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- Hunde af kleiner münsterländer-type 
kan spores tilbage til 1400-tallet, fortæl-
ler Peter Ringgaard, Kennel Ræhrbakken. 
- Man formoder, at det er tyske vagtel-
hunde og spaniels, der ligger til grund 
for racen. Hvad man ved med sikkerhed 
er, at to tyske brødre begyndte at avle syste-
matisk på racen omkring 1890. De rejste 

Kleiner münster-
länderen er 
en udpræget 
jagthund – meget 
alsidig og ganske 
populær blandt 
jægere

rundt i store dele af Tyskland for at finde 
gode eksemplarer at avle på. Det, de gik 
efter, var en forholdsvis lille hund, der ikke 
blot kunne spore vildtet og tage stand for 
det men tillige apportere det. Med andre 
ord ville de have en god allround-hund, og 
det fik de avlet frem i den hund, der kom 
til at hedde kleiner münsterländer.

- Kleiner münsterländeren blev ret hur-
tigt udbredt især blandt de tyske bønder, 
der skulle ”skyde til gryden”. På grund 

En lille og alsidig 
jagthund
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I kleiner münsterländers spæde ungdom var racen altid brun og hvid, men omkring 1920 fremavledes desuden 
en brunskimlet variant.
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DKK’s registreringstal for kleiner münsterländer 2005 var 236.
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værende ca. 800 medlemmer, hvoraf en 
del har flere hunde.

Giver aldrig op

- Som sagt er kleiner münsterländeren en 
meget alsidig hund, fortsætter Peter Ring-
gaard. - Den er meget udholdende og kan 
løbe en hel dag i højt tempo, bare der er 
indlagt små pauser. Den er dygtig til at 
opspore vildtet og tage stand for det, men 
jeg vil sige, at den er endnu bedre til efter-
skudsarbejdet; altså det arbejde, der skal 
udføres, når jægeren har skudt.

- Kleiner münsterländeren er specialist i 
at finde det nedlagte vildt. Den er utrolig 
vedholdende og giver ikke op, før den har 
fundet vildtet. Derefter apporterer den det 
villigt. Faktisk kan man se dens apporte-
ringsinstinkt allerede fra hvalpestadiet, 
hvor den ynder at samle ting op og bære 
dem rundt.

- Er vildtet blevet anskudt eller påkørt 
af en bil, er kleiner münsterländeren også 
et godt bud på en hjælper, idet den er helt 
fantastisk til at ”følge fod”; altså til at følge 
skadet vildt.

Godt nervesystem

- Selvom kleiner münsterländeren er en 
forholdsvis selvstændig hund, er den me-
get samarbejdsvillig, fortæller Peter Ring-
gaard. - Den er nem at træne op, men man 
skal sørge for at vedligeholde træningen 

af racens alsidighed havde de stor gavn af 
den og brugte den til jagt på alt fuglevildt. 
Desuden havde de fundet en hund, der tog 
stand for harer, hvad der ikke er mange 
andre hunde, der gør.

Jægernes hund

- I 1912 blev den tyske kleiner münsterlän-
derklub grundlagt, og allerede i 1915 blev 
de første to kleiner münsterländere bragt 
til Danmark af lensgreve Reventlow. I en 
årrække hører man imidlertid intet om 
racen i Danmark, men i 1951 begyndte 
en dansk dame ved navn Ann-Lis Fischer 
at importere kleiner münsterländere fra 
Tyskland og oprettede Kennel Storebælt. 
Så kom der skred i tingene, og i 1967 blev 
Dansk Münsterländer Klub grundlagt.

- Dengang som nu er det jægere, der har 
racen, og vi har et princip i klubben om 
ikke at sælge hvalpe til ikke-jægere. Der 
er simpelthen så meget jagt i kleiner mün-
sterländeren, at de skal have lov at komme 
på jagt. Det er det, de virkelig kan, og de 
værdsætter det enormt.

- Kleiner münsterländer som race er 
meget stor i hjemlandet i dag – special-
klubben har ca. 5000 medlemmer  – og 
i Danmark er den blandt de tre mest po-
pulære race indenfor de stående hønse-
hunde; altså de hunde, der tager stand 
for vildtet. Det anslås, at der findes ca. 
1500-2000 eksemplarer herhjemme. I 
Dansk Mynsterlænder Klub er der for nu-

Kleiner münsterländeren er fantastisk udholdende og kan arbejde en hel dag i højt tempo, bare der er indlagt små pauser.

- Apportering er en af kleiner münsterlän-
derens specialiteter, fortæller Peter Ring-
gaard, der her får bragt en agerhøne.
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hele tiden. Til gengæld er münsterlände-
ren vild med at blive trænet – bare det er 
de rette evner, den får udfoldet. Alt jagtre-
lateret arbejde er den altid med på. I den 
forbindelse er den meget arbejdsivrig; der 
er ikke noget med, at man skal trække den 
op af hullerne.

- En ting, der er medvirkende til at gøre 
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Opdragelse og træning af kleiner mün-
sterländeren går sædvanligvis meget 
nemt.

Kleiner münsterländeren er en meget, meget sund og robust race.G
RA

FI
KE

R:
 T

JA

arbejdet med kleiner münsterländeren let, 
er dens gode nervesystem. Den bliver ikke 
sådan lige slået af pinden. Uanset om man 
er på jagt med hunden, eller om man er 
på en træningsplads med masser af andre 
hunde, er den god til at bevare koncentra-
tionen, og den er i stand til at abstrahere 
fra næsten enhver form for udenomsmo-
tivation.

Stort aktivitetsbehov

- Når kleiner münsterländeren får tilfreds-
stillet sine aktivitetsbehov, har man en  me-
get nem og velafbalanceret hund,  fastslår 
Peter Ringgaard. - Hundene er gode til 
at holde sig selv i form, især hvis de er 
flere sammen og f.eks. har mulighed for 
at tumle i en have. Men man skal tilbyde 
dem regelmæssig motion, og de bør have 
lov at strække ud på store arealer et par 
gange om ugen, ligesom de gerne skal 
have et par ugentlige jagtrelaterede akti-
viteter.

En glimrende familiehund

- Kleiner münsterländeren er jo først og 
fremmest en jagthund, men den er også 
en glimrende familiehund, der sætter stor 
pris på menneskeligt selskab. Den er ven-
lig, søger typisk menneskelig kontakt og 
er ganske kælen. Det er også en hund, der 
har nemt ved at indordne sig i hierarkiet, 
så den er nem at have såvel i familien som 
i en hundeflok. Kleiner münsterländeren 
er en hengiven hund, der knytter sig meget 
til sin familie.

- Også fremmede bliver mødt med ven-
lighed. Der er ikke så meget vagthund i 
kleiner münsterländeren, men den fortæl-
ler da altid, hvis der er nogen ved døren. 
Selvom den typisk forholder sig temmelig 
roligt indendørs, holder den øje med, hvad 
der sker, og intet går forbi den opmærk-
somme hunds næse. ■
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