
   HUNDEN Nr. 11 - NovEmbEr2013   3 2  HUNDEN Nr. 11 - NovEmbEr 2013    

Bolognesen er en af de mest sjældne små 
selskabshunde. Racen vinder dog mere og 
mere indpas, og ofte kan man være heldig 
at møde en eller flere på de årlige DKK-
udstillinger. Det første eksemplar blev i 
øvrigt importeret til Danmark i 1984.
Bolognesen er en bichon-race lige som 
f.eks. bichon havanais, bichon frisé, coton 
de tulear og malteser. Disse racer er alle 
små selskabshunde fra Middelhavsom-
rådet. Bolognesen har samme baggrund 
som malteseren; deres forfædre blev 
nævnt af Aristoteles (384-322 f.Kr.) som 

”canes melitenses” – hunde fra Malta.
Bolognesen var kendt som race allerede i 
romertiden. Senere blev den meget popu-
lær blandt Bolognas aristokrater grundet 
sin skønhed og sit venlige væsen, og det er 
også deres by, der har lagt navn til racen. 
Bologneser blev ofte givet som en æres-
bevisning til højt ansete personer, noget 
der viser, hvor speciel man anså racen for 
at være.
Racen ses på mange ældre malerier, hvor 
den er afbilledet meget lig den bolognese, 
vi kender i dag, bortset fra at den tidli-

gere kunne have sorte aftegninger i den 
hvide pels. I dag ses racen kun i en ren 
hvid farve.

Bred popularitet  
– fra konge til skuespiller
Da Kong Filip 2. af Spanien fik foræret 
to bologneser af hertugen af Este, skulle 
han have takket med ordene ”Det er den 
mest kongelige gave, man kan give en her-
sker”. Han var dog ikke den eneste frem-
trædende person, der gennem historien er 
faldet for bolognesen. Blandt andre har 
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Bolognesen 
– den krøllede humørbombe

På trods af dens charmerende væsen og karakte-
ristiske krøllede hvide pels er der ikke mange, der 
kender til den lille hvide bolognese
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Bolognesen er en af de mest 

sjældne små selskabshunde, 

men racen vinder mere og 

mere indpas.
BEHOV
Et rigt socialt liv med mas-
ser af kontakt til familien. vil 
gerne bevæge sig frit og have 
mental beskæftigelse.

TEMPERAMENT
foretagsom, intelligent, læ-
renem og meget knyttet til 
sin ejer.

STØRRELSE
skulderhøjde for hanner er 27-
30 cm og for tæver 25-28 cm. 
En udvokset bolognese vejer 
2,5-4 kg.

PELS
lang over hele kroppen – noget 
kortere på næseryggen. pelsen 
er blød, dog ikke fladtliggende, 

men i lokker. Den danner aldrig 
frynser/faner. pelsen kræver en 
del pleje for ikke at filtre.

FARVE
Hvid uden aftegn eller andre 
nuancer af hvid.
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Bolognesen er en hen-

given lille selskabs-

hund, der har brug 

for tæt kontakt til sin 

familie.
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også Madame La Marquise Pompadour, 
Katharina den Store, Maria Theresia af 
Østrig og Marilyn Monroe været ejere 
af bologneser.

Vaskeægte selskabshund
Der er ingen tvivl om, at bolognesen 
er en rigtig selskabshund, som elsker 
at være en del af dagligdagens gøremål 
sammen med resten af familien. Den el-
sker selskab af familien, men kan også 
være reserveret over for fremmede, ind-
til de er set lidt an. Bolognesen går godt i 
spænd med både børn og andre dyr, blot 
den tilvænnes det igennem opvæksten. 
Det er en sjov og livlig lille hund, så er 
der børn i husstanden, er der ingen tvivl 
om, at de bliver bolognesens bedste ven, 

blot de lærer at omgås den lille, kvikke 
hund med respekt for dens lille størrelse.

En stor pels der ikke fælder
En af bolognesens særlige kendetegn 
er den lange hvide og let krøllede pels. 
Nogle hvalpe fødes med en lysbrun hval-
pefarve, der forsvinder i forbindelse med 
pelsskiftet inden for omkring 18 måne-
der. Hvalpens pels er silkeblød og ofte 
mere glat, hvorimod den voksne hund 
har en mere ulden og krøllet pels – dog 
stadig blød som på en bamse.
Bolognesen fælder ikke særlig meget. 
Størstedelen af de løse hår fjernes under 
børstning, og man vil derfor for det me-
ste kun opleve ganske lidt fnuller på tøj 
og møbler. For at holde pelsen smuk, så 

hunden ikke generes af knuder og filt, er 
det vigtigt, at pelsen vedligeholdes ugent-
ligt. Nogle allergikere oplever, at de ikke 
har problemer med at være i selskab med 
bolognesen, hvorfor den ofte omtales 
som en allergivenlig hund.

Træning og beskæftigelse
Selvom bolognesen er forholdsvis selv-
stændig, holder den god kontakt til ejeren 
og bevæger sig sjældent ret langt væk. Den 
er en lærenem størrelse og gør gerne alt 
for dens ejer og en lækker godbid, ros og 
leg. Dog er det også en følsom hund, der 
derfor opdrages bedst med en positiv og 
ikke alt for voldsom tilgang til træningen.
Bolognesen kræver ikke specielt meget 
motion, men kan sagtens gå en lang tur 

og elsker at løbe frit og lege. Den er lærenem og elsker at træne, 
så ud over forskellige sjove tricks er lydighed også en god be-
skæftigelse. En anden oplagt træningsmulighed for den lille, 
kvikke og adrætte hund er agility. Bolognesen har en rigtig god 
næse, sporarbejde er også en mulighed.

En rigtig lille cirkushund
Det er ikke uden grund, at den lille bolognese elsker at lære nye 
tricks og tiltrække sig masser af opmærksomhed fra dens ejer og 
omgangskreds. Med en fortid som cirkushund og gadekunstner 
ligger det til bolognesen at have en stor lyst til at lære – og når 
den først har lært et trick, så glemmer den det aldrig.
Det kan ske, at den af og til bliver en anelse overivrig og dermed 
viser hele dens repertoire af kunster på en gang – til stor under-
holdning for de tilstedeværende. Dens glade og charmerende 
sind gør, at bolognesen altid bidrager med masser af godt hu-
mør i familiens hverdag – og de fleste, der møder den på deres 
vej, forelsker sig med ét i den lille humørbombe.  n
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At klatre er intet 

problem, når man er en 

adræt lille størrelse, som 

gerne bruger sin krop!

Nok er bolognesen 

en selskabshund, 

men den har også 

brug for at bevæge 

sig – gerne frit.

Se mere på www.canis-minor.dk


