVÆrGPiNSCHEr

K a N  D E t  S a m m E  S o m  E N  S t o R  H u N D  –  N Æ S t E N

Til en opvisning på en hundeudstilling kom en ejer med sin 

dværgpinscher og viste, hvad denne havde lært. Den lille 

dværgpinscher havde gennemgået den fulde prøve for politi-

hunde, endda med meget høje karakterer. Dog var der en ting, 

den ikke magtede, nemlig at stoppe en flygtende forbryder. 

Så da en figurant foregav at være en flygtende forbryder, og 

ejeren slap sin dværgpinscher løs, spurtede den lille hund 

straks af sted, sprang op i figurantens beskyttede arm og bed 

sig fast. Med en normal politihund var den flygtende næsten 

blevet væltet, men med den vægt, en dværgpinscher har, var 

dette selvfølgelig ikke muligt. Den lille dværgpinscher hang 

blot fast i armen.

Dværgpinscheren er en nysgerrig og aktiv hund, 

der holder af at bevæge sig. (Foto: Wiegaarden/

Siri Eifler)
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             Dværgpinscheren  
      er aktiv og fuld  

            af godt humør


