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Clyde underveis til Måstad

Lundehunden er ikke bare en kynologisk raritet, den er også en «ærlig»
hund slik at den fortjener atskillig mer oppmerksomhet enn den har fått
hittil. Den står fremdeles på den «røde listen», hvor den absolutt ikke
bør stå, og du bør gjøre ditt for at den kommer vekk fra listen!
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Lundehunden er en kynologisk raritet og samtidig en av de mest sjeldene
hunderasene i verden. Før vi omtaler rasen vil vi skrive litt om hvordan
man antar hundene oppsto.

I begynnelsen var hunden et „universaldyr“, brukbar til alt mulig, til jakt, til
vakt, til gjeting, som trekkhund, den ble t.o.m. brukt til mat for
mennesker.
Genetisk har alle nordiske spisshunder så mye til felles at en kan gå ut ifra
at de alle stammer fra noen få domestiserte, primitive hunder som på et
eller annet tidspunkt kom til Norden. Da hunden først kom til Finnland er
sannsynligvis en finsk spisshund opphav til alle andre nordiske spisshundene
og Norrbotnspetsen opphav til Lundehunden..
Lundehunden regnes som urtype. Da man i Europa på et eller annet tidspunkt
begynte å blande («foredle») de forskjellige «rasene» var de nordiske
spisshundene allerede skilt fra resten av hunderasene og for Lundehunden
vil det si at den skilte seg tidlig fra de andre spisshundene og at den senere
ikke ble oppblandet med noen annen rase. Påstanden at den er en direkte
slektning av Canis ferus som blir påstått har levd sammen med ulven kan
ikke stemme, da Canis ferus kun er en hypotetisk urhund.

Rasetypisk tispe

Rasetypisk hann

Utviklingsbiologer har ved hjelp av DNA-analyser funnet ut at for ca. 16.000
år siden førte domestisering¹ av ulven² til de første hundene.
Enkelte utviklingsbiologer mener at steinaldermenneskenes intelligens ikke
var så godt utviklet at de var i stand til å gjennomføre betingelsen for
domestisering. Disse er av den oppfatning, at «tammere» ulver, dvs. ulver
som var modigere og ikke flyktet så fort, domestiserte seg selv idet de
merket at nærheten av mennesker brakte visse fordeler. Dette er Ikke
usannsynlig, da ingen dyr forstår menneskelige signaler så godt som en tam
ulv og det kan en uten videre omsette en til en for hunden.
Man går ut ifra at de nordiske spisshundene stammer fra China. Derifra gikk
veien nord for Himalaya, det Kaspiske havet og Svartehavet til Europa, hvor
muligens hunder fra Midt-Østen ble noe innblandet. Deretter gikk veien
langs Østersjøen til Finland og deretter til Sverige hhv. Norge. Da det ikke
ble eksperimentert noe særlig med de asiatiske spisshundene har de beholdt
mange av sine opprinnelige egenskaper, dvs. de har et nærmere slektskap
med ulven, enn andre raser. Nyere evolusjonsforskning tyder på at de
nordiske spisshundene, med unntak av Lundehunden, for ca. 7000 år siden
ble oppblandet med ulven.
Domestisering: »...er en prosess genetiske forandringer av en opprinnelig vill levende populasjon, hvis
disse under gunstige avlsbetingelser gjennom flere generasjoner blir holdt genetisk adskilt fra den ville
formen.« (Dr. E. Zimen)
² Nyere genetiske undersøkelser tyder på at muligens oppsto de første ulveliknende hundene i Sibir/Taimyr
for ca. 35.000 år siden.
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Her er vår private hule

Når Lundehunden kom til Måstad, en liten grend på øya Værøy, ei lita øy
som ligger syd for Lofoten og skiller Vestfjorden fra Nordatlantern, er som
før skrevet ukjent, da en hverken har funnet beinrester eller artefakter. Da
man vet at rasen har levet der i flere hundre år regnes Måstad som
opphavstedet for rasen. Lundehunden ble også brukt på andre steder langs
kysten i Nord-Norge hvor man hadde fuglefjell. Den hentet da ned lundefuglen
(lunden) og andre sjøfugler, som hekket i fjellet. Da terrenget var for ulent
og bratt til at mennesker kunne bevege seg der, hentet hunden selvstendig
fuglunger og egg og brakte «tyvgodset» til eieren. Den krøp også inn i de
trange underjordiske gangene til fuglene. Dette førte til at rasen ble meget
selvstendig, et kjennetegn den fremdeles har.
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Da man gikk over til bedre fangstmetoder og da lunden senere ble fredet
mistet man totalt interessen for Lundehunden, og siden Lundehunden på
Værøy gjaldt som en gneldrebikkje hhv. ble kalt Mostadkjøter så var dens
framtid beseglet!
To ganger i forrige århundrede ble rasen rammet av valpesyken og holdt på å
dø ut p.g.a. mangel av medisiner. Etter den siste flaskehalsen i 50-årene
begynte et par entusiaster, som ikke tok hensyn til motstanden fra mange
hold, også offisielle, med de par gjenværende Lundehundene en god
avlspolitikk, slik at vi i dag (2015) har mer enn 1400 hunder i verden.
Da så mange anatomiske egenarter, som hver for seg er spesielle, er hos
Lundehunden samlet hos en rase, tyder det på at det i løpet av evolusjonen
må ha hendt et eller annet som har ført til disse «anomalitetene»!
At alle disse egenartene har oppstått for å overleve der hvor hundene hadde
sitt livsgrunnlag («survival of the fittest») er lite sannsynlig, da dette forutsetter en langsom utvikling og for alle disse forandringene var tiden for kort.
Da alle disse spesielle egenartene vi finner hos Lundehunden er av anatomisk
natur kan det på et eller flere tidspunkt ha skjedd en eller flere dominante
genetiske forandringer. Da vi her har å gjøre med så mange genetiske forandringer som alle går i en retning er dette heller ikke sannsynlig. Høyst
sannsynlig har vi her en kombinasjon av tilpasning til omverdenen og genetiske
forandringer (mutasjoner). Disse var dominante og hadde en så positiv virkning
at disse hundene hadde en stor fordel ovenfor de hundene som ikke hadde
disse forandringene, slik at den «opprinnelige» hunden døde ut. Siden
anatomien ble forandret måtte nødvendigvis også musklene tilpasses
forandringene, da biologiske systemer alltid blir optimert slik at de bruker
minst mulig energi for å oppnå best mulige resultater.

Lundehunden likner litt på en rev. Den har en pels som er rødbrun til gulbrun
med sorte hårspisser og hvite tegninger som kan variere sterkt i størrelse.
Pelsen trenger ikke mye stell, den er nesten selvrensende. Øynene er meget
våkne med litt skråstilte øyeåpninger. Irisen er gulbrun med en mørk ring
rundt pupillen.
Lundehunden er en av de minste nordiske spisshundene. Skulderhøyden
er under 40 cm og vekten er under 9 kg. Kroppen er rektangulær (Høyde :
Lengde ca. 1:1,4). Den er meget muskuløs.
Forbeina har en slik anatomi og muskeloppbygning at de i motsetning til
andre hunder kan strekkes opptil 90° ut til siden. Dette er en fordel når den
klatrer i fjellsider eller ulendt terreng som steinurer siden avstanden mellom
forbeina kan varieres sterkt. En annen fordel er at hvis den skal under et
lavt hinder kan den legge seg på siden og på den måten komme seg igjennom.
Når den løper dreies foten slik at forlabbene står med alle tråputene på
underlaget og dermed får hunden et ekstremt stabilt fotfeste. Muskulaturen
på forbeina er oppbygd slik at skulderleddet er kinematisk instabilt. Ikke
bare labben men også låret beveger seg litt på tvers slik at beinet beveger
seg med en lett padlende bevegelse.

Valp med „hengeører“

En teori som gjerne blir hevdet er „istidteorien“. Den sier at rasen overlevde
på de isfrie fjelltoppene i Vesterålen og Lofoten. At dyr blir mindre hvis
tilgangen på fòr reduseres er kjent, hva som ikke passer i denne regningen er
tidspunktet da de første hundene oppsto og tidspunktet for istiden, en må
derfor konstatere at «istidteorien» ikke holder mål. Det passer heller ikke inn
i de genetiske sporene man har.
Bestandig oppmerksom

Måstad
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Ung Lundehund

Den skal ha 6 tær og 8 tråputer (bak 7) hvorav 5 (4) inngår i støtteflaten.
Den 5. tåen har muskler og sener og tilsvarer den menneskelige tommelen
(s. Bachelorarbeider, universitetet i Jena). Dette er til god hjelp når hunden
klatrer i ura eller opp og ned fjellsiden. Det fører til at føttene har en større
flate å stå på, slik at den i vanskelig terreng beveger seg sikrere enn andre
hunder. Denne særegenskapen gjør at den også kan bremse mye bedre enn
andre hunder, dette gjelder særlig i ringen under hundeutstillinger.
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Det går også sidelengs. Med tillatelse av „hvemerlunnit“

Ørene er forholdsvis store („ører med hund under“), stående og i stadig
bevegelse. Lundehunden kan, siden den har muskler der, lukke ørene på en
eiendommelig måte. Øreåpningen minskes samtidig som en del av det ytre
øret foldes sammen på langs og brettes slik at øregangen blir beskyttet. At
det ytre øret kan forandre stillingen kan tyde på at det i de mørke gangene
ble brukt til å lokalisere byttet. I dag blir det hevdet at denne egenskapen
blir benyttet til å ikke høre oppfordringer den ikke vil høre!

Angående foringen vet man omtrent hva lundehunden fikk som mat på Værøy,
og ikke bare der, og det helt opp til 1950-årene, det var hovedsaklig fisk,
fjærkre og poteter. Videre fikk de rester fra middagen, rester av slakt og
godter som de fant langs strandkanten. Hvis en benytter tørrfòr bør det av og
til bløtes opp. Fòr som inneholder grisekjøtt er tabu og fòr fra andre pattedyr
bør gis med omhu. En bør holde seg til fòr som hovedsaklig består av fisk eller
fjærkre. Det er ikke dumt å lage maten selv, da benytter en mager fisk (ikke
laks, makrell eller sild) og grønnsaker (f.eks. gulrøtter og poteter) som fryses
ned i små porsjoner. Videre er det ikke dumt å gi hundene litt jogurt og/eller
cottage cheese hver dag, videre en teskje av og til med noe de fleste norske
tenker med gru på fra barndommen, tran.

En helt spesiell egenart er at de øverste nakkevirvlene har en så spesiell
utformning, at den kan bøye hodet så langt bakover at skallen berører
ryggraden. Dette kan også reinen uten at det består et nærmere slektskap.
At hunden kunne gjøre slike bevegelser var nødvendig når den beveget seg og
skulle snu i nistehulene til fuglene.
De fleste Lundehundene mangler helt eller delevis de premolare tennene.
På det viset kunne
hundene
hente
og
levere byttet uten at
det ble bitt ihjel. Det
er blitt hevdet at en
Lundehund som leverte
døde fugler ikke ble
særlig gammel («den
døde ikke av elde»).
Lundehunden
har
veldig mange værhår,
det er «følere» som er
så ømfindtlige at de
registrerer den aller
minste luftbevegelse.
Dette var meget viktig
for arbeidet i de underjordiske gangene hvor
det var helt mørkt.
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Forlabbene oven- og nedenifra

„Hurra“! Jeppe gleder seg over den første sneen

Lundehunden er en sunn og frisk rase. Den har riktignok et problem, den har
et meget ømfintlig fordøyelsessystem og dermed disposisjon til å få IL¹ og
PLE². Dette er alvorlig, men ikke på langt nær så farlig som mange hevder.
Det største problemet er at sykdommen kommer plutselig uten forvar-sel og
i enhver alder. Derfor er regelmessige blodprøver som enkelte anbefaler
totalt unødvendig, det er å kaste bort penger og ikke minst stresse hunden
mer enn nødvendig. At det hjelper å gi hunden regelmessig injeksjoner med
vitaminer er ikke bevist, det hjelper kun økonomien til en «dyr lege».
Vi vet at sykdommen har genetiske årsaker, men hva som kan utløse
sykdommen er ukjent, og det finnes like mange teorier som eiere. Tre årsaker
ser ut å være vesentlige, nemlig stress, gal ernæring og smitte eller en
kombinasjon av disse tre.

Ørene klappet

¹ IL=Intestinal Lymphangiectasia. ² PLE=Protein Losing Enteropathy
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At vi har med en intelligent rase å gjøre viser et par eksempler meget
tydelig:
Ei tispe var i løpetiden stengt inne i et metallbur med åpningen mot veggen.
På grunn av dårlig erfaring med hannen og løpetid ble den loddrette staven
som sperret døren låst med en kabelholder. Hva gjør hannen? Han dreier
buret, biter av kabelholderen, hopper opp på buret, drar metallstaven opp,
åpner døra og forsvinner med tispa under et buskas. Resultat: 3 valper.
Eierinnen til en kjent kennel var med hundene sine i fjellet i ulendt terreng
og forstuet foten. Det merket hundene og for å kunne bringe henne sikkert
hjem fant de spalter og hyller i fjellsiden hvor hun kunne sette foten og
loset henne slik at hun kom velberget hjem.
At rasen er seig viser følgende eksempler:

Ginnar: «Hvem snakket om å sosialisere meg»?

Hvis hundens eier/inne merker symptomene tidlig nok, analyserer de riktig,
rådfører seg med en dyrlege og straks begynner med en riktig terapi har en
normalt beseiret sykdommen og da kan det hende at den forsvinner for
godt. Det finnes mange terapier som har gitt meget gode resulteter. Viktig
er tilførsel av aminosyrer og elektrolytter. Viktig er at en merker de første
tegn som tyder på at noe ikke er i orden, f. eks. hvis den får vedvarende
eller periodisk diaree, oppkast, er matlei, slapp, mister vekten, får vann i
buken eller får matte øyer og/eller dårlig pels. Det behøver ikke være
problemer med fordøyelsessystemet, dog bør man begynne med de første
helsebringende tiltak. En ting gjelder uansett, hunden trenger mye omsorg.
Det er også meget viktig, at maten under terapien blir fordelt over hele
dagen, hver halvtime og i små porsjoner som passer i en teskje.

Under Lundehundtreffet på Værøy i 2001 forsvant ei 9 år gammel tispe.
Etter 14 dager fant man tispa på et skvalpeskjær ca. 25 m fra land hvor hun
«fisket». Da eierne lurte på hva hun hadde spist disse 2 ukene undersøkte de
hennes avføring. Der fant man at hun hadde levet på sjøgress og muslinger
i alle fall de siste dagene.
Vinteren 2011/12 forsvant en hann p.g.a. ei løpsk tispe. Da det var snøstorm
regnet eierne med at hunden ville komme fort tilbake, men dengang ei!
Etter 14 timer fant de hunden sammenrullet og nesten nedsnødd ved siden
av husinngangen hvor tispa bodde. Den var uten skader, men var sulten som
en skrubb!
At vi har med en sunn og kraftig rase å gjøre ser man også i det at mange
hunder blir 13, ja t.o.m. 15 år gamle.

En annen sykdom som en av og til finner hos Lundehunden er katarakt, dog
mest hos eldre hunder. Sykdommen kommer da først med 10 —12 års
alderen.
En Lundehund som uke etter uke må delta på utstillinger utsettes for et
enormt press (stress) og det gjelder spesielt hvis en utstilling er innendørs
hvor det kan være en meget høy lydstyrke. Da Lundehunden har en meget
god hørsel kan den være vàr ovenfor skudd (nyttår) eller tordenvær og
reagere med nervøsitet, redsel eller flukt. Hvis en hund er blitt nervøs er
det allerede blitt dannet så mange stresshormoner at det ikke hjelper å
trøste hunden, det eneste er, på forhånd å gi hunden et, helst biologisk,
stresshemmende middel.
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Tre trette helter
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Om den får ligge i ro eller må gå i flere timer, den er like tilfreds. I forhold
til størrelsen er den uhorvelig sterk og utholdende. To hunder kan trekke et
menneske på ski på flatmark under normale føreforhold (og med vinden og
sola i ryggen).

Rufio: »Hva en katt kan, kan jeg også»

Hvorfor bestemmer man seg for en Lundehund?
Hva er det spesielle med denne rasen?

Hjemme må en passe seg ikke å trå på hunden, da den vimser omkring bena
på en hvor en står og går, spesielt på kjøkkenet, eller den legger seg der
hvor en står og arbeider. Som vakthund er den miserabel, den bjeffer gjerne
hvis folk (eller fe) er i nærheten eller går forbi, men å forsvare sitt område
er ikke dens styrke, litt kosing gjør den from som et lam! Da rasen tidligere
levde mer eller mindre fri, hater den tvang. På utstillinger kan det hende at
den ikke har noen lyst til å løpe lenger, da kobles «4-beins-bremsen» på og
den rikker seg ikke en millimeter. Det har til-og-med hendt at den har fått
med seg andre hunder, slik at en har fått en ekte «sit-in-streik»!

Det finnes få hunderaser som er så uhorvelig familievennlig, kjærlig,
charmant, leken og barnekjær som Lundehunden. Den har null
aggresjonspotensial ovenfor mennesker. Den har en grenseløs tro på
menneskene og vil kjæle dem og forlanger å bli kost, helst i timesvis.
Det er blitt sagt, at hvis
en har en Lundehund, har
man en blanding av katt
(smidighet og renslighet),
rev (sluhet) og ulv
(utholdenhet).

„Den fuglen har jeg sett før“!

Hvis en vil prøve å sette
igjennom noe Lundehunden ikke vil, ender en
lett som taper. Hvis en
derimot klarer å overbevise den, er det ikke
den tingen den ikke vil
gjøre.
I Norge hadde man for et
par år siden en rundspørring, „Hvor sover
hunden din?“ De fleste
svarte at om kvelden ved
siden av sengen, men om
morgenen i! Et rykte forteller at i Måstad tjente
hunden som varmepute
om vinteren!
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Lundehunder som „trekkhunder“

Clyde på Værøy

Sprekende forlemmer

„Så bøyelig er jeg“
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