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Baggrunden
som arbejdshund
betyder, at den
islandske fårehund
er robust, adræt
og stærk.
Dette samt dens
venlige, glade og
livlige temperament gør, at den
passer fortrinligt til
den aktive familie

D

en islandske fårehund er en ”gammel
sag”. Typen fandtes allerede i stenalderen, og senere bragte vikingerne
den med sig til Island, hvor den udviklede sig
til den race, vi kender i dag. Den islandske
fårehund har spillet en særdeles vigtig rolle
på sagaøen op gennem årene, hvilket blandt
andet den islandske litteratur – sagaerne indbefattet – vidner om.
De islandske bønder har siden vikingerne haft
en fantastisk hjælper i fårehunden. Den driver
ikke bare får – men også heste og kvæg – hjem
fra markerne. De helt store opgaver ligger, når
får og heste om foråret skal drives op i højlandet, hvor de traditionelt græsser frit om
sommeren, og når de drives ned til gårdene
igen om efteråret. Her arbejder fårehundene
utrætteligt med både at drive flokken frem og
finde de dyr, der er forsvundet.
Terrænet er mange steder forholdsvis ufremkommeligt, så arbejdet kræver en robust, smidig, stærk og udholdende hund.
Den islandske fårehund driver ved at gø. Men
dens gøen har ikke bare som funktion at få
dyrene til at flytte sig; det holder også rovfuglene væk fra lammene. Denne beskyttelse af
lammene er et medfødt instinkt, så derfor 
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TEMPERAMENT

PELS

Hårdfør og adræt, årvågen, gøende,
munter, venlig, nysgerrig, legesyg og
uforfærdet.

Tæt pels med tyk underuld. Findes i
en lang- og korthåret variant. Fælder
noget og kræver en grundig ugentlig
gennembørstning.

BEHOV
Aktivt liv med beskæftigelse og motion samt tæt kontakt til familien.

STØRRELSE
Idealhøjden er for hanner 46 cm, for
tæver 42 cm.

FARVER
Mange farver er tilladt (én bør altid
være dominerende): forskellige nuancer af tan (varierende fra cremefarvet
til rødbrun), chokoladebrun, grå og
sort – alle med hvide aftegninger.

Den islandske fårehund skal være rektangulær med opretstående ører og oprullet hale. (Foto: Wilfred Olsen)
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Den islandske fårehund er – som
navnet fortæller
– skabt til hyrdearbejde.

Den islandske

fårehun d
Vagtsom på den blide måde
En anden arbejdsfunktion, bønderne
overlod til den islandske fårehund, var

!

Fra at have været en næsten
uddød race findes der i dag ca.
6000 stambogsførte islandske
fårehunde på verdensplan
at fortælle, når nogen nærmede sig
gården. Også her brugte hunden sin
stemme; bønderne var aldrig i tvivl
om, hvornår der kom nogen. Vagtopgaven var dog fuldført med ”beskeden” – den islandske fårehund hører
bestemt ikke til blandt de vogtere, der
knurrende rejser børster og gerne sætter tænderne i bagen på fremmede.
En hård skæbne
Skæbnen har fra tid til anden været
temmelig hård ved den islandske fårehund. I 1900-tallet langede en hundesyge-epidemi ud efter hundene og
tog livet af ¾ af populationen.
Senere var hundene i Island en heftig
kilde til smitte med bændelorm, og af
skræk for at andre dyr og mennesker
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skulle rammes, indførte man forbud
mod hunde i Reykjavik. Først efter 60
år, i 1984, blev forbuddet mod hunde
i hovedstaden ophævet, og nationalhunden fik nu også chance for udbredelse der.
Op gennem 1900-tallet blev den islandske fårehund blandet med andre racer, og omkring 1950-60 var
der ikke mange renracede hunde at
finde længere. Heldigvis sørgede en
lille håndfuld entusiaster for, at racen ikke uddøde. Den engelske adelsmand Mark Watson, som var en stor
Islandsven og hundeentusiast, gjorde
et mægtigt stykke arbejde for at bevare den islandske fårehund. Han
bragte hunde med sig til England
for at avle på dem, og i 1956 skrev
han bogen ”A Research on the Ice-

Tæt kontakt
med mennesker
er helt centralt
for den islandske
fårehund. Sin
legesyge får den
gerne afløb for
sammen med
børn.

land Dog”. Desuden opstod der nogle
kenneler i Island, som arbejdede meget seriøst for at bevare racen. Mest
kendt er nok Kennel Ólafsvellir og
Kennel Garða, hvis navne figurerer
på stort set alle stamtavler i dag.

beskeden, men siden tog det fart, i dag fødes der et pænt stykke
over 100 hvalpe årligt her til lands. Den islandske hest er i øvrigt
en af de mest udbredte hesteracer i Danmark, og mangen en islandshesterytter har også anskaffet sig en islandsk fårehund.
En begejstret størrelse
Den islandske fårehund er af natur en glad og venlig hund.
Store og små, fremmede og velkendte mødes med begejstring.
Og så er den livlig og legesyg. Den er generelt meget glad for
mennesker og knytter sig nært til sin familie, som den har stort
behov for at være sammen med; mange timer alene er ikke et
hit hos denne race. Alt i alt har den, hvad de fleste kan ønske
sig af en aktiv familiehund.

Fra nær nul til mange tusind
Man må sige, at skuden i den grad blev
vendt for den islandske fårehund, og
fra at have været tæt på at uddø tæller
racen i dag i omegnen af 6000 stambogsførte eksemplarer spredt over en
række forskellige lande.
Den islandske fårehund kom til Danmark i begyndelsen af 1970’erne –
hvis man ikke medregner et eksemplar, der havde hjemme i Zoologisk
Have i København midt i 1890’erne.
De første 10-15 år var udbredelsen

Fart over feltet
Kvik, lærenem og samarbejdsvillig er nøgleord, der typisk kobles på den islandske fårehund. Eftersom den er fremavlet som
arbejdshund, har den behov for et aktivt liv med både motion
og mentalt stimulerende opgaver. Man kan vælge at bruge den
til hyrdeopgaver, men den sætter også pris på alle mulige andre
aktiviteter, eksempelvis sporarbejde, lydighed og agility. Der
skal bare gerne ske noget.
Den islandske fårehund er let at træne, man skal blot være
venlig og konsekvent. På grund af dens baggrund ynder den at
hyrde, og løber f.eks. gerne efter cykler mv. Ligeledes ligger det
i generne, at den skal gø, når der sker noget. Denne tendens til
at hyrde uhensigtsmæssigt samt at gø meget kan dog begrænses, hvis man arbejder på det allerede fra hvalpestadiet.
n

GRAFIKER: LHS

vil man som regel høre gøen fra islandske fårehunde, når der er fugle
i luften.

Se mere om den islandske fårehund på islandshunden.dk og i bogen”Islandsk fårehund”, der
bl.a. kan købes på www.dansk-kennel-klub.dk
HUNDEN nr. 1/2 - februar 2010



