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Da nærmer det seg hundemessen Dogs4all, 

og jeg håper riktig mange kan tenke seg å 

stille på raseparaden lørdag 27 og søndag 

28. november i finaleringen (hall E), mellom 

kl. 13.30 – 14.30 begge dagene. Her har vi 

en unik mulighet til å få vist fram vår nydelige, 

flotte rase, Norsk lundehund foran et stort 

publikum. 

NKK ønsker å gjøre denne paraden så 
morsom, interessant og opplevelsesrik 
som mulig, og håper at klubbene vil 
presentere sin rase godt visuelt. 

 

I fjord hadde vi en person kledd ut som 
“Måstad væring” i front med et norsk 
balkongflagg. Han hadde svart vesten og 
karsett huva på hode. Kanskje vi i år kan 
være litt mer forberedt, slik at de som vil 
være med kan tenke ut om de har noen klær 

som kunne passe. Vi tenker oss ca. 50-100 år tilbake i tid hos nordlendingen på “yttersida”. 
Han var fisker og fangstmann og gikk gjerne i svart vid bukse med bukseseler, hvit skjorte 
med karsett hua/ blankskjermluer på hode til finbruk. Eller i vide dongeribukser og vid 
dongerijakke/ busserull til hverdagsbruk, eller oljehyre (regnbukse og jakke) og “bladvotta” i 
dårlig vær. Mange hadde islending (ull genser) og svart vesten utenpå skjorten. 

 

Damene gikk ofte i litt side skjørt 
eller kjoler med forkle knytt i liver. 
Ser for meg gamle halv side 
blomstrete kjoler med forklær i alle 
fasonger og farger. Skaut på hode 
og sjal over skuldrene, gjerne knytt 
rundt halsen eller på kryss over 
bysten med knute bak. 

Når de skulle opp i ura eller andre 
steder der det var upassende å gå i 
side skjørt, brukte de 
“oppstøttarband” som de knyttet 
skjørtet opp med, slik at det ble 
kortere. 

 



Noen kunne ha en taukveil over skuldrene, 
belte i livet med kunstige lundefugler, gjerne en 
stav i handa, for de gikk jo i bratte fjellsider.  

 

 

Dette kan jo bli riktig morsom, og det er kun 
kreativiteten som setter en stopper. Håper at 
noen kunne tenke seg å ta utfordringen, men 
først og fremst er det viktigst at så mange som 
mulig vil delta med hundene sine. Voksne som 
barn, vi trenger alle for å vise at vi er en 
livskraftig gjeng som er glade i rasen vår og vil 
at den skal ha livets rett i den norske kulturen. 

 

Jeg har sendt inn en kort presentasjon av 

lundehunden til de ansvarlige for raseparaden, 

og de vil fortelle litt om rasen vår mens vi går 

rundt i finaleringen. Velkommen til raseparade 

og lykke til. 

 

Kontaktperson er: Geir Morten Jansberg, lundehund kontakt for Hedemark. Epost. 

gmortj@online.no mobil 47626707 

 

 

Tenk kreativt og morsomt - vis Norsk lundehund 

frem! 

 

 

Det er en venn av meg som har illustrert 

Måstaværingen. Leidulf Olsrud fra Tromsø, og en 

fantastisk tegner og kan alt om “gamle dager”, og er 

ivrig medlem av kystlaget Arctandria i Tromsø. Slik gikk 

Nordlendingen kledd for ca. 100 år siden. 

 

Hilsen  

Merete Evenseth, leder av Norsk lundehund klubb. 
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