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Den italienske mynde er den mindste af mynderacerne. Det er en meget
selskabelig hund, som trods sit sarte ydre er ganske robust og udholdende

Den

italienske
mynde

Den italienske mynde
går efter hygge og varme!

I den sparsomme litteratur, som specielt
omhandler den italienske myndes historie, blandes fund, legender og fakta så meget, at det er svært at skelne mellem sandhed og formodning. Utvivlsomt er det dog,
at der allerede f.Kr. fødsel foruden de store
myndetyper har eksisteret en specielt lille,
glathåret myndevariant.
Allerede i faraotiden havde man hunde,
der minder om vore dages ”italienere”.
Dette bevidnes af mumificerede eksemplarer, som hører til kostbarhederne på Cairos
museer. I tidligere tider blev de små mynder holdt som underholdning og til selskab for damerne i det øverste samfundslag. Ægypterne elskede deres små mynder
højt. Således beretter Herodot, at når en af
deres små, trofaste venner døde, skar de
deres eget hår af som tegn på deres sorg,
og bisatte hundene i kostbare sarkofager.

med tog italienerne altså vejen fra Ægypten til Rom, hvor de hurtigt blev udbredt
i de herskabelige kredse – og videre til de
europæiske kongehuse.
I nogle århundrede e.Kr. fødsel er sporet
af den lille italienske mynde forsvundet.
Først i middelalderen finder vi igen mange
gengivelser, såsom skulpturer, malerier og
omtale i gamle skrifter. Allerede på dette
tidspunkt har dens fremtoningspræg sat
sig så godt fast, at man kan tale om en race
i kynologisk forstand.

Rejsen til Rom
Litteraturen fortæller, at den ægyptiske
dronning Cleopatra, som havde et nært
forhold til Cæcar, tog sine elskede hunde
med til Rom, når hun var på besøg. Der-

Den gamle Fritz og hans italienere
De italienske mynder vil altid være uløseligt forbundet med Friedrich den Store
(1712-1786). Denne konge, nedværdigende
og streng mod mennesker, ja endnu stren-

Skøde- og jagthund
Den helt lille italiener, ofte med en vægt
omkring 3 kg, blev foretrukket af damerne
som skødehunde, mens de større eksemplarer på ca. 5 kg blev brugt af herrerne
til jagt. Her blev den brugt sammen med
falk på småt fuglevildt, kaniner og harer.

gere mod sig selv, han udviste stor kærlighed til dyr – og i særdeleshed til sine
italienske mynder. Han holdt konstant
mellem 40-80 italienere, der blev passet af
to jægere. En hundepasser som forvoldte
en af hans hunde ondt kunne ikke undgå
kongens vrede.
Ifølge overleveringerne fra kongens hof
bar han ofte en italiener på sit bryst under
vesten, når han var til hest. Altid var han
ledsaget af sine små venner. Om natten
sov de i hans seng, og ved taflet hentede
de noget af hans hånd.
Begravet ved hundenes side
I Sanssouci havde Friedrich den Stores
yndlingshunde deres egne gravpladser,
hvor de efter deres død blev bisat i prægtige kister. Går man tur i parken ved slottet Sanssouci, kan man se ti af gravpladserne med kongens yndlingshunde. Han
ønskede selv at blive begravet samme sted
som hundene, men det ønske efterkom
man ikke. I 1991 blev han imidlertid bragt
tilbage til Sanssouci og ligger nu begravet
ved siden af sine hunde.
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BEHOV
Masser af menneskelig kontakt. Mentalt stimulerende
beskæftigelse og en del
motion.

Lille og fin – men tag ikke fejl,
den italienske mynde er en hurtig og udholdende hund.
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TEMPERAMENT
Kærlig, opmærksom, kvik
og lærenem. Kan være lidt
reserveret over for fremmede.

STØRRELSE
Hanner og tæver: 32-38 cm
PELS
Glat og fin. Kræver minimal
pleje.

(Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen)

– kvik, elegant og meget selskabelig

FA K TA O M I TA L I E N S K M Y N D E

FARVER
Ensfarvet sort, grå og gul
(isabellafarvet) i alle mulige
nuancer. Hvidt tolereres kun
på forbryst og poter.
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Italieneren i dag
Den italienske mynde er intelligent, utrolig lærenem og tilpasningsdygtig. Den opfatter hurtigt den øjeblikkelige situation,
som den så forstår at udnytte til sin egen
fordel. Gennem sin evne til at forstå menneskenes sprog tilpasser den sig på ideel
vis i familien. Hvad en italiensk mynde

altid glad og bevarer sin legelyst op i en høj
alder. Af disse grunde er det en stor fordel, at italieneren ikke bliver holdt alene.

tegn på træthed, hvis den vel at mærke har
opnået den nødvendige kondition gennem
regelmæssig motion.

Sætter sin vilje igennem
Italieneren kan være lidt temperamentsfuld – holder man f.eks. en italiensk
mynde sammen med flere større hunde,

Sitrer af spænding
Den italienske mynde er til en vis grad
ømfindtlig over for regn og stærk kulde
pga. sin fine og tynde pels, så den vil gerne
have en frakke på. Modsat bliver varme og
sol værdsat højt. Af samme grund skal den
tilbydes en lun soveplads.
Når en italiensk mynde af og til sitrer, er
det ikke altid fordi den fryser eller er bange.
Den slags sitren kommer oftere af den nervøse spænding over for nye oplevelser.

At italieneren er lille og meget
selskabelig betyder ikke, at den trives
med at sidde på skødet dagen lang
har brug for, er godhed og kærlighed. Den
er meget kælen og elsker kropslig kontakt
med mennesker, men er ikke af den grund
legetøj for børn. Den modtagne kærlighed
forstår den at gengælde på en meget hengiven måde.
I hjemmet er italienerens krav få og enkle,
den elsker varme, og menneskers nærværelse, komfort og husets bedste stol. Den
falder naturligt ind i ethvert hjem, i hvilket den kan dele glæder og sorger med
beboerne. Den er kærlig og hengiven over
for familien – men kan være en smule reserveret over for fremmede.
En legelysten størrelse
Den italienske mynde har et livligt temperament og elsker samværet med andre
hunde og mennesker. Den er fornøjet og

En socialt anlagt
kælepotte…
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vil man blive overrasket over, hvorledes
den lille hund sætter sig igennem. Den
bestemmer tingenes forløb, tager den bedste plads, og alle større hunde behandler
italieneren som en rigtig lille dame.
Robust trods sart ydre
I stærk modsætning til italienerens sarte
ydre fremtoning står dens sundhed og robusthed. En levealder på 12-16 år er ikke
ualmindelig. Og selvom den er lille og måske ser lidt skrøbelig ud, er den bemærkelsesværdigt udholdende, hvilket ses på
lange gåture og ved løb. Den kan tilbagelægge store afstande uden det mindste

Ikke bare skødehund
At italieneren er lille og meget selskabelig
betyder ikke, at den trives med at sidde
på skødet dagen lang. Den har brug for
beskæftigelse og motion – og bør have
mulighed for at løbe frit. Har man lyst til
at lave noget med sin italienske mynde,
er den rigtig god til agility, og der findes
også italienere, der er blevet lydighedschampion. Desuden er løb en oplagt beskæftigelse for racen, og Myndeklubben
tilbyder både træning og konkurrencer i
lure coursing (løb efter mekanisk hare, der
”løber” i autentisk bevægelsesmønster). n
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