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Eriksro Ivriga Isa

Foto: Anneli Rosenberg

Trofast av Vinterskogen & Silversound's Hippi-Hortensia. Aner vi årets
første bad?
Foto: Anneli Rosenberg

Troy av Vinterskogen på fjelltur på
Kjørsvikfjellet i Sømna kommune,
helt sør i Nordland
Foto: Stig Moen
Forsidefoto: Snøreven. Lundehunden Klippe i Amerika ønsker alle en strålende påske!
Foto: "Backcountry girl"
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- LUNDEHUND NYTT Redaksjonskomité
Lundehund-Nytt med felles e-post redaksjon@lundehund.no
Elin Strand (leder), kan også nås på separat e-post redaksjon
redaksjon--leder@lundehund.no
Helge Tollefsen, Gunn Tove Ormset og Maien Munthe-Kaas.
Postadresse til redaksjonskomitéen:
Redaksjonskomité for Norsk Lundhund-nytt v/ Elin Strand, Svarthammarvn. 63,
8015 Bodø. Mobil: 91618488, Tlf: 75585889
Forfatterne er ansvarlige for innholdet i egne artikler. Trykk: Grenland Reklame AS
Annonsepriser for medlemmer
Helside fargeannonse: 500,-

Helside sort/hvittannonse: 150,-

Halvside fargeannonse: 250,-

Halvside sort/hvittannonse: 75,-

Annonsepriser for eksterne annonsører
Helside fargeannonse: 1000,-

Helside sort/hvittannonse: 500,-

Halvside fargeannonse: 500,-

Halvside sort/hvittannonse: 250,

Frist for stoff til LUNDEHUND-NYTT: 1.juni, 1.september, 15.november

- Norsk Lundehund Klubb Klubbens adresse
Norsk Lundehund Klubb v/leder Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss.
Klubbens regnskapsadresse
Norsk lundehund Klubb, v/kasserer Christer V. Gimse, Skrabben 1 B, 0682 Oslo.
KTO 7877 06 94409 IBAN O91 7877 0694 409 BIC / SWIFT DNBANOKKXXX
STYRET I NORSK LUNDEHUND KLUBB 2008
e--post styret@lundehund.no
Felles e
Leder: Anita Aunli. Eikaveien 11, 1597 Moss.
Tlf. 69 20 62 96/478 84 964. leder@lundehund.no
Sekretær: Toril T. Munthe-Kaas. Hagaskaret 2, 4330 Ålgård.
Tlf. 51 61 74 20/91 33 21 11
Kasserer: Christer V. Gimse. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 97 47 96 79
Styremedlem: Jan H. Opsanger. Omvikedalsveien 51, 5464 Dimmelsvik.
Tlf. 53 48 17 29/99 57 41 39
Styremedlem: Beate-Annette Løvlid. Hansvoll gård, 9050 Storsteinnes.
Tlf. 99 48 80 74
Varamedlem: Kristin Killi. Skrabben 1 B, 0682 Oslo. Tlf. 40 22 37 76
Seniorkonsulent: Sofie Schønheyder. Gullbergs v. 28, 0375 Oslo. Tlf. 22 52 15 63
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- FRA KLUBBENS LEDER Det er knapt til å tro at vi snart er kommet til påske.
Værøytreffet nærmer seg med stormskritt og det er mye som skal på plass på
kort tid. Heldigvis har vi to flotte og arbeidsomme komiteer (treff og utstilling) som
gjør alt de kan for at vi alle skal få en minneverdig stund langt der ute i havgapet.
Akkurat i skrivende stund, venter jeg bare på at snøen skal forsvinne slik at stiene kommer frem og jeg kan ta med både hunder og barnebarn ut på lange turer
igjen. Slik det har vært i vinter begynner jeg å føle meg ganske innestengt. Alle stier
og fortau har vært dekket med snø og da er det umulig å komme frem med trejulingen som jeg er avhengig av å bruke.
Når denne artikkelen blir lest, har vi avholdt årsmøte i Rogaland, og jeg vil med
dette takke de som gikk ut av styret for veldig godt samarbeid denne perioden jeg
har sittet som leder.
Hvis det viser seg at dere fortsatt ønsker meg som leder, skal jeg prøve å gjøre
alt for at de nyvalgte til styret skal trives.
Jeg vil få ønske alle en god påske med mange fine turer for både to og firbente.
Hilsen Anita

Tussi på vei ut av snøhulen sin

Foto: Anita Aunli
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- REDAKTØRENS SPALTE Våren var så deilig i anmarsj for to

undersøkes, grundig og vel.

dager siden, i dag skriver vi 17.mars og

Vi lovte i forrige nummer å publisere

det er atter tungt snødrev ute. Flyktige

utstillingsresultater fra 2008 i dette

vårfornemmelser er vel bare slik det er

nummeret, men da de ville tatt 23 sider

på denne tida, men desto større glede

av bladet har vi valgt å heller legge disse

har man over de korte, solvarme og

resultatene ut på klubbens hjemmesider

vindstille dagene. Hundene viser også

på nett. Vi ønsker heller å fokusere på

stor vårglede og det er ganske så sjar-

artikkelstoff i bladet og det er derfor

merende å følge ei lita dame som skal

med stor glede vi i dette nummeret kan

inn i sin aller første vår. Ho utstråler

presentere to artikler om forskning på

virkelig lykke og begeistring over livets

lundehund. Øyvor Kolbjørnsen, forsker

nye sider.

ved Seksjon for Patologi ved Veterinær-

I år er det kulturminneår og i den

instituttet og Ellen Skancke, førsteama-

forbindelse kan vi stadfeste at vi er lyk-

nuensis ved Seksjon for Smådyrsjuk-

kelige eiere av et vandrende kulturmin-

dommer ved Norges Veterinærhøgskole

ne! Vi tar vare på et stykke norsk kultu-

har en viktig oppfordring til alle lunde-

rarv, både et materielt kulturminne i

hundeiere : noter ned hva hunden din

selve hunden og et immaterielt kultur-

spiser!! Lag en fôrdagbok. Dere som bor

minne i form av å formidle videre den

i rimelig nærhet til Oslo oppfordres spe-

fantastiske brukshistorien denne hunden

sielt til å bidra hvis hunden blir syk med

har. Hvem andre har en hunderase som

alvorlige mageplager. Det er viktig at

står utstilt på museum? På naturhisto-

obduksjon gjøres raskt når avlivning er

risk museum i Bergen står den i jaktpo-

eneste utvei. Erfaringsbasert forskning

situr i samme monter som moskus,

gir best resultater og det er viktig at vi

bjørn og andre pattedyr fra norsk fauna.

som brukere (her : hundeeiere) er med

På skogbruksmuseet på Elverum og på

å bidrar med det vi kan for at forskning-

kystkultursenteret på Lovund er den

en på lundehund skal kunne oppnå best

også representert. Selv om det ikke er

mulig resultater og gi oss forståelse av

lov å bruke dem i jakt på lundefugl leng-

hva som vil være det beste med hensyn

er kan man legge til rette for at de får

til foring av våre kjære små. Vi kan alle

holdt i hevd sine ferdigheter med å trene

være med å hjelpe! At det blir en mer

med dem i ulendt, bratt og vanskelig

nær kontakt med forskningsfeltet igjen

terreng. Når man ser den iveren og gle-

er et meget godt signal og en aldri så

den de viser over å bruke sine særegne

liten gave til lundehunden i kulturminne-

anatomiske trekk og søke opp fôrbiter i

året.

slikt terreng er det ikke tvil om hva disse
er skapt til å gjøre!! Et hvert hull skal
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God påske og vår til dere alle.

- NYTT FRA STYRETBetalingsterminal på Værøy
Styret har vedtatt at det skal brukes betalingsterminal på spesialutstillingen på Værøy. For å dekke transaksjonskostnadene ved leie av bankterminalen, har styret vedtatt at det skal legges på 3,- i prisen på varer som kjøpes med kort, noe som tilsvarer omtrent uttaksgebyr på uttak i minibank. De som kjøper varer kontant betaler
ingen ekstra avgift. Betalingsterminalen kan kun benyttes til kjøp av varer, og kan
ikke benyttes til uttak av penger.
Kasserer i NLK
Christer Vinje Gimse
Swipe terminal at Værøy
The board has decided that there will be an on-line card swipe terminal available at
the Lundehund special at Værøy. To cover the transaction costs of renting the terminal there will be added a fee of NOK 3 to all purchases done by terminal, which
approximates the transaction fee for withdrawals from ATMs. Those who purchase
merchandises using cash will be exempt from this fee. The swipe terminal may only
be used for purchases and not for withdrawals.
Teller for Norwegian Lundehund Club
Christer Vinje Gimse
Godt samarbeid
Styret 2008 ønsker å takke klubbens medlemmer for godt samarbeid i året som har
gått. Klubben er inne i et godt spor hva gjelder samarbeid til beste for lundehundrasen, og vi håper alle bidrar til at dette fortsetter også i kommende årsmøteperiode.
Vi ønsker det nye styret lykke til!
Flott ny flyer!
Flyere fra Norsk

landbruksmuseum

er

nå

ferdige.

Disse

kan

finnes

www.skogoglandskap.no/Publikasjonsliste/husdyr
De er virkelig fine og vel verdt å ha!

Benoni i fritt påskesprang

Foto: Magnus Enger
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på

Værøy-treff for 5. gang 6. – 9. juli
Av Karin Elise Dahlmo
Tiden går fort, og nå er det kanskje på tide å melde seg på Værøy-treffet. Det er
allerede kommet mange påmeldinger både fra inn- og utland. Det vil være til stor
hjelp til oss i arrangementskomiteen om dere fyller ut skjemaet fra forrige nr. i Lundehundnytt så utførlig som mulig.
Vi håper at alle som har tenkt seg dit får seg en plass å bo og får noen flotte dager
sammen med mange som har samme felles interesse:
Den fantastiske kulturarven og familievennen Lundehunden!
Lotteri:
For å kunne få mulighet til gjennomføringen av treffet er det viktig at økonomien er
på plass. Mange har jobbet og jobber fortsatt hardt for å få sponsorer, tilskudd og
gaver. Vi håper at mange kan støtte oss i arbeidet og setter derfor i gang et lotteri
som både de som skal Værøy og de som ikke har mulighet til det, kan være med å
støtte klubben.
Kontaktpersonene og avdelingene er blitt utfordret til å skaffe premier, og det har
resultert i en flott gevinstliste så langt. Vi har satt oss som mål å selge 5000 lodd á
kr. 10,-.
Lotteriet vil være nettbasert og vi har tenkt å gjøre som følger:
Dere setter inn den summen som dere ønsker å kjøpe lodd for på Norsk Lundhund
Klubbs bankkonto og merker den med antall lodd og navn.
Bankkontonr. : 7877.06. 94409
For utenlandske: IBAN: NO91 7877 0694 409
BIC/SWIFT: DNBANOKXXX
Send en mail til varoy@lundehund.no – eller et brev til leder i treffkomiteen, så sender vi numrene på loddene tilbake til dere.
Alle loddkjøpernes lodd blir ført inn i loddbøker.
Trekningen foretas på Værøy i forbindelse med festmiddagen 8. juli.
Gevinster: (Flere kommer etter hvert og lista vil bli oppdatert på klubbens hjemmeside)
- Selected – Mørk, blå jakke, str. L
- Selected – Sort jakke, str. L
- Selected – Tykk genser, str. L
- Herstad – Lampe
- Herstad – Serviettholder, alle ovenfor fra Østfold
- Keramikkfat med lundehundmotiv, laget av keramiker Elin Aune, fra Trøndelag
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- 35-liters Bergans ryggsekk med diverse fjellturutstyr fra Sogn og Fjordane/ Hordaland
- Stort trerelieff med motiv fra Værøy, laget av treskjærer Arthur Johansen, fra Nordland
- 1- års abonnement på magasinet Ottar, fra Tromsø Museum
- Selbuvotter fra Husfliden i Målselv
- To termokopper
- To ståltermoser
- 4 stk. skritt-tellere, alle ovenfor fra Troms
Reservasjon av plass på ferga
Det er nå Torghatten –Nord som har overtatt fergedriften til Værøy. Fra månedsskiftet april/ mai vil det være mulighet for å reservere plass på ferga. Da er endelig rutetabell for sommeren satt opp. Internett: http://www.torghatten-nord.no/
E-post : fergebooking@torghattenfergebooking@torghatten-nord.no
Festmiddagen
Vi avholder festmiddagen på Idrettshuset onsdag 8. juli kl. 1930.
Slik planene er vil det bli laget en stående buffét med mat fra Nordland.
Pris fastsettes senere.
Påmelding til festmiddagen må vi ha 14. dager før treffet starter.
Tombolagevinster
I forbindelse med tombola/ lynlotteri på utstillingsdagen, oppfordrer vi alle til å ta
med noen gevinster som kan loddes ut.

- LOTTERISALG PÅ VÆRØY Tradisjonen tro blir det tombola på utstillingsdagen på Værøy i år også. Vi vil derfor
oppfordre dere alle til å ta med en liten gevinst til lotteriet. Det kan gjerne være noe
til hunden, men alle bidrag tas i mot med takk!
Premiene kan leveres ved registrering på Værøy, eller sendes til Hanna Gautun,
Nordahl Griegsv. 7c, 7024 Trondheim.
Inntekten av salget går uavkortet til Norsk Lundehund Klubb og vil utgjøre en betydelig del av overskuddet på utstillingsdagen.
Hilsen Rita og Hanna
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- NYTT FRA UTSTILLINGSKOMITEEN Velkommen til Norsk lundehund klubbs spesialutstilling
på idrettsplassen på Værøy 7. juli 2009
Dommere
Christen Lang – tisper, spesialpremier, BIR/BIM
Aase Jakobsen – hanner, valper, BIR/BIM valp
Påmelding
Elektronisk via NLK`s hjemmeside http://www.lundehund.no
Pr.e-post til gtormset@gmail.com / gtormset@online.no.
Pr. brev til Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure.
Nødvendige opplysninger
Hundens navn, reg.nr. og fødselsdato og hvilken klasse hunden skal meldes på i.
Utenlandske hunder som stilles for første gang i Norge må sende med kopi av hundens stamtale pr post eller e-post
Økonomisk bindende påmelding innen 5. juni 2009
Påmeldingspriser: kr. 320.- pr. voksen hund, kr. 180.- pr. valp.
Rabatt er halv pris fra og med tredje hund (ikke valpeklassene 4-6 og 6-9 mnd).
50% tillegg ved for sen betaling for norske utstillere.
Betales til konto nr.: 7877.06.94409. Merk betalingen med hundens navn, reg.nr. og
klasse.
Dobbel avgift dersom eier ikke er medlem av NKK eller tilsvarende klubber i utlandet.
Retur av påmeldingsavgift er 100 % ved dommerendring, 75 % ved original veterinærattest.
Barn og hund.
hund Gratis deltakelse.
Katalognummer blir ikke utsendt, men blir utlevert i sekretariatet før utstillingen. Her
selges også katalog.
Premier som utdeles i ringen:
Rosetter: BIR / BIM, CERT og Championat
Premieglass for CK og HP utdeles også i ringen.
CK-, HP- samt 1. premie-rosetter kan kjøpes i sekretariatet.
Pokaler og spesialpremier blir utdelt mot slutten av utstillingen.
Annonsering i utstillingskatalogen – bestillingsfrist 5. juni
1/1 side i farger
kr. 300,½ side farger kr. 150,Bestilling til Gunn Tove Ormset pr e-post: gtormset@gmail.com
Hilsen utstillingskomiteen
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- LILLELUNDEN -

Dikt om Emil og Frøya
Av Frida Evenseth, diktet januar 2009
Emil og Frøya,
De har det gøy, ja.
Springer omkring og tuller med ting.
Biter og raser,
På maten de maser
Mens de springer rundt i ring.
Sitt, ligg og stå
Det kan vel begge nå,
Og snart kan de gjøre sukse`
Når pelsen er fin og tennene god
Kan de vel få en premie eller to.
Bjeffer og knurrer
Sirkler og snurrer,
Men som oftest snill og god.

To gode venner : Frøya og Emil
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Foto: Frida Evenseth

- LUNDEHUNDENS ORDBOK A
Adlyde - Kommunikasjon med mennesker. Hunder som har lært mennesker slik
kommunikasjon, tjener seg gjerne noen
godbiter, eventuelt kos (se belønning).
Aggresjon - Truende oppførsel fra mennesket, kan i ekstreme tilfeller føre til
angrep. Aggresjon opptrer gjerne dersom man prøver å ta maten fra mennesket. For å unngå aggresjon er det ofte
best å trekke seg tilbake til anfallet er
gått over.
Alarmering – lundehundens viktigste
funksjon. Dette gjøres hver gang en
annen hund (særlig hvis den er en annen
rase) eller et ukjent menneske nærmer
seg. Dette settes stor pris på av mennesket, og ofte deltar også dette i alarmeringen ved hjelp av skarpe, sinte lyder, som lett kan forveksles med kjefting.

Bur – fristed for lundehunder. Holder
effektivt mennesker, katter og større
hunder ute.
Bånd – nødvendig for å passe på mennesket, spesielt når man går langs trafikkerte veier. I skog og mark kan ofte
mennesket få prøve seg selv, men ser
det en hindring i form av for eksempel
andre mennesker eller hunder, kalles
raskt lundehundlivvakten inn igjen (se
alarmering).

Fortsettelse følger …

Armer – praktiske lange kroppsdeler på
mennesket, konstruert for å fungere som
kløpinner for lundehunden.
Armkrok – (se seng)
Avføring – snacks, så lenge den ikke
kommer fra deg selv eller andre hunder.
Kan føre til angrep fra mennesket (se
aggresjon).
B
Barn - Hunderase som til forveksling
ligner mennesker, bare i mindre format.
Rasen regnes for å være klokere enn
mennesker, da de går på fire bein, spiser
fra bakken og markerer.
Belønning - Når man har narret mennesket til å gi fra seg en godbit (se adlyde).
Blåbærbusk – uoverkommelig hindring
før mennesket har plukket den tom for
bær og foret seg selv og lundehunden
med dem.

Lundesmias Frigg i Surnadal koser med
Elisabeth
Foto: Eli K. Rye
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Debra og Prins
Av Nils-Kristian Ellingsen
Den tyske dyrefotografen Debra Bar-

og fikk munnen til å si de engelske orde-

dowicks er allerede omtalt i et fyldig

ne på forståelig vis. Men vi husker vel

referat fra sitt besøk i Norge og Nordland

godt Ola, lettmatrosen fra Sandefjord,

fylke sommeren 2007. Elin Strand skild-

og hva han klarte seg med av engelske

rer denne fantastiske fotografen i Lunde-

ord? Vel, jeg brukte ikke samme vokabu-

hund-Nytt nr.1, 2008.

lar som han.

Da jeg fikk forespørselen fra Magnus

Debra ble innlosjert i prestegårdens

Enger om å ta turen til Værøy med den-

hovedhus, mens hundene og jeg havnet

ne profesjonelle dyrefotografen, sa jeg ja

i eldhuset, et sted vi har bodd mange

i et svakt øyeblikk. Jeg har aldri angret

ganger og hvor vi trives veldig godt. Å

på det. Vi hadde jo akkurat vært på

komme til Hege på prestegården er fan-

Værøy på et supert treff, arrangert av

tastisk. Jeg, som kunne nyte godt av alle

Elin Strand.

delikatessene fra Heges kulinariske kjøk-

Spenningen var selvsagt stor da vi

ken, hadde det som kua i en grønn eng.

kjørte om bord i fergen på Røst, spent

Debra satt med sitt kaninfôr, da hun er

på hva vi ville møte. For alt jeg visste

fullblods vegetarianer. Hun sa det var

kunne det jo være et inntørket, middel-

godt. Akk ja!

aldrende fruentimmer med bedehusrull i

Dagen etter skulle vi gå til Mostad,

nakken, alpelue, vindjakke med strikk i

lundehundenes

livet, sort skjørt med gå-folde bak og

Værgudene var krakilske denne dagen.

knappestøvler. Men hva møtte vi? En

Vi fikk regn og tåke, men optimistisk dro

mørkhåret pin up med tannregulering.

vi av sted med hunder, nistepakker til

Du store alpakka! Hyggelig var hun

folk og dyr, og urtete på termosen. Vi

også. Hvorfor må en weekend gå så fort?

visste jo at undere hadde skjedd før så

Det ble en usedvanlig hyggelig tur

været kunne jo bedre seg. Turen gjen-

over Røsthavet. De snaue to timene det

nom ura og i fjæra ble ikke slik jeg var

tar over dette havstykket gikk som en

vant til fra tidligere turer. Sleipt og glatt

røyk. Da vi klappet til kai på Værøy var

var det, men vi kom da frem uten skader

det å laste hunder og fotograf inn i bilen

av noe slag.

opprinnelige

hjemsted.

for så å kjøre til Nordland og Værøy

Vi slo leir på verandaen ved skole-

gamle prestegård. Jeg skulle i tillegg til å

stua i Mostad. Det var nesten nødvendig

vise hunder fungere som guide for da-

med paraply over brødskivene fra pres-

men, fortelle litt om denne fantastiske

tegården. Om vi enda hadde hatt slike

øya. Lundehundens opprinnelige hjem-

små parasoller som brukes i drinkene.

land? For 47 år siden snakket- og skrev

Fotografen hadde kanskje trengt vindus-

jeg et brukbart engelsk, men nå? Hutte-

viskere på kameralinsene, men hun kla-

tu! Vel det tok litt tid før hjernen husket,

get ikke i det hele tatt. Og jeg som så
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inderlig ønsket at hun skulle få se

videre på vegen mot Mostad. Vi fortsatte

Mostadgrenda fra sin vakreste side. Det-

ned i fjæra. Lyset var perfekt for foto-

te stedet på kloden som er så spesielt og

grafering, noe damen tilfreds uttrykte.

så vakkert. Hele dagen gikk med til ven-

Dessverre var hun uheldig å tråkke ned i

ting på bedre vær, små turer i det våte

en godt gjæret og forråtnet sølepytt.

gresset og litt fotografering. Hundene

Lukten

var søkk våte, og så vel noe forkomne

Debra måtte ned i havet mot yttersida

ut. Selv var vi så våte at det føltes som

og prøve å vaske bort det meste av for-

om kjøttet kunne løsne fra bena når det

råtnelse og illeluktende kompost av sok-

skulle være.

ker, sko og føtter. Prins voktet henne

Turen tilbake kjentes tung og straba-

fra elendigheten

uteble

ikke.

hele tiden, og fulgte henne hakk i hel.

siøs. Vi var vel litt frustrert hele troppen,

Opp fra stranda og i skråningen i den
lille lia fikk hundene
teft av rotte. Øyeblikkelig startet gravingen. Debra la seg
flat med sitt kamera
og

sitt

utvalg

av

linser, svært interessert over å se lundehundene i arbeid. Ja,
for å grave er jo en
av de mange spesialitetene

til

firbente
Hun

uttrykte

tilfredshet

Debra og Prins ved fyret

Foto: Nils-Kristian Ellingsen

denne

krabaten.
over

sin
å

kunne jobbe i en slik
stilling

i

nydelig

uten at det kom til uttrykk. Det kjentes

kveldssol, blikk stille storhav og graven-

godt å komme i hus igjen etter en

de lundehunder. Lyset var gyllent og

søkkvåt dag i Mostad.

varmt. Den storslåtte naturen her er

Dagen etter var grå, men det regnet

fabelaktig. Lia full av markblomster, og

ikke. Vi tok bilen og kjørte en liten rund-

midt oppi hele idyllen en lettere drapert

tur på øya. Turen gikk ned til fyret. Plut-

tysk dyrefotograf.

selig ble det blå himmel, solen kom frem

Det var ikke ofte hun kunne nyte

og fikk de små krusningene på sjøen ved

jobben slik som her og nå, fortalte hun.

fyret til å glitre som sølv. Det var her

En kjempekompensasjon for det dårlige-

min hund Prins fikk sansen for en tysk

og grå været dagen før.

dyrefotograf. Hunden fulgte henne over
alt, og han vek ikke fra hennes side.

Jada, hundene gravde frem rotta
som i store sprang greide å komme seg

På ettermiddagen var vi igjen i mar-

under noen kampesteiner og berget sitt

ka, forbi Hornskaret og Skiphalsen og

liv denne gangen. Men fotografen fikk

Side 13

se, ikke bare en, men fire lundehunder i

med alt det de er utstyrt med av ekstra

arbeid. Til tider var det bare bakdelen av

tær og ditto klør. Kjølve, min første om-

hundene som var synlig over bakken i

plasseringshund spilte hovedrollen i det-

d e r es

te «dramaet».

iv e r

på

veg

ned

til

de

«underjordiske». Denne gangen var det
ikke tola, men rotta som var i fokus.

På prestegården bodde to engelske
familier med barn. Jeg vet ikke hvor

Så skulle jeg være behjelpelig med å

mange, men det var i alle fall to svært

få hundene med meg opp i høyden slik

fruktbare familier. Plutselig var hundene

at hun fikk dem i profil, og i silhuett mot

omringet av en del av dronning Elisabeth

himmelen og storhavet, og med det

II's undersåtter. Barna var i ekstase

bratte lendet under. Og så jeg som ikke

over å se slike hunder. Vi fikk følge med

tåler høyder. Jeg kunne ikke vise min

de engelske guttene og deres fedre på

svakhet, men hadde det ikke komforta-

fergen fra Værøy. Mødre og døtre ble

belt der og da. At hun ikke kunne skyn-

sendt med helikopteret til Bodø. Ja, ja,

de seg å få tatt de bildene snart? Jeg

så fikk vi reklamert litt for vår unike rase

lurte meg ned på baken, satte spenntak

til de engelske turistene.

med begge bena, tenkte på noe helt

Vel fremme på Røst måtte vi dess-

annet enn min stilling og posisjon i land-

verre forlate vår hyggelige fotograf, og

skapet foran en zoomlinse. Hundene

et «goodbye» var uunngåelig. Vi visste

viste ikke noe tegn til høydeskrekk i det

ikke der og da at vi skulle møtes hos Elin

hele tatt. Jeg var i en tilstand av lettere

og Magnus i Bodø kort tid etter, men det

panikk over at de skulle falle utfor, men

har Elin allerede fortalt om.

de «stod han a». De fantastiske potene

Mette i snøen

Foto: Diddi Svartsjö
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En spesiell fødsel
Av Gerd Haugen, Kennel Løvheim
Lundehundfødsler, som trolig alle

inn i tredje uke, men det var fort over-

andre fødsler, kommer i mange varian-

stått, og hun viste ingen tegn til proble-

ter.

mer. Da 3 uker gjensto syntes jeg hun

Som oppdretter ønsker man seg

hadde mye ”mage” i forhold til hva jeg

standardutgaven av en lundehundfød-

er vant til, og håpet at kullet ikke var

sel. Tispa er frisk og oppegående gjen-

unormalt stort. Hennes første kull var på

nom hele drektigheten, fødselen starter

5 valper, siden har det vært litt opp og

til termin og resulterer , i løpet av en

ned.

time eller halvannen, i 3 eller 4 spreke,

Så gikk to uker til, og en uke før

velskapte valper, av passe størrelse og

termin, på 54. dagen fikk hun plutselig

med appetitt på livet. Og en mamma

rier. Jeg fikk henne vekk fra de andre

som steller valpene omhyggelig, har nok

hundene, hun roet seg en stund, og så

melk og er fornøyd med hele situasjo-

gikk plutselig vannet. Kort etter ble en

nen. Da er i grunnen lykken fullkom-

liten tispe født. 123 gram. Den var tyde-

men.

lig prematur, lite hårvekst og pusteprob-

Det er ikke bestandig man er så hel-

lemer. Men absolutt levende. Med diver-

dig. Mange komplikasjoner kan forekom-

se manipulering og kunstig åndedrett

me, fra små bagateller til livstruende

kom den i gang på et vis, men jeg gjor-

situasjoner. Man kan bli nødt til å ta valg

de meg ikke mye håp om at den skulle

og bestemmelser som man kanskje ikke

overleve. To timer etter kom det en

egentlig er kompetent til, derfor kan det

hannvalp 142 gram, men den var det

alltid anbefales å ha kontakt med en

ikke mulig å få i gang.

flink dyrlege.

Så skjedde det ikke mer, Humla la

Humlas siste valpekull ble en utfordrende opplevelse. Humla (Løvheims

seg til med den lille tispa og passet den
omhyggelig det døgnet den levde. Men

Audhumbla) er over 8 år, det måtte der-

jeg kunne jo se at det var mer liv i den-

for søkes, etter de nye reglene, om lov

ne magen, og hva gjør man da.

til å sette kull på henne. Humla har alltid
vært usedvanlig frisk og sprek, og det

Man har jo lært at en fødsel ikke skal
trekke ut mer enn et døgn, men……

var da heller ingen problemer med å få

Jeg konfererte med dyrlegen som

den ønskede veterinærattest, og tillatel-

mente at man burde få ut resten av

sen fra NKK.

hensyn til risikoen for tispa, men jeg

Till rett tid ble Humla paret, ( 1. jule-

viste jo at valpene ikke ville leve opp.

dag for en sikkerhets skyld ) det ble

Humla virket helt frisk og pigg, god ap-

med en paring, og ganske fort skjønte

petitt, god fordøyelse og ikke det minste

jeg at hun var drektig. Hun hadde det

utflodd. Så jeg valgte å vente.

typiske tilfelle av matvegring og kvalme
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Så tok vi en dag om gangen, holdt

henne i ro, og avventet. Hele tiden kun-

gang, faktisk var disse to nesten ikke

ne jeg se gode fosterbevegelser, så jeg

ute av fosterhindene før de var på vei

viste det var minst en levende valp, men

mot spenene.

hva mer som kunne være, viste jeg jo

Da så jeg at det var slutt, og det var

ikke. Hadde hun vist det minste tegn til

en enorm lettelse. Vanligvis avventer

sykdom, hadde vi vel dratt til veterinæ-

man et døgn eller to før man føler seg

ren tvert.

sikker på at valpene er levedyktige. Dis-

Hele uken gikk, det ble ikke mye

se to var så spreke at jeg følte meg sikker på de ville overleve.
Natten var rolig, men dagen
etter var Humla noe dårlig,
ville ikke spise og hadde
tydelig smerter. Etterveer er
jo ikke unormalt, men jeg
gikk til anskaffelse av melkepulver til valpene, og antibiotika til Humla. Infeksjonsfaren er selvsagt stor ved
slike fødsler. Jeg rakk å
åpne boksen med det dyre
pulveret, forsøkte å gi valpene en gang, så var det ikke

Humlas valper, mette og tilfredse Foto: Gerd Haugen

behov for mer. Humla kvikna

søvn den uken, jeg våget nesten ikke

til etter noen timer, fikk appetitt, og da

lukke øynene for ikke å gå glipp av fød-

ble det fort melk til valpene også. Hun

selen, det var jo ikke sikkert det gikk av

ville riktignok ikke spise hundemat, nei,

seg selv.

hun skulle ha min mat, men man deler

På mandag, dag 61, klokken 7 om

jo gjerne.

morgenen, en uke etter første valp, så

I dag er det lørdag, valpene spiser og

jeg at Humla var i gang igjen. Det tok

legger på seg, de veier 314 og 337 gram

sin tid, men ingen pressveer. Rundt

og er tjukke og trivelige og fornøyde.

klokken 12 gikk det fostervann, fint og

Som alltid når hun har valper passer

klart, men ingen valp. Etter en tid kom

Humla dem eksemplarisk og når enden

det mer fostervann, men det var grum-

er god…….

sete og stygt og jeg tenkte straks på

Det er ikke til å unngå at man sender

døde valper. Så etter få minutter kom

en tanke til de to vi mistet, fine og vel-

pressriene og en stor tispevalp 190 g.

skapte var de også, så langt jeg kunne

Sprellevende var den også, ingen tvil om

se, men man får være takknemlig for de

den saken. Etter 5 minutter kom det en

man får beholde, i stedet for å gråte

hannvalp, enda større, 206 g, han satt

over de som ble borte.

godt fast og jeg måtte gi litt drahjelp.
Også han var det full fart på med en
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- AVLSSTATISTIKK FOR NORSK LUNDEHUND Tall som viser avl av Norsk Lundehund fra 1990 og frem til 2008.
År
antall kull
antall valper
Snitt valper pr. kull
1990
18
49
2,7
1991
12
22
2,7
1992
22
48
2,1
1993
26
74
2,8
1994
16
37
2,3
1995
25
70
2,8
1996
18
59
3,2
1997
14
44
3,1
1998
28
74
2,6
1999
25
65
2,6
2000
28
70
2,5
2001
30
95
3,1
2002
24
78
3,2
2003
36
101
2,8
2004
21
56
2,7
2005
30
84
2,8
2006
23
62
2,7
2007
23
73
3,2
2008
25
71
2,8
Antall valper født pr. 5 år og 5% av dette, som igjen utgjør
antall valper en hannhund kan ha i sin "livstid".
1990 til
1994
231 valper
= 12 valper
1991 til
1995
262 valper
= 13,1 valper
1992 til
1996
288 valper
= 14,4 valper
1993 til
1997
284 valper
= 14,2 valper
1994 til
1998
284 valper
= 14,2 valper
1995 til
1999
312 valper
= 15,6 valper
1996 til
2000
312 valper
= 15,6 valper
1997 til
2001
348 valper
= 17,4 valper
1998 til
2002
382 valper
= 19,1 valper
1999 til
2003
409 valper
= 20,4 valper
2000 til
2004
400 valper
= 20,0 valper
2001 til
2005
414 valper
= 20,7 valper
2002 til
2006
381 valper
= 19,0 valper
2003 til
2007
376 valper
= 18,8 valper
2004 til
2008
346 valper
= 17,3 valper.
Dette betyr at vi er tilbake på samme nivå som i 1997!
Laila K. Myrvold, 2150 Årnes
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- VALPELISTE OVER HVOR DE DRO Fortsettelse av Lundehunder født i 2008, nr 4 –2008.
03.08.08 ble det født 4 valper hos J. E. Haustreis, 8680 Trofors
Kullnr. 086072
Far
Balder
21889/04
Han er nå far til 19 valper
Mor
Sonja
00775/03
Hun er nå mor til 19 valper
22274/08 H
Odin Nico
5184 Olsvik
22275/08 H
Jack
8900 Brønnøysund
22276/08 H
Nemo
8475 Straumsjøen
22277/08 T
Frida
8626 Mo I Rana
----------------------------------------------------------------------------------------------06.08.08 ble det født 1 valp hos Beate-Anette Løvlid, 9050 Storsteinnes
Kullnr. 086723
Far
Lundetuvans Odin Trollsnype S14671/2007 Detter er hans 1. kull
Mor
Frøya Tyrasdatter
17564/06
Hun er nå mor til 4 valper
24421/08 H
Mopsegårdens Emil
eier = oppdr.
----------------------------------------------------------------------------------------------09.08.08 ble det født 3 valper hos Beate-Anette Løvlid,
Kullnr. 086181
Far
Frodo Av Vinterskogen
16222/06
Han er nå far til 7 valper
Mor
Edda Av Vinterskogen
01162/07
Dette er hennes 1. kull
29151/08 H
Mopsegårdens Freidig
9022 Krokelvdalen
29152/08 H
Mopsegårdens Frekk
9046 Oteren
29153/08 H
Mopsegårdens Flekken
9019 Tromsø
----------------------------------------------------------------------------------------------08.09.08 ble det født 3 valper hos Torild Olsen, 4339 Ålgård
Kullnr. 086146
Far
Rimfakse
13641/98
Han er nå far til 12 valper
Mor
Paluna`s Karna Saradatter 05955/06
Dette er hennes 1. kull
22537/08 H
Trodli-skogen`s Toran Karnasønn
4050 Sola
22538/08 H
Trodli-skogen`s Trygg Loke Karnasønn 5161 Laksevåg
22539/08 T
Trodli-skogen`s Tuva Karnadatter
8517 Narvik
---------------------------------------------------------------------------------------------18.09.08 ble det født 4 valper hos Kari Jacobsen, 4010 Stavanger
Kullnr. 091624
Far
Soumalainen's Burre
07863/05
Han er nå far til 7 valper
Mor
Paluna`s Raija
04472/05
Hun er nå mor til 8 valper
NO35398/09 T Papilotta`s Gerd Tove
2332 Åsvang
NO35399/05 T Papilotta`s Gunda
4230 Sand
NO35400/09 H Papilotta`s Gunders
4017 Stavanger
NO35401/09 H Papilotta`s Gaute
4041 Hafrsfjord
----------------------------------------------------------------------------------------------19.09.08 ble det født 3 valper hos Torild Olsen, 4339 Ålgård
Kullnr. 086481
Far
Rimfakse
13641/98
Han er nå far til 16 valper
Mor
Paluna`s Runa
04473/05
Hun er nå mor til 6 valper
23616/08 H
Trodli-skogen`s Tage Runasønn Frankrike
23617/05 T
Trodli-skogen`s Tara Runadatter 1470 Lørenskog
23618/08 T
Trodli-skogen`s Troya Runadatter 4308 Sandnes
----------------------------------------------------------------------------------------------25.09.08 ble det født 5 valper hos Asle og Kristin Olsrud
Kullnr. 086686
Far
Ålvisheim`s Hårek
08206/02
Han er nå far til 18 valper
Mor
Skreppeng`s Urda
Dette er hennes 1. kull
24288/08 H
Billy
0265 Oslo
24289/08 H
Uno Urdassønn
8960 Hommelstø
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24290/08 H
Birc
7018 Trondheim
24291/08 T
Lina Urdasdatter
8015 Bodø
24192/08 T
Arja
8410 Lødingen
----------------------------------------------------------------------------------------------26.09.08 ble det født 1 valp hos Arve Monkan, 7190 Bessaker
Kullnr. 086945
Far
Lundetuvans Odin Trollsnupe
S14671/2007 Han er nå far til 2 valper
Mor
Lhaxy`s Molly De Luxe
Dette er hennes 1. kull
25070/08 T
Lita Veronika Lernæs Odinsdatter
7320 Fannrem
----------------------------------------------------------------------------------------------29.09.08 ble det født 3 valper hos Eiliv og Unni Hofstad, 7900 Rødvik Kullnr. 087675
Far
Paluna`s Mime Herason
13453/05
Han er nå far til 6 valper
Mor
Ålvisheim`s Live Hedesdotter 04483/07 Dette er hennes 1. kull
27646/08 H
Ålvisheim`s Nare Livesson
4910 Lyngør
27647/08 T
Ålvisheim`s Natt Livesdatter
7224 Melhus
27648/08 T
Ålvisheim`s Nauma Livesdatter
2390 Moelv
----------------------------------------------------------------------------------------------06.10.08 ble det født 4 valper hos Ann Elin Brunes, 9322 Karlstad
Kullnr. 087328
Far
Haakon Den Gode
08781/02
Han er nå far til 7 valper
Mor
Alva Skaldsdottir
06740/06
Dette er hennes 1. kull
26323/08 H
Aiko
9027 Ramfjordbotn
26324/08 H
Ailo
9060 Lyngseidet
26325/08 T
Aika
8340 Stamsund
26326/08 T
Aila
9055 Meistervk
---------------------------------------------------------------------------------------------12.10.08 ble det født 3 valper hos Eliv og Unni Hofstad, 7900 Rørvik. Kullnr. 090743
Far
Soumalainen's Munin
24558/05
Dette er hans 1. kull
Mor
Ålvisheim`s Hede Skjoldmøy
08207/02
Hun er nå mor til 7 valper
NO32535/09 H Ålvisheim`s Olve Hedesson
Tyskland
NO32536/09 H Ålvisheim`s Odle Hedesson
Østerike
NO32537/09 H Ålvisheim`s Orvar-Odd Hedesson
7900 Rørvik
---------------------------------------------------------------------------------------------12.10.08 ble det født 2 valper hos Siw Gjerdingen
Kullnr. 087571
Far
Kerskitunet`s Bjarg
04106/00
Han er nå far til 8 valper
Mor
Obrima`s Vilja
01601/07
Dette er hennes 1. kull
27226/08 T
Bera Viljadatter
Tyskland
27227/08 T
Viljadatter Birka
2750 Gran
----------------------------------------------------------------------------------------------24.10.08
ble det født 4 valper hos Cecilie Skalleberg, 3280 Tjodalyng.
Kullnr. 087676
Far
Felix Geirason
15237/04
Dette er hans 1. kull
Mor
Maahornet`s Fenja
03737/04
Hun er nå mor til 7 valper
27649/08 H
Cazkal`s Neptun
3290 Stavern
27650/08 H
Cazkal`s Napoleon
3208 Sandefjord
27651/08 T
Cazkal`s Nina
3280 Tjodalyng
----------------------------------------------------------------------------------------------13.11.08 ble det født 1 valp hos Vanja Knibestøl, 4480 Kvinesdal
Kullnr. 090162
Far
Paluna`s Yme
01980/02
Han er nå far til 10 valper
Mor
Paluna`s Vilde Heradatter
030891/02
Hun er nå mor til 9. valper
NO30606/09 H Lupachis Even
Danmark
----------------------------------------------------------------------------------------------30.12.08 ble det født 5 valper hos A.M.Hausken, 4276 Vedavågen.
Kullnr. 091352
Far
Paluna`s Fenris Sarason
03867/08
Dette er hans 1. kull
Mor
Kari
26450/05
Dette er hennes 1. Kull
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NO34502/09 H
Truls
5580 Ølen
NO34503/09 H
Torkel
5531 Haugesund
NO34504/09 T
Tanja
2410 Hernes
NO34505/09 T
Tyra
2223 Galterud
NO34506/09 T
Tuva
1850 Mysen
------------------------------------------------------------------------------------------Dette er oppdateringer iflg. NKK pr. 10.03.2009
Laila K. Myrvold, 2150 Årnes.

Vingheias Silje og Saga

Foto: Gunn Tove Ormset
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European dog show 2008 i Budapest
Av Stein Erik Greter
Reisen til Euro Dog Show i Budapest i

arsk, muligens med unntak av russisk,

høst var, for å si som Dag Frøyland i sin

men det kunne til gjengjeld ikke vi. Etter

tid sa,”utrolig men sant”.

ca. 2 timers ufrivillig byomvisning fant vi

Vi hadde aldri tenkt på å reise til Bu-

endelig hotellet, og for et hotell! I tillegg

dapest (Donau skiller begge bydelene

til sporveien, med gammeldags spor-

Buda og Pest), men noen uker etter at

veksling og en meget trafikkert jernbane

Marmel døde fikk vi en forespørsel fra

lå det også et sykehus i nærheten, slik at

Anneli om ikke vi kunne tenke å kjøpe

nettene ikke var det man kunne kalle

Rufio som pga. sykdom måtte omplase-

rolige. Nok om det. For å få tiden til å

res. Etter kort tenketid slo vi til og i sam-

gå, besluttet vi å ta en liten spasertur til

me slengen lovet vi å melde oss på til

utstillingsområdet. Mens vi gikk der og

utstillingen i Budapest. Betingelsen var

hadde inntrykk av at veien ikke tok slutt,

at hun som da eide Rufio skulle ordne

måtte jeg tenke på revyvisa, jeg tror det

med hotellrom der nede og etter en tid

var Lalla Carlsen som sang den,”Vi gikk

fikk vi beskjed at vi hadde fått rom ca. 5

og gikk og gikk og gikk.....” og etter ca

minutter gangvei fra messeområdet. Vi

45 minutter kom vi fram. Det er bekjent

meldte på både Bris og Rufio og sendte

at utviklingen i Ungarn etter at jerntep-

ned alle nødvendige papirer. Nok om

pet falt er gått med kjempeskritt fram-

det, først etter at vi hadde fakset ned

over, men at det også gjaldt fotmarsjer

papirene 3 ganger fikk vi beskjed at vi

var nytt for meg.

var registrert.

Ved 7-tiden var det tid for å spise og

Vi reiste nedover med godt mot, rik-

siden det var et familiehotell hvor beste-

tig nok uten Bris, siden hun var blitt

mor sto på kjøkkenet bestemte vi oss for

mamma og måtte bli hjemme og passe

å spise der, men den opplevelsen hopper

sine. For at de som ikke kjenner Rufio

vi over!

ikke tror at han bare drar omkring for å

Nå sto det i papirene at påmeldingen

vise seg og være ”stor kar”, mens Bris

begynte kl. 6.30 og tevlingen kl. 8.30.

må sitte hjemme og passe ”ongan” kan

Jeg sto tidlig opp, frokost var ikke å ten-

jeg si at han er en ”moderne far” som

ke på, det hadde heller ikke hjulpet da

også leker med valpene og oppdrar dem.

det ikke var noen på kjøkkenet og i re-

Fredag middag ankom vi Budapest og

sepsjonen lå en mann og sov. Jeg stilte

så allerede ved bygrensen et skilt med

opp, sammen med bl.a. et par andre

pil mot Hungexpo, det var dessverre det

lundehundeiere og ventet på å få tildelt

første, siste og eneste! Å spørre var hel-

numrene. Vi ventet og ventet og ved 9-

ler ikke lett da vi hadde den uvanen å

tiden kom dommer, ringsekretær og

spørre folk som ikke forsto vår uttale og

hjelper, slik at dømmingen kom i gang

tydeligvis ikke kunne noe annet enn ung-

først etter kl.10. Ved 2-tiden kunne jeg
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hente pokalen og papirene og da var det

leveres til de riktige vinnerne! Da Rufio

bare å tusle tilbake til hotellet.

og tispa nå skulle inn til BOB oppfordret

Neste dag opprant og vi bestemte

jeg Rufio til å være riktig ulydig og på en

oss for å ta bilen til utstillingen for å

eller annen måte forsto han det, slik at

reise direkte tilbake til Luxemburg. Alt

dommeren valgte tispa som BOB og vi

klaffet fint, vi meldte Rufio på og Bris av

kunne begynne på hjemveien, men det

og dømmingen begynte. Da lundehunde-

var ikke så lett da det ikke fantes noe

ne ble bedømt begynte moroa. Ring-

oversiktskart på området over parke-

sekretæren hadde strøket en veteran og

ringsplassene. Mens vi vandret rundt for

beholdt Bris og da alt gikk på ungarsk

å finne ut hvor bilen sto, traff vi en

forsto en heller ikke hva som ble sagt,

nordmann som også hadde stilt ut og

og til alt hell ble pokalene direkte utdelt.

lette etter sin bil. Vi fant til slutt vår og

Først ved BOB ble feilen oppdaget, men

håper at han fant sin og ikke kretser

da var en pokal vekk fra utstillingshal-

rundt utstillingsområdet som en satelitt!

len. Nå øket entropien mot uendelig,

Når det gjelder hundeutstilling i Buda-

mye skrik og hui og hei og etter ca. en

pest, sier jeg som ”The Dubliners” syng-

halv time kunne pokalen samles inn og

er ”no more, never, no more...”.

Lundeklo i vannet (Dvalin)
Foto: Bo Johnson

Lunde på Runde, Løvheims Hler
(Storm)
Foto: Tone Anda, Ålesund

Lundefoxens Alfa og Ariel koser
seg på hytta
Foto: May Elisabeth Lernæs Selbekk
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- NYTT FRA TROMS Ja da er heldigvis den verste mørke-

te året.

tia over her nord, og hunder og eiere ser

”Lundehund i media” fra Troms, et

lysere på livet. Vi har lagt bak oss en del

bilde vist på tv i beste sendetid i februar

av året, som er rolig, og med liten aktivi-

på ettermiddagsnyhetene til NRK Nord-

tet når det gjelder felles sosiale lunde-

nytt og et bilde i avisa ”Nye Troms” i

hundtreff. Nå har det bare gått i spora-

februar. Begge bildene viste Lundestu-

diske besøk og lufteturer blant lunde-

gus` Linjadatter Alfa Frøya og Mopsegår-

hundeierne i Troms.

dens Emil.

Troms har fått et godkjent kennel-

Undertegnede ble valgt inn i Væ-

navn i fylket. Kennel Lundelabben, med

røytreffet 2009, og pga en stor kneope-

undertegnede som eier. Så vil tiden vise

rasjon har jeg tatt meg av en del sekre-

om det kommer noen små lundiser her-

tær jobbing. Bl.a. annonse forespørsel,

fra.

loddpremier, påmeldinger til selve treffet
Og vi er blitt noen kløppere på Face-

og pressemelding til noen av landets

book. Her har vi ordnet oss en egen

aviser. Her vet jeg at bladet ”Tromsø”,

gruppe for alle lundehundeiere i Troms,

”Lofot-tidene” og ”Helgelandske Arbeider

og pr. dags dato består den av 13 med-

blad” har tatt inn pressemeldingen: ”Vi

lemmer. Dette er jo også en form for

tar vare på et stykke Norsk Kulturarv”.

markedsføring av rasen. Her presente-

Jeg ble også intervjuet på direkten i

rer vi oss, legger ut bilder av våre nyde-

morra sendingen til NRK Nordland. Hele

lige hunder, og kommende arrangemen-

10 minutter fikk jeg til å fortelle om lun-

ter. Og det artige er at lundehundeiere i

dehunden generelt og Værøytreffet.

Nordland er kommet etter. Kanskje en

Har også annonsert treffet i kultur

ide til andre fylkeslag?

kalenderen til kulturminneåret og i Lofo-

Og et slikt arrangement er lunde-

ten på ei kulturside. Har også fått med

hundtreff, lørdag 4.april, på hytta vår i

en ”pressemelding” på nettsiden

Malangen. Invitasjon er sendt ut til alle

www.varoyrhs.com

eierne, og tilbakemeldingen er god. I år

Håper bare at været på Værøy står

kommer det også hunder som ikke har

oss bi denne gangen, og at det blir et

vært med før, og det er hyggelig. Beate

minnerikt treff for to og firebente. Vi fra

Løvlid skal i år igjen ha ringtrening med

Troms skal i alle fall stille opp med flere

oss. Det passer veldig bra da det er se-

hunder og folk, og vi gleder oss til dette

songstart på utstillingsfronten her nord,

sosiale treffet. Vi sees.

fjorten dager etter. NKK utstilling i Harstad, hvor vi håper at mange lundehunder stiller. Vi regner i allefall med å få to
Norsk utstillings champion (NUCH) i det-
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Hilsen Lundehundkontakten i Troms
Merete Evenseth

- ENGLISH CORNER Page 6: News from the board
Page 77-8: The 5th VærøyVærøy-gathering, 6thth
9 July
Karen Elise Dahlmo reminds us to sign
up for the Værøy-gathering. There will

She wants their owners to give feedback
on what the dogs had been eating.
Page 26: Puppies born since the last
edition

be a lottery, and the tickets can be

Page 2727-29: Cancer in dogs’ stomachs
Veterinary Ellen Skancke writes about

bought online,

the symptoms, causes and the outcome

email: varoy@lundehund.no.

of stomach cancer.

Page 9: News from the show committee
The registration deadline for the special
show at Værøy is June 5th. The registra-

Page 3030-36: The puffin colony at Lovund
– a resource for the society?
Rune Bang gives us facts about the puf-

tion is binding.

fin.

Page 1010-11: Lillelunden – the children’s
and youths’ pages

Page 37: News from the breeding council

Frida Evenseth has made a poem about

The breeding council comments on the

Emil and Frøya.

two vets’ articles.

Page 1212-14: Debra and Prins
Nils-Kristian Ellingsen writes about his
first encounter with the German animal

Page 38: News from Nordland
Page 3939-44: TVTV-recording in Svolvær
In September 2008, Austrian Andrea

photographer Debra Bardowicks.

Lehner came to Svolvær to make a TV-

Page 1515-16: A special birth
Gerd Haugen tells us about the last time

recording about the Norwegian Lunde-

her dog, Humla, gave birth.

Page
Page

Page 17: Breeding statistics for Norwegian Lundehund

hund for Austrian television.
4545-46: Update from America
46: News from the editorial committee

Page 1818-20: Where the puppies ended
up

The committee encourages everyone to

Page 2121-22: European Dog Show 2008
in Budapest

hund-nytt.

Stein Erik Greter found his visit to a dog

CIB on Norwegian shows in 2008? Send

show in Budapest very challenging.

a picture to gtormset@gmail.com.

Page 23: News from Troms
Page 2525-26: Information about autopsy
findings on Norwegian Lundehunds the

Deadline May 17th.

last ten years
Veterinary Øyvor Kolbjørnsen writes that
many lundehunds with IL also had stom-

submit material and pictures to LundeHas your dog received CERT and/or CA-

Page 47: News from Trøndelag
Page 48: Hello everyone, my name is Då
D.!
The lundehund puppy Då D. presents
herself.

ach cancer or stomach inflammation.
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Noen ord om obduksjonsfunn på Norsk Lundhund de siste 10 år og ønske om tilbakemeldinger på type fòr/mat
hundene har fått
Av Øyvor Kolbjørnsen
I flere år har Norske Lundehunder

det samme funn hos Norsk Lundhund

blitt obdusert ved Veterinærinstituttet.

som hos mennesker- se referanse på

Det var etter Klubbens ønske at hundene

artikkelen som er publisert på dette.

skulle undersøkes, spesielt med tanke

Arbeidet fremover vil hovedsaklig gå

på å finne årsak til hvorfor denne rasen

på å finne ut årsaken til magebetennel-

kunne få symtomer og problemer på

sen, men vi ønsker også finne løsningen

grunn av utvidede lymfekar i kroppen,

på lymfekarproblemet. Vedrørende ma-

spesielt i tarmen (intestinal lymfangiek-

gebetennelsen, er det spesielt viktig å få

tasi)- tidligere kalt Lundehundsyndro-

tilbakemeldinger på hva hundene har

met- en betegnelse som ikke brukes

fått å spise gjennom livet, i den grad det

lenger, da intestinal lymfangiektasi også

går an. Har de fått ferdigfòr og hvilken

kan opptre innen andre raser.

type (r), hjemmelaget mat (laget av

De siste 10 årene har 30 Norske Lun-

hva) osv. Send brev eller mail til Øyvor

dehunder blitt obdusert ved Veterinærin-

Kolbjørnsen med så fyldig matoppsett

stituttet. Årsaken til lymfangiektasien er

som mulig- og annet dere mener har

ikke klarlagt, men det ble gjort en opp-

hatt noe å si for magetarmproblemene!

dagelse at svært mange hunder hadde

Vi får ikke satt av ekstra arbeidstid til å

magebetennelse (gastritt) og flere hun-

forske på dette, men jobber med det når

der

magekreft/

det er mulighet for det. Derfor går det

polyppdannelser. Av 30 obduserte Nors-

ikke så raskt med fremdriften som vi

ke Lundehunder fra 1998 til idag har det

hadde ønsket.

enn

normalt

hadde

blit påvist 5 hunder med magekreft og 4

Dersom en skal forske på magebe-

hunder med polyppdannelse i magesek-

tennelse, magesvulst og tarmforandring-

ken. Hundene med magekreft var i alde-

er, må det gå kort tid fra hunden er avli-

ren 3 år til 13 år, de fleste var over 10

vet/død til den obduseres. Dette skyldes

år.

at magetarmvev raskt blir ødelagt etter
Magebetennelsen var av en slik ka-

rakter, at områder med kjertelvev ofte

døden (autolyttisk), og viktig informasjon går tapt.

gikk tapt (atrofisk gastritt) og fra hu-

Dersom dere ønsker vider utredelse

manmedisinen vet en at samme type

av helseproblemet på Norsk Lundehund,

betennelse kan føre til magekreft hos

kan vi fortsatt være behjelpelig med

menneske. Det ble opprettet et samar-

dette. Det er mange raseklubber som

beid med leger ved St.Olavs hospital,

ønsker obduksjon på sine raser, men

Trondheim,

foreløbig er Norsk Lundehund prioritert.

som

jobbet

med

denne

problemstillingen, og vi fant ut at det var
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Det er viktig at i de tilfeller det er

mulig å avtale time med Veterinær Ellen

Det er selvsagt viktig å fortsette å

Skancke for undersøkelse av syke hun-

sende inn hunder som dør, men som det

der og viktig med avtale for avlivning

tar lengre tid med å få inn til Oslo. Da

når den tid kommer. Da blir hunden un-

kan en registrere obduksjonsfunn, men

dersøkt, det blir tatt blodprøver og etter

en kan i mindre grad forske på forand-

avlivning blir hunden obdusert. Da har vi

ringer i magetarmkanalen.

mulighet til å komme et skritt videre

Veterinær Ellen Skancke har annet

med undersøkelse av vev som ikke auto-

sted i bladet skrevet om magesvulster

lyttisk.

hos hund.

Veterinær Øyvor Kolbjørnsen,
Seksjon for patologi, Veterinærinstituttet,
Pb 750 Sentrum 0106 Oslo
E-post: oyvor.kolbjornsen@vetinst.no
Håper Norsk Lundehundklubb vil hjelpe til med innsamling av data mht hva
hundene som er obdusert har spist gjennom livet, og at hundeeiere også
fremover noterer seg hva hundene deres spiser.

- VALPER FØDT SIDEN SIST 2008: desember
2h3t

etter Kari og Paluna's Fenris hos Anne Marie Hausken, Vedavågen

2009: januar
1h 1 t etter Senja av Vinterskogen og Frodo av Vinterskogen
1 t etter Ylva Tyrasdatter og Mikkel Rev av Vinterskogen
Begge kull hos Ingvild Espelien, Trondheim
2009: februar
2t

etter Lundekloens Vinga og Heike av Vinterskogen hos Gunn Tove Ormset, Aure

2 t etter Leinstadhågens Mille Lernæs og Frodo av Vinterskogen hos May Elisabeth
Lernæs, Fannrem
Liv Skjervik, valpeformidler

Valper på Karmøy
Foto: Anne Marie Hausken
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Nydannelse / kreft i magesekken hos hund
Av Ellen Skancke
Blant husdyrene er hund arten med

gesekken.

Denne

sammenhengen

er

høyest forekomst av kreft i magesekken.

ikke funnet hos hund og katt, selv om

Nydannelser i magesekken er imidlertid

ulike typer av denne bakterien også er

ikke vanlig hos hund, og utgjør mindre

vanlig

enn 1 % av kreft forekomsten hos hund.

slimhinne hos denne arten. Hos Norsk

De aller fleste er dessverre ondartede.

Lundehund foreligger det en økt risiko

Gjennomsnittsalderen

i

magesekkens

affiserte

for utvikling av en bestemt type beten-

hunder er 8-10 år, men variasjonen er

nelse i magesekken, og denne tilstanden

stor, og et spenn fra 3-16 år er rappor-

går under betegnelsen atrofisk gastritt.

tert i litteraturen. Lidelsen synes å for-

Betennelsesforandringene fører til redu-

komme hyppigere hos hannhunder enn

sert tykkelse av magesekkens slimhinne

hos tisper, men resultatene er ikke enty-

og påfølgende redusert syreproduksjon.

dige. I Norge og ellers i Europa er det en

Disse forandringene assosieres med ma-

økt

collie,

gekreft av en bestemt type, knyttet til

Groendale og Tervueren. I Norge har vi

langvarig hypergastrinemi som følge av

også sett en økt forekomst hos Norsk

lav syreproduksjon. Hos menneske og

Lundehund. Grunnlaget for de rasemes-

gnagere er det beskrevet forekomst av

sige forskjellene mhp risiko for kreft i

den samme type magekreft som er re-

magesekken hos hund ligger trolig i na-

gistrert hos Norsk Lundehund (1).

forekomst

hos

for

forekommende

langhåret

turlig genetisk variasjon mellom de ulike

De kliniske symptomene ved nydan-

hunderasene. Den rasemessige disposi-

nelser i magesekken er som regel milde

sjonen kan trolig tilskrives bla ulik risiko

eller vage, og oftest kronisk av natur.

for å pådra seg infeksjoner og/eller ulik

Symptomenes varighet er beskrevet fra

immunologisk og fysiologisk respons når

to uker til 18 måneder. Relativt mange

dette først oppstår. Fra humanmedisin

har imidlertid et sykdomsforløp der eier

er det kjent at genetisk variasjon hos

kun har observert symptomer de siste

det enkelte individ knyttet til egenskaper

ukene før veterinær konsulteres. Vekt-

involvert i infeksjonsresponsen, er asso-

tap og anoreksi (redusert matlyst) er de

siert med ulik risiko for magekreft.

vanligste, og gjerne også de første

Årsaken til opptreden av magekreft

symptomene. Oppkast opptrer ofte ikke

er ikke kjent verken hos menneske eller

før sykdommen er langt framskredet og/

dyr. Fôringen kan ha betydning, men det

eller nydannelsen hindrer fôr i å passere

har vært vanskelig å identifisere spesi-

fra magesekk til tarm. Innholdet varierer

fikke

tilsetningsstoffer

fra slim og skum til fersk eller halvfor-

som kan gi økt risiko. Hos menneske er

døyd blod (kaffegrut) med eller uten fôr.

bakterien Helicobcter pylori koblet til

Melena, svart tjæreaktig avføring, er

opptreden av enkelte nydannelser i ma-

heller ikke uvanlig i langtkomne tilfeller.

nærings-

eller
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Disse symptomene er først og fremst

dersøkelse av buk inkluderes i den diag-

typisk ved maligne / ondartede nydan-

nostiske prosedyren, tyder resultatene

nelser i magesekken. Symptomene er

på at røntgenbilder tatt ved mistanke om

vanligvis persisterende, progredierende

nydannelse i magesekken kun i få tilfel-

og opptrer ofte uavhengig av fôrinnta-

ler kan avsløre forandringer. Kontrast-

ket. Almenntilstanden er ofte dårlig, men

studier er ofte nødvendig for vurdering

kan i enkelte tilfeller være upåvirket. Det

av eventuelle fylningsdefekter eller for-

er registrert at hunder med slike forand-

sinket tømming av magesekken. Røntge-

ringer fortsatt kan ha god matlyst, og

nologisk undersøkelse vil imidlertid ofte

dette kan vanskelig forklares med annet

bli utelatt av kostnadsmessige hensyn, i

enn at ubehaget forbundet med nydan-

og med at resultatene kan være er noe

nelsen ikke er større enn at matlysten

usikre. I de tilfeller der det foreligger en

bibeholdtes. Ved langvarig blødning kan

sterk mistanke om nydannelse i mage-

det

registreres

slimhinner

og

utholdenhet.

bleke
nedsatt
”Rene”

magesår, som årsak til
blødninger i fordøyelseskanalen,

observeres

meget sjelden hos hund.
Hos denne arten sees
magesår ofte i samband
med nydannelser i magesekken. Bruk av visse
humane smertestillende
medikamenter,

som

phenylbuthazone, indometazine,

ibuprofen,
naproxen og piroxicam , Nydannelse i magesekk hos hund påvist ved gastroskopi.
kan også forårsake al-

Uttalt sårdannelse i sentrum av nydannelsen.

vorlig sårdannelse. Samtidig bruk av

sekken, vil det derfor være mer hen-

cortisonpreparater øker risikoen for ut-

siktsmessig å utføre videre diagnostikk

vikling av magesår. Magesår kan imid-

ved hjelp av ultralyd eller endoskopi.

lertid opptre i forbindelse med sykdom i
andre organer.

Vanlige funn ved ultralyd er fortykket vegg i magesekken, manglende lag-

Det er sjelden at undersøkelse av

deling, forstørrede regionale lymfeknu-

blodprøver kan gi indikasjoner på at det

ter, og metastaser i lever og milt. Ultra-

foreligger nydannelser i magesekken.

lydguidet biopsi / vevsprøve av fortykke-

Evt avvik er som oftest uspesifikke og

de områder i magesekkveggen kan være

knyttet til forandringer i andre organer,

til god hjelp for å bekrefte eller avkrefte

som for eksempel en følge av metasta-

en diagnose. Fordelene ved denne meto-

ser.

den framfor endoskopi/gastroskopi er at

Selv om det anbefales at røntgenun-

pasienten ikke trenger full narkose. Me-
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toden muliggjør uttak av vevsprøver fra

Explorativ laparatomi dvs. kirurgisk

områder som er utilgjengelig ved en-

åpning til bukhulen, er den mest invasi-

doskopi.

ve, men også den sikreste diagnostiske

CT er noe brukt i humanmedisinen. I

metoden. Magesekken kan da undersø-

tidlige stadier vil ofte en normal slimhin-

kes direkte, og dette forenkler evalue-

ne dekke lesjonen / nydannelsen, og den

ringen av lesjonens tekstur og utbredel-

gastroskopiske undersøkelsen fremstår

se. I tillegg kan bukhulen undersøkes for

som normal. I tillegg er svulstvevet

metastaser og det kan tas ut større og

hardt, og uttak av en vevsprøve av god

ofte bedre vevsprøver. I de tilfeller der

kvalitet kan være problematisk. Kjæle-

veterinæren mangler diagnostisk utstyr,

dyr kommer imidlertid ofte inn til under-

og det er sterk mistanke om magekreft,

søkelse på et sent stadium i utviklingen

vil dette være en diagnostisk metode av

av nydannelsen, og gastroskopien vil i

stor verdi for å få bekreftet eller avkref-

de fleste tilfeller være konklusiv.

tet mistanken.

Endoskopi er det foretrukne diagnos-

Nydannelser i magesekken gir gene-

tiske hjelpemiddelet.. Denne metoden

relt dårlig prognose bla fordi tilstanden

gjør det mulig å vurdere magesekkens

ofte er langt framskredet når eier oppsø-

slimhinne,

lokalisasjon,

ker veterinær, og pga rask metastase-

utbredelse og karakteristiske trekk ved

ring. Det fins ingen effektive metoder for

nydannelsen. I tillegg gir endoskopi mu-

behandling av kreft i magesekken pr i

lighet for uttak av vevsprøver for histo-

dag. I de fleste tilfeller vil det være dy-

patologisk diagnose. Gastroskopi er en

revernsmessig mest forsvarlig å la en

omfattende prosedyre i forhold til rønt-

slik pasient få slippe relativt raskt etter

gen og ultralyd. De sistnevnte undersø-

at en slik diagnose er bekreftet.

og

størrelse,

kelser er således indisert som en del av

1)

Qvigstad

G,

Kolbjørnsen

Ø,

den innledende utredning av en pasient

Skancke E og Waldum HL. Gastric Neu-

med uspesifikke symptomer. Ved all

roendocrine Carcinoma Assiciated with

bruk av diagnostiske hjelpemidler er

Atrophic Gastritis in the Norwegian Lun-

likevel resultatene avhengig av veteri-

dehund. J. Comp. path. 2008, Vol 139,

nærens erfaring.

194-201

Ellen Skancke er 1 amanuensis, Dr. scient.
Institutt for Sports og Familiedyr sykdommer
Norges Veterinærhøgskole

Isaak på vei ut av
Agilitytunnelen
Foto: Lynn og Michael Higgins
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Lundekolonien på Lovund —
en ressurs for samfunnet?
Av Rune Bang
Den mest fargerike og mest populære av sjøfuglene er uten sammenlikning

trent halve bestanden i Norge, - ca. 500
000 hekkepar.

lundefuglen. Drakten er svart og hvit,

Lunden hekker i hulrom, og helst

men de oransjefargede beina og det

graver den 1-2 meter lange ganger i

store, høye, trekantede nebbet som er

passende jordbakker. Men, den kan også

rødt, gult og blåaktig, gjør at arten skil-

hekke i hulrom under steiner som i den

ler seg tydelig ut fra alle andre. Det ka-

store ura her på Lovund. Lunden graver

rakteristiske nebbet har gitt lunden kjæ-

både med nebbet og føttene. Den bruker

lenavnet ”sjøpapegøye”. Lundens spesi-

nebbet som hakke og føttene med de

elle og iøyenfallende utseende, har også

sylkvasse klørne til å skrape ut jorda

gitt den ord for å være selve

med. Selv gamle reirganger blir utbed-

klovnen

blant sjøfuglene.

ret hvert år og det er derfor stadig gra-

Mye av disse fine fargene og spesiel-

vearbeid i en lundefugl-koloni.

De løse

le hornplater den pynter seg med i for-

jordbakkene kan over tid derfor bli så

plantningstiden om sommeren, er der-

gjennomhullet av reirganger at det kan

imot helt borte om vinteren. En kan fak-

være farlig å gå i de bratte skråningene.

tisk ha problemer med å artsbestemme

Jorda på slike steder har også lett for å

lundefugler om vinteren, da en ikke kan

bli vasket bort, noe som vil resultere i at

tro at det er samme fuglen en har foran

lunden må forlate de mest utsatte områ-

seg.

dene.

Faktaopplysninger om lundefuglen
Lunden er den mest tallrike sjøfuglen

hekkeplassene i slutten av mars, men

i fastlands-Norge, og bestanden er be-

går den første tiden ikke opp i kolonien.

regnet til omkring en million par. Vanlig-

Tidlig i sesongen samler den seg i små

vis forekommer den ytterst på kysten,

grupper, men etter hvert kan det danne

på utilgjengelige øyer og holmer, og er

seg store flåter av lunde rett utenfor

sjelden å se på fastlandet. I Norge hek-

kolonien. De eldste og mest erfarne fug-

ker den fra Rogaland og nordover, men

lene kommer først, mens de yngre som

90 % av bestanden finnes nord for Po-

ennå ikke er kjønnsmodne, ikke viser

larsirkelen. Sørpå er kolonien på Runde

seg før mye senere. Når de først flyr opp

med ca. 50 000 par, den største her.

i kolonien, virker lundene svært nervøse,

Kolonien på Lovund er litt mindre, men

og oppholdene er korte. Men tryggheten

er den eneste av noen størrelse på Hel-

øker, og de finner snart frem til de hule-

geland. Røst har imidlertid den største

ne de brukte året før. Som oftest finner

bestanden i Norge, og her hekker om-

lunden den samme maken, men om

Lunden kommer til farvannene rundt
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pardannelsen foregår på sjøen eller om

skiftet ut til en nesten fullt utvokst fjær-

de finner hverandre utenfor reirgangene,

drakt, og den er nesten flyvedyktig.

er usikkert. Fuglene parer seg nesten

Ungene av lunde kan tåle lengre perio-

utelukkende på sjøen.

der uten mat, lengre perioder enn de

I løpet av vinteren er mange av reir-

fleste andre andre sjøfugler.

hulene, spesielt i jordbakker, blitt øde-

I motsetning til andre alkefugler, er

lagt. Og det blir stor konkurranse blant

lunden nesten taus og den snakker med

de som må lete seg nye. Regelrett slås-

artsfrender med forskjellige nebb- og

sing

hodebevegelser. Nebbet størrelse

er ikke uvanlig, men etter hvert

ordner det seg for alle.

fargerikdom

Lunden legger bare ett egg i en for-

slike

og

signaler.

Den eneste lyden lunden gir fra seg er

dypning foret med tørre gresstrå innerst

en gurglende

i reirgangen. Eggleggingen foregår fra

reirgangene.

tidlig mai til siste halvdel av mai, alt
etter hvor i landet en er.

forsterker

”arr-arr-arr” dypt nede i

Nebbet spiller også en viktig rolle i
fangsten av fisk. Her nord kan den ha

Egget er nesten hvitt med noen sva-

opptil 20-30 små tobiser eller silder i

ke antydninger til grå flekker. Det er

nebbet når den kommer inn for å mate

forholdsvis stort, ca. 65 x 45 med mer,

ungen. Hvordan en lunde klarer å fange

og vekten svarer til ca. 14 % av hun-

så mange fisker er usikkert. Den dykker

nens kroppsvekt. Eegget klekker etter

ned til 20 – 30 meter og svømmer med

ca. 40 døgn og begge kjønn ruger hele

både føtter og vinger på jakt etter fisk.

tiden. Ungen er dekket av et tykt dunlag

Fiskene blir sannsynligvis fanget enkelt-

(gråsvart), men den er hvit på magen.

vis og blir holdt mellom overkjeven og

Den første tiden blir den varmet, da den

tungen, som begge er dekket av små

ikke kan holde kroppstemperaturen ale-

mothaker, slik at fisken henger fast

ne før den er ca. en uke gammel.

mens den neste blir fanget.

Etter hvert blir den overlatt til seg

Legger ett egg som ruges av begge

selv, og begge foreldrene henter mat til

foreldrene i hele 42 døgn. Ungen holder

ungen, mat som hovedsakelig består av

seg i reiret ca. 50 døgn. Lite kjent hvor

fisk. Det er helst småfisk av artene sei,

fuglene oppholder seg i vinterhalvåret.

tobis, hyse, sild og hvitting og matvalget

Holder seg trolig enkeltvis eller i små

bestemmes i betydelig grad av hva slags

spredte flokker over det meste av Nord-

fisk som er tilgjengelig.

Atlanteren. Er også sett i Barentshavom-

Hjemvente lunder blir ofte angrepet
av måker og tyvjoer, som prøver å stjele

rådet.

gå ut over fuglenes mulighet til å skaffe

Lunden som ressurs med vekt på
Lovund
Fangst av sjøfugl har lange tradisjo-

mat til ungen og dennes ønskede vekst.

ner i Norge, og blant alkefuglene har

Ungen blir matet flere ganger om dagen

lunden

og legger raskt på seg, fra ca. 50 gram

både for kjøtt, fjær og til dels også egg.

ved klekking til nærmere 400 gram fem-

Det ble utviklet en rekke fangsmetoder

seks uker senere. Da har de nådd 70-80

for å fange fuglene.

fiskene lunden har fanget. Det kan ofte

% av voksenvekta. Dundrakta er da
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vært den

mest

ettertraktede

Lundefangsten hadde stor økonomisk

betydning for lokalbefolkningen og ga et

fjære, skjell, tang og tareforekomster,

meget viktig tilskudd både til kosthold

multebær, egg- og dunvær m.m. og

og inntekt.

rettigheten til disse ressurser hadde den

Mot slutten av 1700-tallet

ble det for eksempel fraktet årlig over 80

leilending

våger ( 1480 kg) fjær til Bergen, hoved-

enten alene eller i fellesskap med et

sakelig fra Troms. Fjærmengden tilsva-

fåtall andre.

som

disponerte

arealene,-

rer nesten 78 000 fugler. I 1870-årene

Hellands Topografisk – statistisk be-

ble det årlig høstet ca. 1100 kg fjær fra

skrivelse over Nordland fra 1908, gir

Nord-Fugløy i Troms, tilsvarende ca. 55

anvisning om at ”… De som havde den

000 fugler. Ved siste århundreskifte ble

bedste plads af uren, kunde i almindelig-

bruk av garn forbudt i lundekolonier, og

hed fange omtrent 2.500 stykker lunder

etter hvert har lundefangsten mistet sin

i den maanedstid, fangsten stod paa, til

økonomiske betydning.

en værdi af 100 kr. Tidligere indbragte

Allerede Petter Dass beskriver fugle-

lundefangsten paa Lovund 700 kr i fjær

kolonien på Lovund i sine vers og når

og dun. De fikk 60 øre for marken (kr

han sier : ”her samler Leylendingene

2,40 pr. kg) av lundefjær og 1 kr mar-

Fugle og Duun”, var dette ingen nyhet.

ken for dunen

De funn som er gjort under lundeura

var kun lidet dun. Der gikk 13 a 14 lun-

viser at selv steinaldermenneskene had-

der paa en mark fjær eller 54 fugle paa

de sine boplasser her, og det vil være

et kilogram, og da udbyttet var 700 kr.,

rimelig å anta at lunden var en kjær-

saa var vægten af fjæren 290 kg., hvil-

kommen matressurs allerede da.

ket forudsætter en fangst af 15.000 til

Det er ikke for ingen ting at det gjennom tidene utviklet seg en særegen

(4 kr pr. kg), men der

16.000 lunder pr. aar.

Desuden fortæ-

redes en del af kjødet ”.

fangstkultur basert på lundefuglen. Disse

Utbyttet av denne lundefangst ble

fuglefjell, egg og dunvær har spilt en

som tidligere nevnt, spesielt skattlagt og

stor rolle i kystbefolkningens hushold-

dette utbyttet anslos ”af andre” til en

ning

verdi ”af minst 1000 kr”..

og økonomi. Befolkningen på Lo-

vund forsto tidlig å gjøre seg nytte av de

Det antas derfor at en normal års-

ressurser som lå til gårdens arealer,

fangst kunne være på opp mot ca. 20

hvor fuglene var de langt viktigste. Fle-

000 fugler, dvs. anslagsvis 5000 kg kjøtt

re arter av fugler var av interesse res-

og 200 kg fjær og dun. I tillegg ble det

sursmessig. Lunden representerte en av

også tatt en hel del egg og unger. Ser

de klart viktigste som kunne tilføre dem

en på den gjennomsnittlige årsforbruk

egg, fjær og kjøtt i betydelige mengder.

av kjøtt i de industrialiserte land, var

På

ledingsbergtinget

den 10.

juli

dette forbruk i 1968 8 – 10 kg pr. per-

1724 ble følgende kunngjøring opplest:

son pr. år. Lundefangsten i Lovund ville

Anders Pedersen lot ved skriftlig doku-

med dette kjøttforbruk kunne dekke

ment fredlyse alle øer og holmer som

årsbehovet for en befolkningsgruppe på

ligger til hands gård Lovunden. Det vern

500 mennesker.

og den enerett brukeren her bad om, ble

I de eldste tider hadde likevel fjæra

i tur og orden kunngjort for den hele

og duna størst verdi. I skiftet eter gård-

øyverden i Lurøy.

bruker Anders Andersen i Lovund holdt

Verdiene lå i mark-
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den en maidag året 1714 var det registrert i boet 2 tønner med lundefjær. Ver-

Fangstmetoder på lundefugl
I en gammel beskrivelse over områ-

dien på disse to tønner ble av vurde-

det Helgeland fra 1961-62 heter det

ringsmennene verdsatt til hele 5 riksda-

bla.: ”… liigesom hulene i Fieldet hvor de
søger kan være dybe til, saa kan heller
ingen Menniske kome til, og faa den fatt,
hvorfore beboerne af Gaarden har en
hoben smaa Hunde som saaledes ere
afrettede at saa snart de merker at Folkene gaar op i fjeldet, følger Hunden
med, indtil de kommer til det sted hvor
lunden i største mengde er indfløyet, for
at lægge sitt eg.
I disse smaa Huller krybe Hundene og bider Lunden om halsen og
trækker den ut med sig til Folkene som staar Udenfor og tager
den fra ham. Paa saadan maade
kan undertiiden paa en Dag fanges meere end hundrere hvilke de
dræbe og bærer hjem til Gaarden
for afplukke hva fjør og dun den
kan have paa sig, som er temmelig god, dene Duun sælge de
igjen med fordel, dels til indbygEnger gerne og deels af sendes til Bergen hvor den afsættes. Hva som af kjøtet ikke kan opspises medens det er
friskt, nedsaltes og forvares.”

ler. Til sammenlikning kan her nevnes at
ei ku er i samme bo taksert til 2 rdlr, et
nytt sildegarn til 1 rdlr. og en åttring m/
seil til i overkant av 4 rdlr.
Når kjøttet i tillegg er meget velsmakende, kan en lett forstå hvilken betydning lundefuglen hadde for gårdeierne
på Lovund. Det som ikke ble spist med

Lunde i ura, Lovund

Foto: Magnus

en gang, ble tørket eller helst nedsaltet
til senere bruk utover vinteren. Noen
salgsvare ble ikke kjøttet. Og det meste

Det fremgår av denne beskrivelse fra

gikk med i egen husholdning på øya.
Lunden var et viktig bidrag til det

midten av 1700-tallet, at den vanligste

daglige kostholdet for kystbefolkningen

fangstmetode i denne perioden, var bruk

her på øya. Mulighetene for tilberedning

av lundehunder opp i ura. Denne bruks-

av fuglen var mange, og en dyktig hus-

hunden må være brukt over det meste

mor kunne få frem de vidunderligste

av Nord-Norge, der slike kolonier fantes,

retter.

og den er nevnt allerede på 1600-tallet.

Olga Kroken, skrev ned en del retter

En god og veldressert lundehund var

av lunde i 1984, - nemlig kjøttkaker,

høyt oppskattet. Ratke kunne rundt år

lundehakk, lundesteik og lunde brukt til

1800 fortelle at i Gildeskål sto ei ku og

pålegg. Eddik er en nødvendig del i alle

en god hund i samme pris !

oppskriftene, for å ta bort det meste av

Så lenge lundefangsten var en del av

”sildesmaken” en jo finner hos alle sjø-

hverdagen til deler av kystbefolkningen,

fugler.

var lundehunden også uunnværlig. Hver
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familie hadde flere hunder til den viktige

betale en skatt på 54 kg tørrfisk i året.

fangste.

En gård på 1 våg var en gjennomsnitts-

Men det var regler som regu-

lerte forholdet. Major Peter Schnitler sier

gård i Lurøy.

i sin nedtegning fra 1742 om forholdet

stemte gårdeieren sentralt seg for en

Allerede året 1726 be-

på Lovund : ”… En bonde her paa Øen,
maa ej holde flere hunde her til, end
effter hands Gaards Skyld; Og skal de 4:
der boende bønder have over 50 Saadanne hunde …”.

beskatning på lundekoloniens ressursut-

De fire gårdene som da fantes på

siden lundehunden fikk avløsning av

Lovund hadde altså på denne tiden rundt

fiskegarnet, som tross alt var en mer

50 hunder til den viktige lundefangsten.

effektiv fangstinnretning. Garnene ble

Disse hundene ble videre fordelt mellom

lagt ut så de dekket store arealer av

de enkelte brukene etter gårdens skyl-

lundens rugeplasser. Fuglene ble helst

døre, - størst skyld resulterte i flest hun-

fanget når de kom ut av redegangene,

der til fangsten !.

men også når de kom flygende inn fra

nyttelse men 1 våg av folket på Lovund,
en skatt som altså tilsvarte avkastningen
av en gjennomsnittsgård.
Men, det er nå mer enn hundre år

Svensken Sven Nilson besøkte Lo-

havet og skulle inn i redegangene. Gar-

vund sommeren 1816 og gir i en senere

nene ble helst lagt ut om kvelden, for så

reisebeskrivelse utgitt i bokform følgen-

å bli ”høstet” den påfølgende morgen.

de omtale om lundefangst med bruk av

Denne metode ble helst nyttet der hvor

hunder : 30.juli

ura var dyp og storsteinet.

Då hundarne anlandt till stallet, dala-

Garnfangsten var uhyggelig effektiv,

de de sig åt skilda hall øfver stenraset,

og den kunne lett ha betydd en fare for

och så snart lundefogelen kom ut ur

bestanden om den ble overdrevet. Men

hålet, rusade de fram och grepo honom.

fangstfolkene har nok hatt det klart for

De fleste lundefoglar som fångades blef-

seg at fangsten ikke måtte overdrives.

vo ihjalbitna af hundarne; men åtskilliga

Så langt tilbake en kjenner lundefangs-

blefvo lefvande. Dessa tog flickan med

ten har det eksistert visse regler som

øfvad hand och kringvred halsen på….”

har hindret overbeskatning av bestande-

… Dagen forut, då vi vandrade i Ur-

ne.

den, sågo vi en liten gjenta med et band

En annen fangstmetode som har

kring lifvet, hvori hangde et tjugetal

vært brukt på Lovund, var krøke. Denne

lunnefoglar. Hon hade stuckit deras hal-

metode ble anvendt i de grunne partiene

sar upp under bandet, deras hufvuden

av ura. Krøken besto av en streng eller

gjorde att de icke bledo ner, …”

stang påsatt ei løkke av stivt snøre og

Et stort antall hunder var ennå i bruk

lignende De fleste var bare en bøyd krok

i 1840-åra ifølge en beskrivelse om for-

på enden av strengen. Løkka eller kro-

holdet gjort av vår sogneprest Gabriel

ken ble lirket over hodet på lunden, og

Smith Faye.

en kunne så trekke fuglen ut av ura/

Eiendommen Lovund hørte til et av

redegangene.

de større godssamlinger på Helgeland,

Håndfanging foregikk nok også, om

og gården var skyldsatt til 3 våg, det vil

enn i meget liten utstrekning, der hvor

si at de som leide bruka samlet skulle

ura var småsteinet og lett tilgjengelig.
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Metoden var nok neppe særlig effektiv,

Denne utskiftning klargjør de enkelte

og lundens kraftige nebbtang gjorde nok

bruks teiger i ura. Det fremgår samtidig

ikke lysten større til å gripe den inne i de

at dette utskifte avløste et eldre/gammel

mørke redegangene.

teigsystem i ura, så delinga av ura mel-

Håving med langskaftet håv har vært

lom de enkelte gårdbrukere var nok blitt

brukt i liten grad i Norge, og er vel først

gjort mange år tidligere. De fant imidler-

og fremst kjent fra Island og Færøyene.

tid grunn til å gjøre noen justeringer på

Metoden fungerer best i disig vær når

inndelingen i 1870-åra.

fuglene flyr forholdsvis lavt. Myrberget

grensene ble nå gjort gjeldende fra

prøvde metoden i Lovund på 50-tallet.

1876.

De nye teig-

Selv om det ble en del ”bomskudd” klar-

Fangst av lunde ble forbudt i 1951 og

te han i løpet av en time å fange 48 fug-

fuglen er nå totalfredet i hekketiden.

ler i håven. Hver fugl ble i tillegg ring-

Den er derfor uten interesse for fangst-

merket og sluppet før han tok til med å

folk og jegere i dag, - heldigvis.

fange en ny. Bruk av hagle ble nok også

Dagens forhold
Svein Myrberget takserte lundefugl-

brukt, men nok i meget liten utstrekning.

bestanden på Lovund i 1959, og hans

Utskifting av gårdenes felleskap
Sommeren 1875 ble fellesskapet på

anslag viste et totalantall på 250 000
individer, hvorav ca. 60 000 hekkende

innmarksarealene og skogen utskiftet.

par.

Samtidig forlangte Lars Pedersen i Fjell-

Rana Museum (Naturhistorisk) foretatt

gården skifte av fellesskapet i Lundeura.

en bestandstaksering i 1979, altså 20 år

Ura ble nå ”privatisert” og delt

senere. Hans rapport konkluderer med

Senere har Per Straumfors ved

opp i spesielle teiger, en teig til hver

et minimum på 40 000 hekkende par,

av de sju gårdbrukerne på Lovund. Fjell-

hvilket skulle tilsi en viss tilbakegang

gården fikk etter dette utskifte ”den del

siden 1959. Dette inntrykk får en også

av Lundeurden udover til Græslien, der

ved samtaler med de eldre i lokalsam-

gaar opover fra Lundberghalsen og udo-

funnet Lovund, som klart gir inntrykk av

ver til Græslien.

at det var mer lunde i ura på Lovund

Videre heter det at

”Derfra utover til det gamle mærke im-

tidligere.

Det meste av nedgangen

melom Fjellgårdens forhenværende yt-

må skyldes en næringssvikt på den

terste teig og Ole Arntsens teig (Indre

”mat” lundefuglene fanger i havet til sin

Stranden), osv.”.

Teigene skulle som

oppvoksende slekt i ura. I perioder har

følge av denne utskifting bli slik fra

denne svikten på passende mat for ung-

Lundberghalsen: Fjellgården (bruk 4),

en, vært sterkt fremtredende, - spesielt

Indre Strand (bruk 3), Ytre Strand (bruk

ved Røst.

6), Kroken (bruk 5), Remman (bruk 9),

I dag har lunden sin største verdi

Gårda (”Nergården) (bruk 2 og sist går-

innen turistnæringen. Stadig flere turis-

den Rein (bruk 1). Det fremgår ellers av

ter søker seg ut mot kysten og fuglefjel-

denne beskrivelse, at ura hadde i noen

lene, og mange ønsker å oppleve en

grad vært oppdelt i et eldre teigsystem

lundekoloni. Det gir en uforglemmelig

før 1875, men at dette var nå modent

opplevelse å drive sakte med båt gjen-

for justering.

nom de store lundeflokkene på sjøen,
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eller å se svermene av lundefugl som

sirlig og hvitt nede i sin skitne underjor-

flyr rundt og rundt like utenfor fjellsiden.

diske bolig, er hans egen hemmelighet.

Med litt varsomhet og vern mot overdre-

Det hersker en dyster stemning i det

ven forstyrrelse, og fornuftig markedsfø-

kjølige, fuktige dypet av den storsteinete

ring, kan lunden og andre sjøfugler igjen

ura, hvor dagslyset så vidt siver inn

bli en betydelig inntektskilde for lokalbe-

gjennom sprekkene. Det tusler og tasler

folkningen.

av disse underjordiske med den svære

Lunder er blitt Lovunds Nasjonal-

røde nesen, de oppblåste bollekinner og

fugl”, - en turistatraksjon som hvert år

det ytterst bekymrede ansiktsuttrykket.

trekker til seg et ikke ubetydelig antall

Som for å understreke uhyggestemning-

interesserte mennesker fra inn og ut-

en faller spøkelseskoret inn med dype

land. Folk samles på Heirsan den 14.

bassrøsters klagesang, knirkende dører

april utpå ettermiddagen og tar imot de

på rustne hengsler – rop som rommer all

store flokkene med fugl når han innfin-

verdens veklage : ”Ååååååh --- ååååå”.

ner seg over land for første gang på

Det gir gjenlyd i krypter og bunnløse

mange måneder. Gjennom hele vinteren

sprekker. Kan hende du tar bort i en

har den hatt tilhold på de store verdens-

rugende fugl i mørket, den klipper til

hav.

med sin kraftige nebbtang. Du merker

Et besøk i den storsteinete ura med

kan hende at det tar til å kravle og kry

sine mange tusen innbyggere, er en helt

av ubudne gjester under skjorta og klat-

fantastisk

rer skyndsomt opp i lyset og dagen, og

opplevelse.

Ingen

har

vel

beskrevet det mer treffende enn Peter

rister løs dine plagg. Lundelusa kan

Valeur : Lunden er klovnen i selska-

være lei nok.

pet med sitt aparte utseende. Hvordan
han klarer å holde sitt skjortebryst så

Rosa & Benoni foran ura på Lovund
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Foto: Magnus Enger

- NYTT FRA AVLSRÅDET Avlsrådet vier denne gang sin plass

forandret seg fordi dyret er dødt. Den

til veterinærene Øyvor Kolbjørnsen og

forandringen forstyrrer bildet av hva

Ellen Skancke sine faglige innlegg. De

som har skjedd av forandringer mens

to er ansatt ved henholdsvis Veterinær-

dyret levde og er derfor uheldig for ob-

instituttet og Norges Veterninærhøgsko-

duksjonen.

le. Disse artiklene er helt klart av stor
lundehunden. Avlsrådet har noe kom-

Artikkelen om Gastritter og nydannelser:
For noen av dere kan det muligens

mentarer til artiklene:

være brukt en del ikke så kjente ord,

Artikkelen om magekreft og obduksjoner:

men det vil bli for omfattende å gå inn

interesse for alle oss som brenner for

Det er sikkert vondt for mange å lese

på alle nå. Spørsmål knyttet til artikkelen kan evt rettes avlsrådet direkte. Det

om disse døde hundene, og i en situa-

er viktig å merke seg at artikkelen dreier

sjon der man mister sin egen hund er

seg om magesekk-symptomer. Disse ser

det enda verre å tenke på en obduksjon.

man ofte i tilknytning til IL, sykdommen

Klubben er glad for om dere klarer å

som skulle være kjent for alle med lun-

tenke på dette i en slik vanskelig tid, og

dehund via vår informasjon.

avtale eventuell innsendelse/obduksjon

Det er verdt å merke seg at ingen

med veterinær. Minn veterinærene på at

anbefaler rutinemessig biopsi i tilknyt-

avlsrådet gjerne vil ha kopier av eventu-

ning til diagnostisering av IL. Det har fra

elle obduksjonsrapporter, dersom ob-

tid til annen vært foreslått biopsi av tar-

duksjon skjer lokalt og det ikke er mulig-

men hos hunder som har IL, dette er

het for innsendelse til Veterinærhøgsko-

helt unødvendig og vil være en betydelig

len eller Trondheim.

stressbelastning for hunden som kan

I artikkelen etterlyser Øyvor

forverre tilstanden dramatisk. Det som

Kolbjørnsen en fortegnelse over hva

er nevnt i denne artikkelen, er biopsi av

hundene som ble syke spiste. Dette er

magesekken ved mistanke om mage-

viktig og interessant informasjon også

sekkreft.
Avslrådet takker nok en gang veteri-

for avlsrådet. Vi er derfor takknemlige
for å få en kopi av eventuelle slike brev

nærene for deres bidrag, det er flott å

som dere sender til Veterinærhøgskolen,

vite at Veterinærhøgskolen jobber for

for da kan vi også følge med og se etter

norsk lundehund og prioriterer vår rase.

mønstre. Kanskje kommer vi fram til

Vi håper å kunne komme tilbake med

fortyper eller forslag som bør unngås.

mer fagstoff fra de to siden.

-Om noen lurer på hva autolyttisk
Ingvild Svorkmo Espelien

vev er, betyr det i praksis vev som har
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- NYTT FRA NORDLAND Avdeling Nordland avholdt årsmøte
utenfor Brønnøysund i januar. Der ble

bytter på det fra år til år. I år legger vi
likevel opp til tre treff.

nytt styre valgt (se under avdelingsin-

Vi skal legge til rette for en vår/

formasjon bak i bladet). Vintertreff ble

sommer tur til Stokkvågen 5.-7.juni med

deretter avholdt på Drevjamoen 27.

dagstur til Lovund slik at de som har

februar – 1. mars. Fine turer ble det i

mulighet til det blir med. De som melder

begge anledninger.

seg på vil få tilsendt program og kart.

Styret ønsker innspill fra medlemme-

Fristen for påmelding er 22 mai og folk

ne for aktiviteter og treff. Vi oppfordrer

kan melde seg på til undertegnede eller

alle medlemmene til å ha lokale treff for

Karen-Elise på mail eller tlf,

å gi mulighet til at vi blir bedre kjent

ke-lise@dahlmo.no

med hverandre.

tinakar@online.no tlf: 91634847.

tlf:90051420

eller

Styret ønsker at vi skal ha minst to

Dato for høsttreffet er 4.-6. septem-

treff pr. år. Et på våren og et på høsten.

ber, og det legges til Gildeskål ( Novik)

Siden Nordland er langt og med store

– nærmere informasjon kommer senere.

avstander, ønsker vi at det blir et treff
sør og et nord for Saltfjellet, og at vi

Cathrine Karstensen med Frøya, Nora og Gyda
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Tina Karstensen Fransson

Foto:Karen Elise Dahlmo

TV-opptak i Svolvær
Av Magnus Enger
(med god hjelp fra Ingvild Svorkmo
Espelien)

det første passet det særs dårlig med
vinterrutene til ferga som traffikerer

Denne historien startet egentlig i

sambandet Røst-Moskenes og for det

februar i år, da vi solgte en av valpene

andre viste det seg når det kom til styk-

fra B-kullet vårt - Lundtolas Bolette

ket at Nils-Kristian ble sittende værfast

Frøya - til Berit og Tore Martinussen i

etter et besøk på Værøy og knapt nok

Vestbygd i Lødingen. Planen var å besø-

kom seg hjem igjen derfra til Røst mel-

ke dem i sommer, men pga sykdom ble

lom stormbygene. Men seks lundehun-

ikke det noe av. Dermed tenkte vi at vi

der er også en flokk, så vi tenke nok den

ihvertfall måtte komme oss oppover en

østerrikske damen skulle få stillet det

tur i løpet av høsten. Så hendte det at

verste av sin nysgjerrighet allikevel.

Anita Aunli og Liv Skjervik begge videre-

Vi holdt kontakten med Andrea pr e-

sendte en e-post fra en Andrea Lehner

post utover høsten, og da Elin nevnte

til oss. Dette viste seg å være en dame

noe om at hun kunne tenke seg å skrive

fra østerrike som skulle tilbringe 10 fe-

i Lundehundnytt om at vi hadde vært i

riedager i Svolvær sammen med sin

Svolvær og truffet østerrikere som var

mann, og som hadde veldig lyst til å

interessert i lundehund tenkte damen

treffe noen lundehunder mens hun var

seg litt om, og repliserte med at hun

der. Vi tenkte som så at vi jo uansett

kanskje kunne finne på noe som gjorde

hadde tenkt oss en tur til Vestbygda i

at vi hadde noe å skrive om. Da viste

løpet av høsten, og derfra var det jo

det seg nemlig at damen jobber i øster-

"bare" et par timer å kjøre til Svolvær,

riksk fjernsyn, ORF, og hun kunne kan-

så hvorfor ikke kobinere de to foreha-

skje få tak i et lokalt filmteam og lage et

vendene? Som tenkt så gjort, og jom-

innslag om lundehundene, hvis vi kunne

men passet det ikke for alle de involver-

tenke oss å være med på noe sånt! Som

te. Etter hvert fikk vi også avtaler med

de lundehundens apostler vi prøver å

Solveig Theodorsen på Leknes om at

være kunne vi selvsagt ikke si nei til et

hun kunne tenke seg å komme med sin

slikt tilbud, og endret sporenstreks rei-

Minni, og Karin Eliassen fra Stamsund og

seplanene, slik at vi kunne treffe damen

hennes Inka skulle få sitte på med Sol-

og filmteamet i Svolvær fredag 10. sep-

veig. Inka er forresten russisk tv-stjerne

tember, som var den dagen det passet

etter at et russik tv-team lagde innslag

både for teamet og oss.

om henne i en serie kalt “Visit Norway”

Da den aktuelle helga kom satt vi

tilbake I 2006. Vi anstrengte oss til det

kursen nordover rett etter jobb på en

ytterste for å overtale vår gode venn

torsdag, og kom frem til Vestbygd i Lø-

Nils-Kristian Ellingsen fra Røst til å stille

dingen, der vi ble tatt vel i mot av både

opp med sine fire hannhunder, men for

to- og firbeinte. Etter en natts søvn kun-
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ne vi konstatere at meteorologene dess-

milde været, så her var det bare om å

verre ikke hadde tatt veldig feil av været

gjør å få det beste ut av de mulighetene

for dagen. Det var riktignok ikke så ille i

som bød seg. Filmteamet viste seg å

Vestbygda, men på veien til Svolvær

være to hyggelige karer som gikk til

møtte vi vind og regn i uante mengder.

oppgaven med liv og lyst.

Vi hadde jo med oss fullt regnutstyr,

Miljøet lå ihvertfall til rette for at

men så ikke akkurat frem til å tilbringe

lundehunden skulle få vist seg fra sin

dagen utendørs, og tenkte ikke minst på

mest sporty side. Og de viste seg som så

hundene som ikke akkurat ville få vist

mange ganger før å være riktig så greie

seg fra sin beste side. Heldigvis ringte

å ha med å gjøre. De brukte en god del

Andrea mens vi var på vei, og fortalte at

tid på å utforske alle hallens kriker og

filmteamet jobbet med å finne et sted vi

kroker, men stilte også opp på løping og

kunne være innendørs.

leking når det var tiden for det. Andrea
var veldig opptatt av å få demonstrert

den

karakteristisk

veivingen med forbena, så vi
gjorde

diverse

forsøk

på

å

fremheve dette trekket. Praktisk nok var veggene i hallen
hvitkalket berg, og vi fant en
slags hylle litt opp fra gulvet
hvor vi etter beste evne prøvde
å demonstrere hundenes egenskaper

som

fjellklatrere.

Et

minneverdig øyeblikk var da
kameramannen la en godbit
inne i linsa på kameraet og,

Andrea Lehner med Rosa

Foto : Magnus Enger

med bøyd rygg, holdt kameraet

Vi møtte Andrea og mannen på Baca-

et par desimeter over bakken og løpende

lao på bryggekanten i Svolvær og var-

baklengs fikk Benoni til å følge tett etter

met oss på kaffe og varm sjokolade

kameraet...

mens vi begynte å snakke hund. Solveig

Under hele denne seansen hadde vi

dukket også opp, hun hadde sin egen

lyden av rennende vann fra noen rør

Minni i bilen, samt Inka fra Stamsund,

inne i hallen i bakgrunnen, og vi regnet

men hennes matmor hadde dessverre

derfor med at regnet holdt frem som det

sett seg nødt til å holde seg hjemme.

stevnet da vi beveget oss inn i det un-

Etter hvert beveget vi oss til Vågan-

derjordiske. En rekognoseringstur noen

hallen, der filmteamet hadde ordnet med

foretok ut i det fri avslørte derimot at

husvær til oss. Dette er en stor "gymsal"

været hadde lettet betraktelig, og at det

som er sprengt inn i fjellet. Ikke akkurat

rett og slett var oppholdsvær. Dette in-

det ideelle miljøet for å vise frem våre

spirerte til å oppsøke litt mer naturlige

kjære firbente, men tross alt mye bedre

omgivelser, men først gjorde vi unna det

enn å være ute i det mildt sagt ugjest-

avtalte intervjuet. Andrea hadde sendt
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diverse medlemmer av avlsrådet og and-

den fleksible ryggraden og nakkemusklene? Når snudde hundene hodet tilbake til
ryggen? Lundehunden er mer fleksibel i

re, for å kunne svare best mulig. Fra

hele kroppen enn alle andre hunderaser.

Ingvild Espelien fikk vi skriftlige svar, og

Biologisk sett henger denne fleksibilite-

disse er gjengitt nedenfor (med hennes

ten sannsynligvis sammen med lunde-

tillatelse), sammen med spørsmålene

hundens spesielle labber, de er ekte

(oversatt til norsk av forfatteren). Kan-

polydactyle hunder (polydactyl = mange

skje kan andre som kommer ut for de

ordentlige tær, ikke bare sporer som

samme spøsmålene ha nytte av dette?

enkelte andre raser har), og de hy-

Hvor mange lundehunder finnes det i
Norge, og i deres gamle hjemland Lofoten? Anslagsvis 700 på verdensbasis,

perfleksible leddene henger genetisk sett

kanskje noe mer. Over 500 i Norge? Ca

nakke er annerledes enn hos andre hun-

100 i sverige som er det landet utenom

der, sammenlignet med f.eks samojed-

Norge med flest, etter hva jeg vet.

hunden, har lundehundens nakke ikke

Vet dere om det finnes noen lundehunder i Østerrike? (Vi gjorde litt re-

like lange opprettstående knokkelprofiler

search på dette, og fikk vite fra blant

rygg. Dette gjør nakken mer bøyelig. De

andre Gerd Haugen at det nok finnes 3-4

hundene som hadde denne helt spesielle

lundehunder i Østerrike.)

smidighet og de store labbene, var sann-

Hva tror dere er grunnen til at man
vet så lite om disse spesielle hundene?

synligvis ekstra skikket til å klatre i ura

Vanskelig å svare på, den er jo lite kjent

fuglene, og ble favorisert i avlen hos

fordi den er sjelden……ellers vet vi jo

øyboerne i Lofoten og langs den nordlige

egentlig veldig mye om lundehunden, for

norskekysten. De snudde nakken bak-

vi kjenner dens dramatiske redning i

over når de snudde inne i de trange reir-

detalj, og kjenner navnet på alle stam-

hulene.

foreldre til alle nålevende hunder. Rasen

utryddelse. Så sent som i 1970 var det

Hjemmesiden til den tyske lundehundklubben sier at Norsk Lundehund
Klubb fraråder fra å eksportere hunder
fra Norge til Tyskland på grunn av avlsrestriksjoner knyttet til øyeproblemer og
IL. Lider lundehunder utenfor Norge oftere av disse sykdommene? Det er ikke

kun 200 igjen, etter 10 års hardt arbeid

dokumentert

for å redde rasen. Klubben har avlet

Norge har mer IL, men avlsrådet har stilt

målebevisst og det er mange svært dyk-

seg det samme spørsmålet. Sykdommen

tige oppdrettere, men det går sakte å

IL har en viss utbredelse innen rasen,

bygge opp en hunderase av høy kvalitet

anslagsvis 10-15 % av lundehundene får

fra så få individ. Husk at alle nålevende

IL. I dag er det relativt sjelden at de dør

lundehunder har samme stammor, Eir.

av det, særlig fordi vi etterhvert har fått

oss noen spørsmål hun ønsket svar på
på forhånd, og vi hadde rådført oss med

er forholdsvis godt kjent i Norge, hvor
også det viktigste avlsarbeidet for å redde rasen foregår.

Hvorfor er lundehunden en så sjelden
rase? Fordi den så nylig ble reddet fra

Hva var den biologiske funksjonen til

sannsynligvis sammen med de overtallige tærne. Skjellettet til lundehundens

til feste for muskulaturen over nakke og

og krype i de trange reirhulene til lunde-

at

lundehunder

utenfor

mange veterinærer som er gode til å
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behandle sykdommen og gi råd om

land hvor vi ikke ser noen mulighet for

foring og stell av hund som har IL.

at det kan startes opp et seriøst opp-

Øyesykdommer er helt ukjent hos

drett.

Lundehundklubben

er

egentlig

lundehunder i Norge, og vi har derfor

godt fornøyd med at rasen ikke er altfor

ikke noen grunn til å undersøke øynene

populær, for da er faren for at våre hun-

på lundehunder. Norsk lundehundklubb

der skal havne i ”puppy mills” mindre. Vi

er veldig opptatt av at alle friske, nor-

foretrekker den situasjonen vi har i dag,

male hunder skal i avl. Tyskland har for

hvor vi har seriøse, samvittighetsfulle

tiden

lundehund

oppdrettere, og de som ønsker seg en

som utelukker verdifulle avlsdyr fra avl,

lundehund kan risikere å vente litt før de

helt uten grunn. Vi fraråder derfor eks-

får kjøpe valp.

port til Tyskland slik at vi ikke skal tape

Lundehundene ser mer ut som rever
enn hunder og ingen andre hunder har

avlsrestriksjoner

på

verdifulle avlsdyr for rasen.

Fra filming i Kongsmarka

Foto : Magnus Enger

Med så få dyr av en rase er det økt
fare for innavl og over-avl - har Norsk
Lundehund Klubb informasjon om avlsaktivitetene i andre land, som for eksempel Tsjekkia og andre tidligere Østblokk-land der det allerede er etablert en
vel-organisert hunde-business? Lunde-

disse spesielle karaktertrekkene. Hvordan kan evolusjonsbiologien forklare
eksistensen av disse anatomiske
særtrekkene og kroppsstrukturen? De
ligner egentlig ikke så veldig på rever…..
det er mest fargen. Evolusjonsbiologisk
forklarer vi lundehundens spesielle egen-

hundklubben har så langt frarådet eks-

skaper slik: seks tær på alle fire ben og

port til Russland og de tidligere øst-

ekstremt fleksible ledd er sannsynligvis

blokklandene av nettopp denne grunn. Vi

en eller flere mutasjoner som har opp-

ønsker heller ikke å eksportere til Eng-

stått i en liten populasjon av hunder.

land hvor rasen ikke er godkjent, eller til

Denne/disse mutasjonene viste seg å gi
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gunstige egenskaper hos hundene som

svares to ganger, først på norsk til bruk i

ble brukt til jakt på lundefugl, og siden

programmet (med "dubbing" til tysk), og

populasjonen var forholdsvis liten og

så på engelsk, slik at Andrea visste hva

avgrenset fra andre hundepopulasjoner,

som ble sagt, og kunne oversette svare-

festet disse egenskapene seg i rasen

ne til tysk.

mens hunder som ikke hadde egenska-

Vel ute av hallen satte Solveig med

pen, ble selektert bort fordi de ikke var

Minni og Inka kursen hjemover, av frykt

like egnet til jakt på lundefugl. En slik

for at tiltakende vind skulle gjøre det

”festing” av tilfeldig oppståtte egenska-

umulig å komme over Gimsøybrua. Vi

per kalles gjerne for ”øy-effekt” eller

andre satte kursen mot Kongsmarka rett

”isolasjonisme” (Hardy-Weinberg 1908,

utenfor Svolvær sentrum. Vi kjørte en

Wright 1931, Provine 1986) innen evolu-

skogsbilvei til vi kom til veis ende, og

sjonsbiologien.

kunne endelig slippe hundene ut i det fri,

Trenger lundehundene spesiell mat,
kan de spise kjøtt som andre hunder,
eller trenger de fisk og fugl for å unngå
IL? De fleste lundehunder fores i dag på

noe det så ut til at de satte pris på. Nå

tørrfor som andre raser. Vi i lundehund-

typisk klatring, kryping gjennom trange

klubben har fra tid til annen stilt spørs-

åpninger og slenging med forbena. Frøya

mål ved denne måten å fore hundene

vakte forøvrig en mild grad av oppstan-

på. På Værøy ble hundene sikkert foret

delse da hun ble observert inne i bilen til

på fiskeavfall og det de selv fant i fjæra,

Berit og Tore sammen med en død mus.

som sikkert for det meste var av marin

Det skal ikke være sagt om hun hadde

opprinnelse. Vi har derfor ofte diskutert

tatt med seg musa fra Vestbygda, eller

om det beste for hunden ville vært å bli

om den var fanget på stedet, men hun

foret slik i dag også. Vi kjenner ikke til

sørget ihvertfall for å gi den en verdig

om hundene på Værøy fikk IL, men leve-

begravelse i bakken nedenfor der vi

tiden for hunder generelt har økt i løpet

stod.

var det kommet så langt på dag at lyset
begynte å svikte oss, men vi gjorde det
vi kunne for å oppildne hundene til rase-

av de siste tiårene, også for lundehunde-

Til slutt måtte vi gi tapt for det svin-

ne. Derfor gir ikke lundehundklubben

nende lyset, og vi kom vel strengt tatt

noen kategoriske råd om foring. Derimot

heller ikke på flere måter å få vist frem

gir vi råd om foring av lundehunder med

hundenes fortreffeligheter på, så vi av-

IL, de bør fores på spesiell diett anbefalt

sluttet det hele med utveksling av sym-

av veterinær. Vi råder også eiere av

bolske gaver og løfter om å holde kon-

lundehunder til å gi litt fisk dersom de

takten. Andrea lovte å sende en DVD

har tilgang til det, særlig tørrfisk av

med opptakene så fort hun kunne, men

torsk eller lignende.

hun kunne ikke love noe om når pro-

Når det kom til stykket ønsket And-

grammet ville bli vist på TV. Det viste

rea korte, konsise svar på spørsmålene,

seg faktisk at hun hadde bekostet oppta-

så da ble det om å gjøre å forkorte litt,

kene av egen lomme, siden programmet

på sparket. Forhåpentligvis ble de vik-

ikke ville passe helt inn i profilen til den

tigste poengene allikevel formidlet på en

dokumentar-redaksjonen der hun selv

forståelig måte. Spørsmålene skulle be-

jobber, og fremtiden til
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hun

Etter at vi hadde skilt lag med øster-

egentlig hadde tiltenkt programmet var

kjæledyr-redaksjonen

som

rikerne og filmteamet gikk det opp for

noe usikker. Planen hennes var faktisk å

oss at det etter hvert var blitt mange

lage et ferdig innslag, og så selge dette

timer siden vi hadde inntatt det være

til et vitenskapsmagasin på østerriksk

seg vått eller tørt, så vi gjorde et kort

fernsyn, men i skrivende stund er vi slett

stopp i Svolvær for en livgivende dose

ikke sikre på hva som blir utfallet av det

hurtigmat, før vi satte kursen tilbake til

hele. Men en minnerik dag ble det nå

Vestbygd i mørket, mette av opplevelser

ihvertfall, uansett. Det virket dessuten

og inntrykk.

som Andrea godt kunne tenke seg å ha
en lundehund eller to selv. Idag bor hun
rett utenfor Wien med mann og mange
kaniner. Tidligere har hun hatt hund av
rasen Malamute. Kanskje klarte vi også
å overtale den ene halvparten av filmteamet om vår kjære rases fortreffelighet?

Referanser: Hardy, G., Weinberg, W.
The Hardy-Weinberg equilibrium model,
1908
Wright, S. Evolution, selected papers.
The university of Chicago press Cicago
and London 1986

Fenja i Karlsruhe med en av sine samboende 5 Malamuter
Foto: Ukjent eier, klubben har fått bilde via oppdretter Stein Erik Greter
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Update from America
Av Peter Rousseau, President, NLAA
Greetings to our fellow Lundie lovers! I would like to take this opportunity to outline
the basic milestones on the road to AKC recognition and where we are on this historic road.
Step 1:

Lundehund entrance into the AKC / Foundation Stock Service® (FSS®) –

accomplished in 2002

•

This marked the point where we could officially submit the paperwork required by AKC to formally recognize the breed

•

NLAA is recommended by FSS® to serve as the Parent Club for the American
Kennel Club on October 19, 2005

Step 2: Lundehund acceptance into the Miscellaneous class – accomplished on July
1, 2008

•
•

NLAA is appointed by the AKC Board of Directors to be the Parent Club
The Lundehund is now authorized to participate in conformation events

- NOTE: Championship points are not awarded while in Miscellaneous class
- As of January, 29, 2008, 16 Lundehunds have shown in 38 conformation
shows for a total of 57 entries in the states of California, Colorado, Minnesota,
Nebraska, New York & Wyoming

•

All breeds remain in Miscellaneous class for a minimum of 1 year
- NLAA will petition the AKC Board of Directors on July 1, 2009 to review our
application for full-recognition
- The petition will be entered into the agenda for discussion in August or Octo
ber & will be slated for a vote the following meeting
- If approved, the Lundehund will move up into the Non-Sporting Group on
January 1, 2011

Step 3: Full-recognition by AKC

•

Currently slated to move into the Non-Sporting Group
- There is a proposal before the AKC Board of Directors to realign the existing
7 Groups and the addition of 3 new Groups
- Should this proposal be accepted, the Lundehund would be moved to the
newly created Northern group which would also include breeds such as: the
Finnish Spitz; the Norwegian Buhund; the Norwegian Elkhound; the Shiba
Inu… a total of 13 breeds are being considered

As you can see, we’ve been busy in America and we still have some time to go. I
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appreciate all the assistance the NLK has provided to us in the past & I encourage
everyone to continue to work together.
Thanks again to all I saw in Trondheim in July and I look forward to seeing many of
you again in Værøy this summer.

Lundtolas August og Lundtolas Anton (Huss) på valpetur
Foto: Magnus Enger

- REDAKSJONSKOMITEEN INFORMERER Redaksjonskomiteen vil oppfordre alle om å sende inn bilder og stoff til bladet. Dere
har vært flinke så langt og vi håper inderlig dere vil fortsette med det! Det er i godt
samarbeid med dere at det blir et bra blad! Se kontaktinformasjon på s.3. Dere har
vært så flinke at ganske mange av dere har måttet «stå over» et blad før stoffet har
kommet inn, men lenger enn det skal vi virkelig bestrebe oss på at dere skal slippe
å vente. Bildeforslag fra dere har det vært dårligere med. Ikke nøl, send oss ditt
blinkskudd av din lundehund. Sender du inn papirbilde får du det selvsagt i retur.
Kalender skal lages til neste år også, send ditt bidrag til kalender@lundehund.no
Der er forresten fortsatt mulighet for å kjøpe klubbkalenderen for 2008 med valpebilder. Den er nå nedsatt til kr 100,- pr stykk (vær rask). Bestilles hos Gunn Tove
Ormset på +47 915 50 998, gtormset@gmail.com
For at dere skal kunne få LundhundLundhund-nytt nr 2/09 før vi drar utover til Værøy vil vi
framskynde neste deadline til 1.juni, husk det! Vanligvis pleier fristen å være
15.juni. Med denne framskyndelsen ønsker vi å kunne gi dere ennu en dose Værøystoff før det store treffet som vi alle ser slik fram til.
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Har din hund fått CERT og/eller CACIB på norske utstillinger i 2008?
Send inn bilde slik at vi kan få publisert skjønnhetene våre i Lundehundnytt
og på hjemmesiden.
Digitale bilder sendes til gtormset@gmail.com, papirkopier sendes til
skanning til Elin Strand, Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø. Tilsendte papirbilder
blir selvsagt returnert, husk å oppgi returadresse.
Frist for innsending: 17. mai. 2009

- NYTT FRA TRØNDELAG Hei alle sammen!

stemning. Etter maten hadde vi en liten

Mars kan være lunefull, men her i

prat om ønskede aktiviteter i lokal regi i

Trøndelag har den så langt budt på var-

2009.

mende sol og snøsmelting. Siden forrige

Avdelingens årsmøte ble avviklet den

utgave av Lundehund Nytt har vi lunde-

8. mars i Ugla Samfunnshus. Både års-

hundentusiaster i Trøndelag hatt vårt

beretning og regnskap ble enstemmig

årlige juletreff og årsmøte for 2009.

vedtatt. Avdelingens beholdning var ved

Det etter hvert tradisjonelle juletref-

årsskiftet på 20.174 kr. Det er en meget

fet som fant sted på Øysanden Sam-

hyggelig situasjon som gir handlingsfri-

funnshus den 30. november 2008, der i

het i forhold til fremtidige arrangement

alt 18 to- og 14 firbente deltagere møtte

og arbeid for lundehundens fremme.

opp. Som tidligere år, var det mulig å

Valgkomiteens forslag ble enstemmig

delta på en liten felles fottur før vi sam-

vedtatt. Styret har ikke rukket å konsti-

let oss innendørs til julelunsj. Alle bidro

tuere seg ennå. Fordelingen av de ulike

med medbrakt julemat, mens avdeling-

vervene vil bli kunngjort på klubbens

en sto for drikke. Et bugnende koldtbord

hjemmeside.

og koselige omgivelser bidro til hyggelig
Styret for 2009 har følgende sammensetning:
Leder: Hanna Gautun (ikke på valg i år)
Styremedlemmer: Eiliv Hofstad (ikke på valg i år), Solvor Melum (ikke på valg i år),
Siv Kristin Falch Hjelme (valgt for 2 år), Maren Espelien (valgt for 2 år)
Varamedlemmer: Frida Tove Meland (ikke på valg), Siri Monkan (valgt for 2 år)
Revisor: Arve Monkan (ikke på valg i år)
Vararevisor: Gunn Tove Ormset (ikke på valg i år)
Valgkomite: Dagrunn Mæhlen (leder), Unni Storli og Ingvild Espelien (alle valgt for 1
år)
Våren bringer alltid med seg forventninger om liv og vekst. Med god økonomi, et nytt
styre og en entusiastisk medlemsmasse burde alt ligge godt til rette for et nytt aktivt
år i Avdeling Trøndelag!
Hanna Gautun
Side 47

Hei alle sammen - jeg heter Då D. !
Av Jon Vivang
Jeg er en lundehundvalp som er nys-

uker. Bilturen gikk veldig fint siden jeg

gjerrig på det meste. Jeg ble født man-

fikk ligge på fanget til pappa i det lille

dag 16. Juni i år (2008) på Eidsvoll sam-

teppet som mamma hadde strikket. De

men med to andre tispevalper. Lunde-

hadde med et reisebur (noe jeg var vant

hundmoren min heter (Ålvisheims) Keta

til å ligge i fra de mange reisene jeg fikk

(Garmsdatter) og lundehundfaren min

være med på sammen med søsknene og

heter (Paluna’s) Mime (Herason).

foreldrenemine), men første turen fikk

Jeg kom til Tronbøl, Skarnes på be-

jeg altså ligge på fanget.

søk allerede når jeg var snaut 2 uker.

Når vi kom til Skarnes ble det et sab-

Jeg hverken så eller hørte noe på den

la styr med fotografering fra alle vinkler,

tiden, men tror det var greit og bli vant

både mamma og pappa var helt ”gærne”
altså! Til slutt fikk jeg lagt meg i den
nye senga mi oppå den fine strikketeppet.
Etter at jeg flyttet til Skarnes, har
jeg til nå stort sett fått være bare valp,
men nå prater pappa om at han vil melde oss på et valpekurs for å lære meg
opp litt. Ellers har vi til nå stort sett lekt
oss gjennom dagene og gått noen turer
både i skogen og rundt om på Tronbøl-

Då D. snuser etter forfedre i skogen
Foto: Vivang

feltet. Jeg liker dette godt - og ser, hører og lukter mange nye ting hver dag.
Best stortrives jeg allikevel foreløpig

til litt bilkjøring sammen med søsken og

hjemme på naturtomta når jeg kan stu-

foreldre.

pe ut i, og ”bore” meg gjennom røss-

Disse Skarnesfolka var tydeligvis

lyng, rabarbra, rhododendron m.v.

begeistret og kom derfor å besøke oss

Når det gjelder navnet mitt så heter

på Eidsvoll flere ganger. Siste gang før

jeg egentlig Då Draupnir og var ment å

de hentet meg, hadde de med et teppe

bli kalt bare Då, men pappa ville gjerne

som den nye menneskemammaen min

ha et tostavelses navn som er lettere å

hadde strikket. Det var fint å ha med

høre ved innkalling. Han sier at jeg då-

seg den dagen de hentet meg vekk fra

rer ham og at jeg er "bedåranes", slik at

alle de kjente og kjære luktene på Eids-

han helst ville kalt med Dåra, men for å

voll.

være tro mot mitt opprinnelige navn ble

Jeg flyttet til mamma og pappa på
Tronbøl akkurat på dagen jeg fylte 8

det Då D. (ala Storm P). Navnet mitt
uttales derfor rett og slett Dåde !
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- BOKTIPS: ”ALT FOR NORGE” Det stunder mot sommer og Værøytreff. For noen blir det første gangen de skal til
Værøy og Måstad, andre har vært der mange ganger før, men gleder seg ikke mindre
av den grunn. For dem som ikke kjenner den fra før vil vi tipse om boka «Alt for Norge» av Pål Espolin Johnson. Den forteller historien til Måstingene, og vil medvirke til
at man får en større forståelse for stedet og livet som utspilte seg der "i gamle dager". Lundehunden er selvsagt også nevnt, selv om dette i og for seg ikke er noen
bok om lundehunden.
Boka kom opprinnelig ut på Cappelen, 1975 (Ny utgave 2002, Orkana forlag)
Boka er tilgjengelig i signert stand fra forfatteren palespolin@gmail.com (nettside:
http://www.skrift.no/espolin/ ) eller elektronisk fra Nasjonalbiblioteket
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:nonb_digibok_2007022801009
«Alt for Norge» - en dokumentarskildring basert på den dramatiske historien til det
hjemsøkte folket i fiskeværet Mostad på Værøy i Lofoten. Boka fikk god mottagelse
og kom i flere opplag samme høst den kom ut.
I "Aftenposten" skrev Steinar Wiik bl.a.:
" Stoffet i "Alt for Norge" er spennende som en roman. Og Magda og alle de andre
fra Mostad får i Pål Espolin Johnsons skildring ikke bare liv, men også individuelt preg
og blir stående oss nær. Inntrykk gjør også forfatterens ærbødige holdning overfor
stoffet og menneskene, for man føler at han har
levet seg inn i deres verden samtidig som han i
beretningen nøkternt trer ut og aldri fremstår i
jeg-form. Samtidig viser han at han eier en nesten dikterisk iaktagelsesevne og et betydelg fortellertalent."
I "Dagbladet" skrev anmelderen Einar Christiansen bl. a.:
"Det er Pål Espolin Johnsons store fortjeneste at
han har klart å skildre Mostad og mostingene slik
at hver side blir fengslende, ja, direkte spennende lesning. Og dette er også en morsom bok.
Les "Alt for Norge"! Her er kapitler som fortjener
å bli obligatorisk norsk-pensum for skolebarn i
velferdsstaten Norge."
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- NLK AVDELINGER Avdeling Trøndelag
Styreleder: Hanna Gautun, Nordahl Griegs vei 7, 7024 Trondheim.
Tlf 7255 5785, mobil 911 09 116, e-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
Nestleder: Siri Monkan, Ola Frosts veg 2 A, 7031 Trondheim.
Mobil 915 85 003, e-post: smonkan@hotmail.com
Styremedlem: Solvor Melum, Bratsbergvn. 453, 7039 Trondheim. Tlf 7383 7028,
e-post: solvor.melum@c2i.net
Sekretær: Eiliv Hofstad, Austasfjord, 7900 Rørvik. Tlf 7439 3861 mobil 930 21 653,
e-post: eiliv.hofstad@ntebb.no
Kasserer: Siv Kristin Falch Hjelme, Okstadøy 83, 7029 Trondheim.
Tlf 7250 5014, mobil 988 01 987.
Avdeling Nordland
Styreleder: Tina Karstensen Fransson Tlf. 916 34 847, e-post: tinakar@online.no
Nestleder: Snorre Warholm Tlf. 970 73 318, e-post: snorre.warholm@monet.no
Sekretær: Karen Elise Dahlmo Tlf. 900 51 420, e-post: ked@dahlmo.no
Kasserer: Bjørg Andreassen Tlf. 915 38 836, e-post: bjorgonoy@hotmail.com
Varamedlemmer:
Borghild Hanssen: Tlf. 414 03 172, e-post: ov-hanss@online.no
Berit Martinussen: Tlf. 480 05 656, e-post: beritfm@online.no
Avdeling Rogaland
Styreleder: Olav Runde. Tlf 5153 1043, mobil 478 43 599,
e-post: oljorund@online.no
Nestleder: Torild Olsen. Tlf 5161 9321, mobil 954 95 226,
e-post: torild.olsen@gjesdal.kommune.no
Styremedlem: Liv Skjervik. Tlf 5167 2216, mobil 958 86 117,
e-post: livskjervik@hotmail.com
Varamedlem: Toril T. Munthe-Kaas. Tlf 5161 7420, mobil 913 32 111,
e-post: toril.munthe-kaas@sandnes.kommune.no
Valgkomite: Thore Strand. Tlf 5165 4959, mobil 993 92 776.
Eva Gandrudbakken. Tlf 5132 5290, mobil 976 88 442.
Kjell Haugland. Tlf 5168 8432.
Revisor : Kari Tangerud.
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- REGIONALE KONTAKTER Finnmark Line Suomalainen. Ulvestad gård, 9925 Svanvik.
Tlf. 402 00 442. E-post: linesurf@online.no
Troms Merete Evenseth. Toras veg 41, 9022 Krokelvdal.
Tlf. 916 44 269. E-post: mereteevenseth@yahoo.no
NordNord-Trøndelag Unni Hofstad. Austafjord, 7900 Rørvik.
Tlf 95217957 / 74393861 E-post: eiliv@hofstad.cc
SørSør-Trøndelag Solvor Melum. Bratsbergveien 453, 7039 Trondheim.
Tlf. 73 83 70 28. E-post: solvor.melum@c2i.net
Møre og Romsdal Gunn Tove Ormset Torpbakken, 6690 Aure.
Tlf. 915 50 998. E-post: gtormset@gmail.com
Sogn og Fjordane / Hordaland Bjarne Hjelmeseter. 5474 Løfallstrand.
Tlf. 53 48 03 19/986 22 510 E-post: bjarne.hjelmeseter@knett.no
Øst-- og Vest
Vest--Agder Tor Omholt. Omholt, 4824 Bjorbekk.
Øst
Tlf. 37 09 32 68. E-post: mulleliten@c2i.net
Hedmark / Oppland Gro W. Viken. Sandrud, 2647 Sør-Fron.
Tlf. 905 85 277. E-post: groviken@online.no
Østfold Anita Aunli. Eikavn. 11, 1597 Moss.
Tlf. 69 20 62 96. E-post: aniaunli@online.no
Buskerud / Vestfold / Telemark Gerd Haugen. Storsand, 3475 Sætre.
Tlf. 32791570. E-post: ger-ha@online.no
Akershus / Oslo Karianne Lid. Konglevegen 29, 2150 Årnes.
Tlf. 930 02 541/411 77 481. E-post: kalid@broadpark.no

Yummi!! Lunde lurer på om det er noe igjen til han.
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Foto: "Chief Joseph”

Snart går det an å ta en rast i fjæra igjen. Rita og Marc Daverdin med en av sine
lundiser på strandhugg.
Foto: Ingvild Svorkmo Espelien

Då D. er bestevenninne med matmor
Foto: Jon Vivang
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- KOMITEER OG TILLITSVALGTE Revisor Frida Tove Meland. 7510 Skatval. Tlf. 74 80 32 86

.

Vararevisor Asle Olsrud. Movn. 13, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 17 27 24/ 91 62 84 84
Valgkomite
Sigrunn Rytter. Wergelandshaugen, 2080 Eidsvoll. tlf. 63 96 59 08/97 47 66 08.
E-post: terculablaa@hotmail.com
Karen Elise Dahlmo. Drevja, 8661 Mosjøen. Tlf. 75 18 76 64
E-post: ke-lise@dahlmo.no
Helge Tollefsen. Berglivn. 16 B, 3023 Drammen. Tlf. 91 14 06 42.
E-post: helge@tollefsen.info
Varamedlem Olav Runde. Peder Klowsgt. 1, 4010 Stavanger. Tlf. 51 53 10 43
VærøyVærøy-treffet
Leder: Karen Elise Dahlmo, Drevja, 8664 Mosjøen.
Tlf: 90051420 E-post: ked@dahlmo.no/ke-lise@dahlmo.no
Medlem: Rita H. Daverdin, Hyllanveien 2, 7517 Hell.
Tlf.74821323 / 92236662 E-post: ritadaverdin@yahoo.no
Fra styret: Jan H. Opsanger , Omvikedahlsveien 51, 5464 Dimmelsvik,
Tlf. 53481729 / 99574139 E-post: j-helops@online.no
Utstillingskomiteen
Leder: Ingvild S. Espelien, Tangen Bratsberg, 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Medlem: Torild Olsen, Postboks 95 , 4339 Ålgård.
Tlf. 51619321 / 95495226 E-post: torildo3@online.no
Medlem: Gunn Tove Ormset, Torpbakken, 6690 Aure.
Tlf. 915 50 998 E-post: gtormset@online.no / gtormset@gmail.com.
Fra styret: Kristin Killi, Skrabben 1b, 0682 Oslo.
Tlf. 40223776 E-post: kristin.killi@gmail.com
Avlsrådet
Leder: Christen Lang , Sandviksveien 173, 5035 Bergen.
Tlf. 55951701 E-post: chr-lan@online.no
Ingvild Espelien, Tangen Bratsberg , 7039 Trondheim.
Tlf. 90114352 E-post: ingvild.espelien@vinterskogen.no
Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes.
Tlf. 51672216 E-post: livskjervik@hotmail.com
Hanna Gautun, Nordahl Griegsvei 7, 7024 Trondheim
Tlf. 91109116 E-post: hanna.gautun@nt.ntnu.no
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Valpeformidler: Liv Skjervik, Sygnaveien 16, 4308 Sandnes Tlf 51672216, mobil
95886117, E-post: livskjervik@hotmail.com
Klipparkiv, lundehund i media: Anne Lise Torsteinsen, Brenneveien 67,
1339 Vøyenenga. Tlf 67133249, E-post: r-tors@online.no.
UtstillingsUtstillings-resultater Laila Myrvold, Skreppeng, 2150 Årnes. Tlf : 63902077
E-post: lamy46@live.no.
Klubbeffekter / materialforvalter: Toril Munthe-Kaas, Hagaskaret 2, 4330 Ålgård.
Utsendinger til NKKs representatskapsmøte: Jan Opsanger og Anita Aunli
Vararepresentanter: Kristin Killi og Christer Gimse
Hundekartoteket med spørreskjema om hundens helse:
Gro W. Viken, Sandrud, 2647 Sør-Fron
Spørreskjema vedr. kull og parringer: Gerd Haugen, Storsand, 3475 Sætre
Medlemskartoteket: Anita Aunli, Eikaveien 11, 1597 Moss
Klubbens hjemmeside: www.lundehund.no
Ansvarlig for klubbens hjemmeside: Magnus Enger, tlf. 951 58 548, E-post
vevsjef@lundehund.no
Antall medlemmer i Norsk Lundehundklubb: 346 (pr 21/3-09)
(NB Har du husket å betale medlemskontingenten?)
”Lundehund-Nytt er et organ for hele klubben og skal tjene interessen til rasen Norsk
Lundehund og alle klubbens medlemmer. I bladet skal det ikke trykkes artikler eller
innlegg som inneholder påstander der enkeltpersoner omtales på injurierende måte.
Innleggene skal holdes i en tone som harmoniserer med god folkeskikk. ”
Hilsen Styret

Valper på Karmøy, tar seg en tur

Foto: Anne Marie Hausken
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Returadresse: LHN v/Elin Strand
Svarthammarvn. 63, 8015 Bodø

Hvitveispiken (bortsett fra at dette
er en hannhund: Maahornets Storm)
Foto: Ingerid Margrete Aglen

Ask Agne Skaldsson
Foto: Dagrunn Mæhlen

Løvheims Fimbulty (Finn) Foto: Nicole Wagner

Kira på Geilo Foto: Einar Vebjørnsen
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