r ac e po rt r æ t - Schnauzeren

Fak ta o m Sc h nauz e re n
MENTALITET: Opmærksom, ubestikkelig og social
familiehund. Vagtsom og aktiv.
BEHOV: Konsekvent træning, et aktivt liv, gerne
i flok.
STØRRELSE: Skulderhøjde 45-50 cm.
PELS: Robust ruhårspels med underuld. Trimmes
3-4 gange årligt. Karakteristisk skæg og øjenbryn.
FARVER: Peber/salt eller sort.
Ulla og Søren Sørensen har haft schnauzere i 18 år
og sendt mere end 130 hvalpe hjemmefra.

Schnauzeren er den klassiske, mellemeuropæiske gårdhund, som hurtigt og effektivt fangede og
dræbte mus og rotter, ligesom den advarede familien, hvis der kom fremmede til gården. Selv om
den moderne schnauzer lever som familiehund og er blevet mildere af sind, har den beslutsomheden i behold, og den trives stadig godt i stalde og i særdeleshed i selskab med heste

En selvstændig
n T e k s t o g f oto : W i e g a a r d e n /
Marlene Hedega ard

Schnauzeren kendes helt tilbage fra
1500-tallet, hvor den er afbildet på
malerier. Racen stammer fra det sydlige Tyskland, hvor den blev brugt
som stald- og gårdhund på de mange
mindre landbrug. Som en ægte gårdhund løste den sine opgaver effektivt
om end noget støjende
Den oprindelige schnauzer
Schnauzeren er den oprindelige af de
tre schnauzerstørrelser. Den er aldrig

Meget karakteristisk for schnauzeren er
skægget og de buskede øjenbryn, som (kun)
skal sløre øjnene delvis.
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problemløser
blevet stabiliseret ved hjælp af andre
racer i avlen. Det er samtidig den, der
har dannet avlsgrundlaget for de to
andre varianter riesenschnauzer og
dværgschnauzer. Oprindelig blev den
kaldt rattler eller ruhåret pinscher.
Det nuværende navn er fra 1842 og
hentyder til skægget – på tysk betyder
”Schnauzbart” et busket overskæg.
Langt tilbage fødtes der både schnauzere og den race, vi i dag kender
som tysk pinscher, i samme kuld, og
slægtskabet er nært den dag i dag,
selv om der nu er tale om to selvstændige racer. Forskelle i racernes mentalitet har baggrund i det bevidste
avlsarbejde, som har forskellige ønskeprofiler for de to racer.
Fra staldhund til familiehund
Inden for de seneste 20 år har man

tilstræbt at gøre racen mere afdæmpet og mindre territoriebevidst, for
at få den til at matche det, der i dag
er dens fornemmeste opgave: at være
familiehund. Det er bl.a. lykkedes
gennem brug af amerikanske linjer
i avlen.
Men det lidt fandenivoldske humør
er søgt bevaret. Schnauzeren skal
være livlig og energisk. Den skal udstråle vitalitet og gåpåmod. Men den
må ikke ”skrue over”.
Selvstændig og social
Selv om schnauzeren ikke længere er
så skarp eller udpræget territoriebevidst i sin adfærd, er den ikke nogen
sofahund, fortæller Ulla Sørensen,
Kennel Dan-Esch, der sammen med
sin mand Søren Sørensen har haft
schnauzere i 18 år.

- En schnauzer er en fantastisk hund,
fortsætter Ulla sin beskrivelse af racen. - Den har så mange positive
egenskaber og passer rigtig godt ind
i en moderne, fysisk aktiv familie, at
det kan undre, at den ikke er mere
udbredt. En schnauzer er en alsidig
hund forstået på den måde, at du kan
bruge den til stort set hvilke aktiviteter, du har lyst til: den er super til
både lydighed og agility, den elsker
at følge et spor, og flere bliver trænet
til redningshunde.
- Men du skal forstå at træne, så
hunden synes, at det er sjovt. Det er
nemlig en meget selvstændig hunderace. Den er skabt til at løse opgaver på egen hånd, ikke til at sidde og
vente på førerens næste kommando.
Schnauzeren er en glimrende problemløser, men derimod ikke god
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Schnauzeren er kvik, vagtsom og knytter sig tæt til sin familie.

til ensidig træning med mange gentagelser – det vil hurtigt kede den,
forklarer Ulla.
Schnauzer i familien
Schnauzeren nyder at komme med
familien på tur. Den er selskabelig og
behøver masser af oplevelser og beskæftigelse, så den stiller en del krav
til sin ejer. Og til havens indhegning

Man må ikke overpylre schnauzer
– ellers vil den hurtigt finde ud af at
gå sine egne veje.
Og så er schnauzeren ikke nogen stilfærdig hunderace. Ulla lægger ikke
skjul på, at schnauzeren gør, men
kun når den mener, der er noget at
gø ad, og som regel holder den op,
når du fortæller den, at du har kontrol over situationen.
- En schnauzer er også slem til at
springe op. For mange er det en
ulempe, men hunden gør det, fordi
den er meget social og gerne vil hilse.
Netop fordi den er så social, trives
den godt i flok – også blandt andre hunde og dyr. Den er også me-
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get, meget god sammen med børn
– faktisk er børn en fantastisk lynafleder for en energisk unghundeschnauzer, siger Ulla med et glimt
i øjet. En schnauzer – uanset alder
– elsker at lege.
Stor tilpasningsevne
- En schnauzer skal opdrages konsekvent, men ikke hårdt, fortæller Ulla.
- Den skal vide, hvor skabet skal stå –
og det skal stå samme sted hver dag!
Man må heller ikke ”overpylre” den,
det er ikke godt for en selvstændig
race. Det gælder om at stole på sin
hund: afstikke rammer og give den
frihed inden for de rammer.
- Som eksempel på schnauzerens
selvstændighed og evne til at tilpasse
sig livet i den familie, den bor hos,
kan jeg fortælle om flere hunde, der
hver dag kommer med på arbejde i
butik eller på kontor, udendørs eller
indendørs. Vi har solgt flere hvalpe
til et liv blandt heste, hvor de kommer med deres menneske på ridetur
– enten ved siden af eller oppe på ryggen af hesten.
Sundhed og levetid i top
- Schnauzeren er generelt en sund
hunderace, hvilket også ses af dens
høje gennemsnitlige levealder. Ifølge

Praktisk men plejekrævende pels
Schnauzeren findes i to farver, der
betragtes som to racer og ikke blandes indbyrdes. Pelsen kan være laksort med sort underuld, eller den kan
have den specielle gråmelerede farve,
som kaldes peber/salt. Den fremkommer ved, at det enkelte hår er trefarvet – sort inderst, lysegråt midtpå
og sort igen i spidsen. Nuancen kan
variere fra mørk jerngrå til lys sølvgrå, men altid med grå underuld.
En schnauzer er en trimmerace på
godt og ondt. Pelsen skal trimmes
flere gange om året. Tre-fire gange
faktisk og oftere, hvis man vil udstille sin hund. Det skal planlægges,
og det koster omkring 600 kr. hver
gang, med mindre man lærer selv at
trimme. - Til gengæld har man kun
hår på hunden og ikke alle andre steder, siger Ulla. - En schnauzer fælder
kun, når den trænger til at trimmes.
Derfor tåles den af mange allergikere.
Pelsen er strid og tæt. Det er en pels
til al slags vejr. Fugt og snavs preller
af på de grove dækhår, samtidig med
at den tykke underuld isolerer mod
både kulde og varme.
- Det er en virkelig praktisk pels, lyder det fra Ulla, som selv har flere
hunde, der ofte kommer ind udefra.
- En ugentlig gennembørstning er
nok til at holde hverdagspelsen i orden. Det store skæg skal dog helst friseres dagligt og vaskes jævnligt. n

GRAFIKER: LHS

en stor amerikansk undersøgelse er
det den race, der statistisk lever næstlængst, kun overgået af mellempudlen, fortæller Ulla.
Men det er jo ikke uvæsentligt, hvordan hundens alderdom er, og også
her ser statistikken pæn ud for racen. - Måske lige bortset fra, at
nogle hunde kan udvikle kræft, når
de kommer op i årene. Men måske
hænger dette sammen med, at hundene jo netop kommer op i årene,
spekulerer Ulla.

