
En löwchen i udstillingspels – den klassiske løveklipning.
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vore dages löwchen kan spores tilbage 
hertil.

I 1975 kom de første löwchen til Dan-
mark fra Tyskland og England. Fremme i 
1980 fik racen et boom herhjemme, da 
syv opdrættere hentede hunde i udlandet 
og avlede på dem. Derefter gik det lige så 
stille tilbage igen, og de senere år har 
DKK’s registreringstal kun ligget på 
omkring 20 nye löwchen årligt.

- En af årsagerne til, at antallet af 
löwchen faldt var nok, at man især fra 
Tyskland fik importeret hunde med uhel-
dige temperamenter, mener Tina Elnef.   
- Disse hunde fungerede fint nok hjemme 
i trygge rammer hos deres familier, men 
de for sammen ved den mindste lyd eller 
hvis der skete noget usædvanligt. Og så 
snart der dukkede fremmede op, eller de 
befandt sig i uvante omgivelser, blev de 
nervøse – nogle af dem blev endda angst-
bidere. De sidste 8-10 år er der heldigvis 
blevet rettet meget op på temperamentet 
hos racen, og man kan nemt finde sig en 
fantastisk familiehund i en löwchen i dag. 
En måde at gardere sig imod uheldigt 
temperament er at møde forældredyrene 
og opleve, hvordan de er.

Jo mere gang i den desto sjovere

- Vore dages gode löwchen er en glad, liv-
lig og legesyg hund, der er kanon glad for 
børn, fastslår Tina Elnef. - Jo mere, der 
sker omkring en löwchen, desto sjovere 
har den det.

Sådan noget som leg med bolde er den 
helt tændt på. Den kaster sig rundt i et 
fantastisk tempo, og man kan virkelig se 
på dens springen omkring, at den sætter 
pris på at få lov at boltre sig i det fri.

- Ikke bare under leg sætter en löwchen 
pris på menneskeligt selskab – det er en 
ganske kontaktsøgende hund, der godt 
kan lide at få vores opmærksomhed. Den 
synes, det er skønt at blive klappet og 
kælet for, og en tur på skødet siger den 
ikke nej tak til.

- Selvom löwchen kan lide, at der er 
gang i den, er det ikke en støjende hund. 
Den fortæller altid, at der kommer 
nogen, men derudover er den egentlig 
ganske tavs. 

der ligger til grund for den. Mest tilfælles 
har den med bichon havanais, men der er 
også fællestræk med de øvrige bichoner 
– bichon frisé, bolognese og malteser. Der 
ligger formentlig hunde fra Middelhavs-
området bag löwchen, selvom det er 
Frankrig, der står som oprindelsesland på 
dens racestandard.

Löwchen har tidligere været en ganske 
populær hund, og den er blandt andet 
gengivet på en del gamle malerier. Eksem-
pelvis er den med på Goyas maleri af her-
tuginden af Alba fra 1795.

Tæt på at uddø
Efter verdenskrigene så det mildest talt 
ikke godt ud for racen. Den var faldet så 
drastisk i antal, at der var fare for, den vil-
le uddø. Så tog en belgisk dame ved navn 
Madame Bennert affære. Hun besluttede 
sig for at redde racen, og med møje og 
besvær fik hun opstøvet et par tæver og 
en han, som hun avlede på. Senere over-
tog den tyske dyrlæge Hans Rickert hen-
des kennel og arbejdede videre under 
kennelnavnet ”Von den Drei Lowen”. Alle 

Den lille selskabshund 
löwchen findes kun i et meget 
begrænset antal i Danmark

■ Tekst og foto: Wiegaarden/Tine Luther

- Man er ikke helt klar over, hvor löwchen 
oprindelig stammer fra, fortæller Tina 
Elnef, der opdrætter racen under kennel-
mærket Silver Coat. - Det er en rigtig 
”ladydog”; altså en selskabshund, og den 
har alle dage været nær mennesket.

- Löwchen hører til blandt bichonerne, 
men man ved ikke præcist, hvilke racer 
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Löwchen er en sund race, og hundene bliver typisk 12-14 år gamle.

Fuld fart frem! Et par hvalpe og en vok-
sen han afreagerer i det våde græs.

Löwchen elsker leg. Her boltrer et nedklippet eksemplar sig med yndlingsbolden.



Kvikke og hurtige til at lære
- Det er nemt at opdrage og træne en 
löwchen, fastslår Tina Elnef. - Når du 
siger noget til den, fiser det straks ind. 
Derfor kan racen bruges til sport som for 
eksempel lydighed. Vil man lære sin 
löwchen forskellige tricks og kunster, er 
den helt med på det, og den er da også 
brugt i cirkus forskellige steder. En anden 
ting, der er indlysende at bruge löwchen 
til er agility. Den elsker farten og springer 
gerne over og igennem alt muligt. I USA 
bliver löwchen faktisk brugt mere til agi-
lity end til udstilling, og det fortæller jo 
lidt om dens talent for sporten.

- Hvad motion angår har löwchen ikke 
det store behov. Den er glad for at kom-
me ud og boltre sig hver dag, men man 
behøver ikke spadsere lange ture med 
den hver eneste dag; kan den få brændt 
sit krudt af ved leg i haven, er det helt fint 
for den. Det skal dog siges, at den er 
meget nem at have med sig for eksempel 
på skovtur. Skal man transporteres, er 
den handy at have med på grund af sin 
størrelse, og når man er fremme, kan 
man slippe den overalt, hvor man må – at 
stikke af ligger slet ikke til dens natur.

Man lærer at rydde op
- Löwchen er fra naturens side en meget 
madglad hund, fortæller Tina Elnef.          

- Den har en enorm appetit, og den går 
ikke af vejen for at stjæle sig til et måltid, 
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ifølge Tina Elnef er det ganske let at vedligeholde løveklipningen. når hunden først er 
klippet rigtigt én gang, er det bare at følge mønstret fremover.

hvis den får muligheden for det. At lade 
mad stå fremme på bordet, når man har 
en löwchen i huset, er at udfordre skæb-
nen! Nej, man lærer at rydde op efter sig, 
når man får sådan en hund i familien.

ikke så svært som det ser ud
- Noget, der sandsynligvis afholder en del 
fra at anskaffe sig en löwchen, er forment-
lig dens klipning, mener Tina Elnef. - Det 
ser vanskeligt ud, men man skal faktisk 
ikke være uddannet hundefrisør for at 
holde ”frisuren”. Typisk klippes hvalpene 
omkring 8-ugersalderen i løveklipning, 
som jo er racens kendetegn, allerede hos 
opdrætteren. Dermed har man jo skabe-
lonen direkte på hunden, og så tager det 
ikke mange minutter at klippe hunden 
næste gang. En del vælger også at undla-
de løveklipningen.

- Anvender man løveklip, skal hunden 
klippes ca. hver 2-3 måned, og den lange 
pels redes igennem en gang om ugen. Fri-
seringen er en rigtig hyggestund hjemme 
hos os – hundene ligger på skødet og bli-
ver redt, når vi ser fjernsyn, og det er 
noget de nyder. ■

 
 Se mere på www.canis-minor.dk

Löwchen er selskabelige hunde, der ikke går af vejen for en tur på skødet. Her hygger 
Tina Elnef og datteren nadja sig med en ordentlig flok.

G
RA

FI
KE

R:
 T

JA


