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hunde årligt. Norge og Finland har også 
mange västgötaspidser, og Holland og 
Belgien har mindre populationer. Her-
hjemme findes der ikke så mange – der 
fødes blot nogle ganske få kuld om året. 
Hidtil har racens udvikling altså været ret 
beskeden, men det tror jeg er ved at æn-
dre sig, for som racerepræsentant får jeg 
efterhånden en del opkald fra mennesker, 
der er interesserede i racen. 

Modig hyrdehund

- I Danmark bruges västgötaspidsen pri-
mært som familiehund, fortæller Eggert 
Møller. - I Sverige bruges et begrænset an-
tal som hyrdehunde på kvæg og får. Der er 
dog ingen tvivl om, at västgötaspidsens hyr-
dehundeinstinkter er meget velbevarede. 
Man mærker det lige fra hvalpestadiet ved, 
at hundene følger en og napper lidt efter 
haserne, hvis man løber. Det er imidler-
tid meget nemt at få dem til at holde op 
med det, for de er uhyggelig nemme at 
opdrage. Instinktet mærkes også tydeligt, 
hvis man f.eks. er en flok, der er ude at gå 
sammen, og man så skilles og går i hver 
sin retning. Det kan få hundene helt op på 
mærkerne, for de vil have deres flok samlet 
igen. Får de lov, vil de løbe rundt og for-
søge at drive flokken sammen igen.

- Hyrdehundeinstinktet er kombineret 
med arbejdsiver og mod. Det har jeg et 
par gode eksempler på i forbindelse med 
en hvalp, vi har solgt til en gård i Nordjyl-
land. En dag var bondemanden inde på 
en mark for at tilse en syg ko. Den viste 
sig at have en hormonforstyrrelse, og den 
agerede som en tyr overfor bonden, som 
jo derved var havnet i en farlig situation. 

Mød her den lille svenske race 
västgötaspids

■ Tekst og foto:  Wiegaarden/Tine Luther

- Västgötaspidsen er en ganske gammel 
race – den kan faktisk føres helt tilbage til 
vikingetiden, fortæller Eggert Møller, ra-
cerepræsentant for og opdrætter af racen 
gennem 15 år under kennelmærket Gøta-
gården. - Det vides ikke med sikkerhed, 
men man mener, at vikingerne tog väst-
götaspidsen med fra Sverige til England, 
og at dens fællesskab med corgierne er 
opstået på den baggrund. Fællesskabet er 
dog begrænset; det er kun lige ved første 
øjekast, at racerne kan synes ens. Man er 
ikke klar over, hvilke racer västgötaspidsen 
har et reelt slægtskab med.

Seks hunde ligger til grund

- Omkring 1920’erne var västgötaspidsen 
meget udbredt på de svenske gårde. Her 
brugte man hunden til at holde mus og 
rotter fra døren og til at drive kvæget. Den 
driver effektivt ved at bide kvæget i ha-
serne. Endvidere brugte bønderne hun-
den til at gøre opmærksom på fremmede, 
det være sig dyr eller mennesker, der nær-
mede sig gården.

- Da vi nåede frem til 1940’erne var det 
gået så stærkt tilbage for racen, at den var 
ved at uddø. Det fik en greve ved navn von 
Rosen og en rektor kaldet K.G. Setterstén 
dog forhindret. De fandt sammen om at 
genetablere racen og støvede sig frem til 
en håndfuld eksemplarer af den. Seks af 
disse blev godkendt som racetypiske og 
kunne indgå i genetableringsprojektet. 
Heldigvis var ingen af de seks hunde be-
slægtede, så genpuljen var stor i betragt-
ning af det spinkle materiale, der var til 
rådighed. Racen har ikke døjet med ind-
avlsproblemer af nogen art.

- I dag er racen ganske stor i hjemlan-
det Sverige, hvor der fødes flere hundrede 

Västgötaspidsen 
– en lille men robust hund

Da panikken var ved at brede sig, fløjtede 
han på sin hund, som straks kom ind på 
marken og satte koen på plads. Så var den 
fare drevet over!

Klar til det meste

- Västgötaspidsen er en virkelig god fa-

miliehund, som kan bruges til en masse 
forskelligt, siger Eggert Møller. - Den er 
meget glad for at være ude, men den er 
ikke vanvittig motionskrævende, og den 
er ganske tilpasningsdygtig i forhold til 
sin families gøren og laden. Hvis man vil 
lave noget med den, er den altid klar. Det 
behøver ikke være hyrdning – västgöta-
spidsen er også god til agility og lydighed. 
Sporarbejde er den også ferm til, og den 
er anerkendt som sporhund i spidshunde-
klubben under dennes gruppe af drivende 
jagthunde. I Sverige er nogle västgötaspid-
ser blevet godkendt som redningshunde. 
Det er en smidig og stærk hund, der i kraft 
af sin lille størrelse er i stand til at komme 
ind mange steder, hvor de større hunde, 
der traditionelt anvendes som rednings-
hunde, må melde pas. Jeg vil faktisk sige, 
at vi har med en så alsidig race at gøre, 
at kun fantasien sætter grænser for, hvad 
man kan bruge den til. Det er ikke nogen 
sart hund; den er stærk og udholdende og 
kan det samme som mange store racer.

- Som sagt har västgötaspidsen også haft 
til opgave at holde gnavere i skak, og det 
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 Västgötaspidsen er en sund hund, der 
typisk bliver 12-14 år gammel. Så vidt      
vides er det ældste nulevende eksem-
plar i Danmark 16 år. Eggert Møller har 
kendskab til en, der blev så gammel som 
19 år.

Västgötaspidsen er ikke vanvittig motionskrævende, men den sætter pris på at komme 
ud uden snoren.

Der er kun en begrænset mængde pelspleje forbundet med västgötaspidsen, som 
fælder et par gange årligt. Den skal bare børstes lidt – klipning er der intet af.
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. . . VÄSTGÖTASPIDSEN - EN LILLE MEN ROBUST HUND

er en opgave, den stadig er meget dygtig 
til at løse. Hører min tæve, at der er en 
muldvarp i aktivitet, venter hun tålmodigt, 
indtil den sætter snuden for langt frem 
– så sidder den i saksen. Og kommer der 
en rotte på den forkerte side af hækken, 
er det helt sikkert, at den dør.

Glad og lærenem

- Västgötaspidsen er en meget kærlig hund, 
der kan lide at være sammen med alt og 
alle, fastslår Eggert Møller. - Det er en kæ-
len og kontaktsøgende hund, som sætter 
stor pris på sin flok, samtidig med at den 
er meget imødekommende overfor frem-
mede. Er der nogen ved døren, er man sik-
ker på, at västgötaspidsen fortæller det.

- Med hensyn til opdragelse og træning 
får man meget forærende af västgötaspid-
sen. Den er meget lærenem. Du skal bare 
vise den tingene et par gange eller tre, 
så forstår den det. Dens arbejdsiver kan 
dog godt bevirke, at den umiddelbart har 
svært ved at sidde på plads, for hvis vi er 
ude, skal der ske noget! Iveren er dog me-
get nem at dæmpe igen, så man har en 
opmærksom hund.

- Vælger man at anskaffe en västgöta-
spids, mener jeg, at de ting, man skal 
kunne tilbyde den, er megen kontakt og 
aktivitet, siger Eggert Møller. - Man skal 
også have et sted, hvor hunden kan gå 
uden snor. Boligen er ikke så vigtig; väst-

götaspidsen kan sagtens trives i en lejlig-
hed, bare den kommer nok ud og bliver 
arbejdet med. Selvom den er arbejdsivrig, 
har den ingen problemer med at slappe af, 
når den er inde – så kan den faktisk være 
noget af en ”sofahund”. ■
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Rødbrun og stålgrå, som ses på billedet, er de meste udbredte farver hos västgöta-
spidsen, men den findes også i gråbrun. Hvide pletter fordelt på kroppen er tilladt 
– de må dog højst fylde 30% af hunden.

Västgötaspidsen er en kælen hund, der holder meget af menneskelig kontakt.

Bestanden af västgötaspidser er begræn-
set i Danmark. Her fødes kun få kuld år-
ligt.
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