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1899 blev den vist på en udstilling i Fran
krig for første gang – uden dog at blive 
bedømt, da præsidenten for den franske 
hyrdehundeklub nægtede dette. I 1912 
blev der udformet en standard for picard; 
men først i 1925 kom den officielle aner
kendelse af racen.

Under 1. verdenskrig blev picarden 
brugt aktivt som sanitets, patrulje og 
ordonnanshund, og mange hunde døde 
ifølge franske kilder på ærens mark. Som 
følge af fødevarerationeringen under 2. 
verdenskrig blev picarden næsten udryd
det, da det ikke var muligt at restituere 
racen under de vilkår, den franske befolk
ning havde. Racen blev først genetableret 
rigtigt i 1953 efter et meget seriøst avlsar
bejde. I 1956 blev den franske klub ”Les 
Amis du Berger Picard” dannet.

Hvordan ser picarden ud?

En picard fremtræder som en middelstor 
hund med et rustikt og originalt udseen
de. Skikkelsen er elegant og kraftfuld med 
en god muskulatur og knoglebygning. 
Dens kendetegn er de store naturligt 
opretstående ører, samt det griffonagtige 
hoved, med skæg og buskede øjenbryn, 
som dog ikke må hænge og skygge for 
synet. Udtrykket er intelligent og vågent. 
Hannerne er 6065 cm høje og tæverne 
5560 cm. Vægten er ca. 2434 kg. Halen 
bæres lavt som et “j”, når hunden er afslap
pet. I bevægelse bæres halen højere men 
aldrig ind over ryggen. Pelsen er let strid 
med en længde på 56 cm. Far 

Det anslås, at der 
er 3500-4000
af den franske 
race picard i hele 
verden. I Danmark 
er der bare
registreret 12 stk. 
Her fortæller
den danske
racerepræsentant 
om racen
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Min mand og jeg har begge haft forskelli
ge hunderacer; men vi var enige om, at 
vores næste hund skulle være af en race, 
som vi kunne være ”fælles” om. På jagt 
efter netop ”vores” hunderace var vi langt 
omkring i overvejelserne. Der blev kigget 
i hundebøger og blade og snakket hund 
mange nætter. Der blev diskuteret frem 
og tilbage: Race, størrelse, køn samt for
dele og ulemper ved de forskellige racer.

I vores søgen kom vi i kontakt med en 
fransk dame, som sendte os et billede af 
sin hund – en picard. Da vi fik læst mere 
om racen, var vi ikke i tvivl. Vi måtte og 
skulle have en picard. Fra beslutningen 
blev truffet, til vi ”som danskere” kunne 
købe en picard, gik der 4 år! Fordi picar
den er en forholdsvis sjælden hund, var 
der ventetid på en hvalp. Der fødes kun 
omkring 250 hvalpe årligt i hjemlandet. 
Franskmændene har holdt picarden “tæt 
til kroppen”, da de ikke er interesserede i, 
at racen bliver en “modehund” udenfor 
deres eget land. De frygter, at der avles på 
linier, som adskiller sig fra den franske 
standard med hensyn til såvel eksteriør 
som temperament og brugsegenskaber.

Vi fik vores første picard i 1998 og køb
te siden yderligere et par eksemplarer. I 
2001 fik vi vores første hvalpe under ken
nelmærket Kennel Alpha Natura.

Picardens historie

Picarden, eller Le Berger de Picardie, er 
en meget gammel fransk hunderace. I 

Picard
- den nye familie hund i det nye årtusinde
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Picarden findes i forskellige farver.

Her er tale om vaskeægte vandhunde.



verne varierer meget fra forskellige grå og 
grå-brune nuancer til lys eller mørk fawn. 
Pelsen må ikke være sort eller hvid, lige-
som den ikke må være “Harlekin-farvet”. 
Pelsen kræver ingen særlig pleje. Den skal 
blot børstes igennem, når det er tiltrængt.

Hvad bruges picarden til?

I Frankrig bruges picarden stadig som i 
gamle dage til at hyrde får. Den er en 
meget selvstændigt tænkende og arbej-
dende hund – og den gider ikke for man-
ge gentagelser. Det er en hund, som kræ-
ver nye udfordringer, hvilket stiller krav 
til hundeføreren. I sit hjemland anvendes 
picarden til forsvars- og politihundearbej-
de. Den bliver ligeledes brugt som vagt- 
og redningshund, og så har den næse for 
sporarbejde. I de senere år er racen også 
kommet på banen i forhold til agility. 

Hvordan er picarden?

Som andre hyrdehunde er picarden en 
fantastisk familiehund. Især fremhæves 
dens rolige temperament. Af natur er den 
vagtsom og beskyttende. I hjemmet er 
den rolig, og ude sprudler den af energi 
og livslyst. Vores hunde lider af noget, vi 
kalder ”spons”. Jeg har kontakt med den 
svenske racerepræsentant, hun kalder det 
”picard-fnat”. Det betyder, at hunden cir-
ka én gang dagligt eksploderer i ukuelig 
livslyst, så det er en ren fornøjelse at se på. 
Picarden elsker vand – både det der kan 
pjaskes i – og det der kan svømmes i.

Vælger man en picard, får man en 
hund, som knytter sig tæt til sin familie. 
Picarden er ”vant til” at arbejde selvstæn-
digt som hyrdehund uden at hente hjælp 
og støtte fra hyrden. Den opvejer fordele 
og ulemper – andre måder at gøre ting-
ene på. Nogle steder kan man læse, at 
man ikke skal forveksle dens stædighed 
med dumhed men tage det som et udtryk 

for en selvstændig handlemåde. Det er en 
egensindig hund med en stærk integritet.

Vi fandt vores race

At starte op med en race der er så få af 
har betydet meget for os. Vi har fået man-
ge gode kontakter og bekendtskaber i 
udlandet, som vi kan udveksle erfaringer 
med. Som opdrættere er vi nye, og selvom 
jeg har gennemgået Dansk Kennel Klubs 
opdrætter uddannelse i 2000, har vi 
me get at lære endnu. Det er en fantastisk 
hjælp, at vi kan gå til picardens hjemland 
og få hjælp og støtte hos de opdrættere, 
der har kendt og arbejdet med picarden 
gennem mange år.

Vi har fundet vores race – ingen tvivl 
om det. Vi håber meget på at være med 
til, at udbrede kendskabet til og interes-
sen for denne dejlige race. Dette gør vi 

blandt andet som racerepræsentanter for 
picard gennem Kvæg-, Hyrde- og Gård-
hundeklubben. Vi er ikke mange endnu i 
“Picard-gruppen”, men vi er sikre på, at 
interessen for denne gamle franske hun-
derace vil brede sig som ringe i vandet. 
En modehund bliver det aldrig. Men et 
godt alternativ for de personer, som 
ønsker en ”hundekammerat” – hvad 
en ten det er som “medlem” i familien; en 
“kammerat” på vandreturen eller fordi 
der skal dyrkes brugshundesport. Vi 
me ner, at vi med rette kan kalde picarden 
– den nye familiehund i det nye årtusin-
de… ■

Læs mere om picarden på internettet: www. 
alpha-natura.dk eller på Kvæg-, Hyrde- og Gård-
hundeklubben’s hjemmeside: www.khkg.dk 
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Kennel Alpha Naturas picarder elsker en tur i vandet.

En lille picard parat til at udforske verden.




