R AC E PO RT R Æ T – SVENSK L APPHUND

Sveriges sorte guld

Foto: Wiegaarden/JBR

Sven s k la p p hund :

Den svenske lapphund er en
aktiv hund, der er skabt til at
arbejde. I dag anvendes den dog
mest som familiehund og på
grund af dens temperament ynder
svenskerne – med et glimt i øjet – at
kalde den for en ”klappehund”
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Den svenske lapphund har sin oprindelse hos den jagende urbefolkning i de nordlige dele af Skandinavien i et område, som
på samisk hedder Sapmi. Man mener, at lapphunden fulgte
med, da samerne invandrede i skandinavien.
I den samiske mytologi fortælles, at lapphunden søgte arbejde hos samerne; den ville arbejde mod, at den altid blev
behandlet godt.
Samerne tog hunden til sig og brugte den hovedsagelig til
jagt og som vagthund. Blandt dens funktioner var blandt andet at jage ulve, vildsvin og bjørne bort. Da samerne for ca.
250 år siden begynte at holde rensdyr, blev lapphunden også
hyrdehund.
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Gammel svensk nationalrace
At den svenske lapphund er en meget gammel race, har både
historikere og arkæologer påvist. Den nyeste genteknologi har
også vist, at lapphunden har en unik genetisk sammensætning, som stammer fra ulveindkrydsninger, der ligger nogle
hundrede år tilbage.
Den første svenske lapphund blev registreret/stambogsført i
1893 i Sverige – faktisk som den første hund i Svenska Kennelklubben. Racen er svensk nationalrace, og mange har gennem
tiden gjort en indsats for at bevare den. Blandt andet bidrog den
svenske konge i slutningen af 1800-tallet økonomisk til avlen.

Lidt af en sjældenhed
Måden at opdrætte rensdyr på ændrede sig, og det medførte
en tilbagegang for lapphunden. I 1920 samlede entusiastiske
hundeelskere lapphunde til avl, og de svenske lapphunde, vi har
i dag, er resultatet af dette avlsarbejde. Dog er racen ikke særlig
udbredt – i dag findes der ca. 1200 eksemplarer, hvoraf de fleste
har hjemme i Sverige. Der fødes omkring 100 hvalpe om året.
Den svenske lapphund er prydet med
et smukt og udtryksfuldt hoved.
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Pelsen – et stærkt våben
Lapphundens kraftige pels giver en næsten ubegrænset modstandsdygtighed over for både kulde og varme. Den ene

FA K TA O M
SVENSK LAPPHUND
n TEM P ERAMENT
Meget social og hengiven. Livlig, intelligent, lærenem og arbejdsvillig. Alsidig og mentalt stabil. Racen er kendt for at være meget gøende.
n BEHOV
En del motion samt mentalt stimulerende opgaver.
Tæt kontakt til familien.
n ST Ø RRELSE
Hanner: 45 – 51 cm. Vægt for hanner: 16-20 kg.
Tæver: 40 – 46 cm. Vægt for tæver: 14-16 kg.
n P ELS
Stor fyldig dobbeltpels, busket og tæt, smuds- og
vandafvisende. Pelsen danner en krave rundt om
halsen, er kort på hovedet og forsiden af benene,
længere på brystet, bagsiden af benene og på halen.
Ikke særlig plejekrævende. Pelsen er selvrensende
og lugter ikke ”af hund”.
n FARVER
Normalt ensfarvet sort, typisk med bronzefarvet
schattering. Leverbrun pels har været kendt før i
tiden. Hvidt er tilladt på bryst, poter og halespids,
men er herudover uønsket.
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Mange aktive hundeejere
vil finde den svenske
lapphund fornøjelig

Den svenske lapphund har gennem mange
år tjent som hyrdehund for samerne.
”Social” og ”kærlig” er nogle af de nøgleord,
der karakteriserer den svenske lapphund.

Vil man arbejde med sin hund, vil mange
finde fornøjelse i racen. Lapphunden er
nemlig meget lærevillig, vedholdende og
opmærksom i forhold til arbejdsopgaver.
Dertil kommer, at det er en ganske alsidig
hund, der kan anvendes til mange forskellige former for hundesport. Den ”gør sig”
eksempelvis inden for agility, lydighed,
rally, dog dancing og sporarbejde. En del
lapphundeejere vælger også at gå til udstilling med deres hund.
Den svenske lapphund har også ”rigtige”
arbejdsopgaver og bruges blandt andet
til eftersøgning af skadede dyr. Og både i
Sverige, Norge, Finland og Danmark findes der lapphunde, der er godkendt som
redningshund.
Svenskerne er stolte over denne alsidige
nationalrace og betegner den gerne ”Sveriges sorte guld”.

On/off-knap

En arbejdsom type
Nu om dage anvendes den svenske lapphund primært som familiehund. Men dens karaktertræk er stadig en arbejdshunds,
og derfor kræver den en del motion samt arbejdsopgaver, som
kan stimulere dens gode hoved.
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Kærlig følgesvend
Lapphunden nyder at være i familiens centrum og har behov for
tæt kontakt. Det er en trofast følgesvend, der er kærlig og nyder
at blive nusset og kælet med, ofte er der lyd af velvære, når der
kæles. I forhold til fremmede mennesker er den typisk venlig
og tillidsfuld, og det er fint, for det er en hund som ofte får opmærksomhed, når den er på gåture. Folk standser op og spørger,
hvilken race det er, og ”Nej, hvor er den smuk”. Tit sammenligner folk den med en bjørn, og det er ikke sjældent, at en voksen
hund bliver tolket som en hvalp.
Når det gælder andre hunde, er lapphunden generelt tålmodig,
og den er ret opsøgende i forhold til kontakt med artsfæller.  n
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nat kan hunden sove i 20 graders frost, næste nat kan den sove
i en varm seng.
Pelsen har været afgørende for lapphunden i dens tid som arbejdshund for samerne. Ikke bare fordi pelsen gjorde hunden i
stand til at klare det til tider barske vejrlig, men også fordi pelsen
var med til at beskytte hunden mod angreb fra bjørne, ulve og
vildsvin. Dette kombineret med racens imponerende udholdenhed, intelligens og selvstændighed gjorde, at den passede perfekt
til livet i det kolde nord.

En god egenskab ved den svenske lapphund er, at den har en on/off knap. Det
vil sige, at den er rolig indendørs og fuld
af aktivitet, når der sker noget udendørs.
Dermed er det en ideel race for den aktive familie. At den generelt er tålmodig
i forhold til børn, og selv i en høj alder er
legesyg og med på spas giver den også et
plus på familiehunde-kontoen.
Som så mange andre spidshunde høre racen til blandt de mere
gøende.

