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Racen basset hound har sit udspring 
i franske jagthunde. Disse blev im-
porteret til England, hvor man om-
kring 1870 iblandede blodhund og 
startede opdræt af den egentlige bas-
set hound. Racen har dermed Eng-
land som hjemland.
Basset hound blev oprindelig skabt til 
jagt på især hare og kanin. Det er en 
drivende jagthund, der har instinkt 
for at arbejde i flok, hvilket kan ses 
af mange gamle engelske jagtmale-
rier, der netop viser basset hounds i 
store flokke.
Racens beherskede benlængde gav jæ-
gerne mulighed for at følge hundene 
til fods. Hundenes specielle bygning 
med den stærke og kompakte krop 
– kombineret med deres enorme vil-
jestyrke – tillod dem at komme frem 

i selv den tætteste bevoksning. Basset 
hounden har en fremragende næse, 
og dens instinkt byder den at følge 
et spor meget vedholdende. Ud over 
næsen er basset hounden forsynet 
med endnu et par fysiske detaljer, 
der fremmer dens talent for at følge 
et spor. Det er således ikke tilfældigt, 
at den er udstyret med særdeles lange 
ører. Når basseten har snuden i jor-
den, hjælper ørerne med at hvirvle 

fært op. Ligeledes er den løse hud un-
der hagen med til at holde på færten, 
så den ikke straks forsvinder.
Imidlertid er det ikke basset hounden, 
man møder sammen med jægeren i 
dag. Nu til dags er racen udbredt som 
familiehund. 

Basset houndens udbredelse
Basset hounden blev gradvis udbredt 
i England blandt jagtfolk. Andre 

Kærlig hund 
Basset hounden hører egentlig til blandt jagthundene 

men er i dag udbredt som familiehund

Trods et muntert sind har basset hounden 

et lidt sørgmodigt udtryk, hvilket skyldes 

rynkerne og de hængende øjne. Man kan 

se den røde rand af nederste øjenlåg – 

dette må ifølge standarden ikke være over-

drevent. (Foto: Wiegaarden/Stine Melin)

Basset hounden er kraftig

 af bygning og med massive benstam-

mer, et smukt ædelt hoved, lange ører 

og en forholdsvis lang og dyb krop. 

(Foto: Wiegaarden/Erik Petersen)

F a k t a  o m

basset hound

TEMPERAMENT
Mild, rolig, venlig og hengiven. Ro-

bust, selvstændig og viljestærk.

BEHOV
Masser af selskab, en del motion og 

beskæftigelse – gerne i form af næ-

searbejde.

STØRRELSE
33-38 cm.

PELS
Kort tilliggende pels, der fældes to 

gange årligt.

FARVER
Sort, hvid og tan eller gul og hvid 

(alle hound-farver accepteres).

  HUNDEN Nr. 1� - DEcEmbEr �009   � 

R ACEPORTR ÆT -  BASSET HOUND

Basset betyder lavbenet, mens 
hound betyder jagthund

!

     med stor      personlighed



Næsen i jorden 

– et typisk basset-syn! 

(Foto: Wiegaarden/Stine Melin)



fik for alvor øjnene op for racen, da 
dronning Alexandra blev begejstret 
for den. En af hendes hunde vandt 
den store engelske udstilling Crufts 
i 1909, og det var selvfølgelig god re-
klame for racen.
I Danmark har der været basset 
hounds i omkring 50 år. Specielt i 
1970’erne blev der født mange hvalpe, 
og der var flere tv-personligheder 
som ejede racen, såsom Dirch Pas-
ser og Jens Okking, noget som må-
ske var med til at gøre racen mere 
populær. I de senere år er der blevet 

DKK-registreret omkring 100-140 
nye hvalpe om året, hvilket nok er 
et passende antal jævnført med ef-
terspørgslen på hvalpe. Der har også 
gennem alle årene været importer 
til Danmark fra bl.a. England, USA, 
Sverige og Holland, noget som har 
været med til at give et godt avlsma-
teriale herhjemme.

Elsker at komme ud
Basset houndens oprindelse fornæg-

ter sig ikke, og således fornægter dens 
instinkter sig heller ikke. Derfor tri-
ves den bedst i en aktiv familie, der 
holder af at være udendørs. En del 
motion er påkrævet – en basset bør 
i hvert fald tilbydes nogle gode, dag-
lige gåture. Den elsker at komme ud 
i naturen, og man vil typisk se den 
med næsen i jorden, ivrigt optaget 
af en spændende fært.
Selvom basset hounden holder meget 
af aktivitet, når den er ude, er den 
rolig indendørs. Den kan godt blive 
misforstået for at være doven, det er 
den ikke – den forstår bare at gøre sig 
det behageligt.

Sund og velgående
Basset hounden er blandt andet 
kendt fra tegneserier, men det er 
meget vigtigt at pointere, at en bas-
set hound ikke skal være en karika-
tur. Det skal være en sund og velgå-
ende hund med frie bevægelser og 
en moderat mængde af løst skind i 
hovedet og på kroppen. Øjnene skal 
heller ikke hænge overdrevent, men 
det hører med til det sande basset-
udtryk, at man kan se lidt af den røde 
blinkhinde i øjnene på dem. Dette 
må dog ikke overdrives.  
Nogle tror fejlagtigt, at basset hounds 
er usunde hunde med f.eks. ryg-, 
øjen- og hudproblemer, men fakta 
er, at langt de fleste er sunde og ra-

ske hunde, som opnår en forholdsvis 
høj alder, 11-12 år er nok det mest 
almindelige, men flere er blevet over 
15 år gamle.  

Stor personlighed
Halen er oftest muntert logrende, da 
det er en venlig og godmodig hund, 
typisk også over for børn, da den er 
robust og tolerant. Den er utrolig 
kærlig og sætter stor pris på selskab. 
Kan den ligge omkring benene på sin 
ejer, gør den det gerne! Det er også 
en nysgerrig hund, der gerne vil op-
leve noget og tager godt imod frem-
mede.
Basset hounden er også en hund 
med stor personlighed, og den har 
typisk sin egen mening om tingene. 
Ofte hører man, at en basset nok skal 
gøre, hvad den bliver bedt om – den 
vil bare selv bestemme hvornår. Den 
vil gerne lære, men på grund af dens 
selvstændighed kræver det nogen tål-
modighed, venlighed og konsekvens 
at opdrage og træne den. Grundet 
jagtinstinktet kan der være nogen 
tendens til at strejfe, og kommer den 
altid nysgerrige basset på for lang af-
stand af sin fører, kan det være svært 
at få kontakt med den.
På listen over basset-aktiviteter top-
per næsearbejde. Men man kan også 
sagtens gå til lydighedstræning med 
dem, da de i høj grad nyder at blive 
beskæftiget. Som udstillingshunde 
har de også været populære, og Dan-
mark har været hjemstavn for nogle 
af verdens bedste basset hounds gen-
nem årene.  n

R ACEPORTR ÆT -  BASSET HOUND

BAssET hOundEn er 
madglad, så man skal 
passe på, at den ikke 
bliver overvægtig

!

BAssET hOundEn 
er en dejlig familiehund 
med et kærligt sind

!
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Velgående, sunde, jordvindende bevægelser 

hos basset hound. (Foto: Kresten Scheel)


