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Buhunden dr en oerhort pigg och alert hund. Efter en sokrunda Atervdnder den emellertid till husse for att se var han
hAller hus.

I Klevsvik utanftir Kungsbacka i Halland
bor lngvar Persson tillsammans med sin fru
Berit. De har alltid hellit pi med hundar,
frdmst drever och beagle. lnte mist ftir
Berits far var det drever som giillde. Men
sen sa Berit att de skulle skaffa en hund
som inte jagade. Det blev norsk buhund.
Nu visade det sig att de istiillet fick en all-
deles utmirkt jakthund.
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tilt lite av varje. Nagot
IJsom iir alldeles ldrtraffligr
denna dag, di vi ska jaga b6de
alg och ridjur tillsammans,
Ingvar och jag.

Det halliindska landskapet har
fatt lite hdstskrud, men solnma-
rens v[derlek har utgjort utmiirk-
ta betingelser fcir viixtligheten att
viixa sig frodig, vilket fortfarande
miirks i markema.
Vi har bestiimt triiff vid iakr

marken som inte ligger sfl lingt
frin E 6:an. Trafiken hcirs lite i
fjiinan, utan att vara allt fiir stri-
rande.

Den relativt svaga vinden ligger
pi utifrin havet och det gir att
ana lukten av salt och tflng. iiven
om det iir skogens dofter som
dominerar.
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Nu kommer Ingvar och han har
med sig den sjuiriga hanhunden
Klevsviks Ludde. En oerhcirt
pigg och alert hund.

Krflver aktivitet
Det hiir iir ju en hundras som

genom sin energiska natur kriiver
en hel del motion och aktivering.
A[tse ingenting att ha i en stads-
liigenhet bara fdr sfillskap. Nflgot
som sj[lvfallet inte ilr bra fcir
nigon jakthundras.

Fiirgen iir vit med ett brungult

inslag och den rastypiska ljusa
randen upp river ryggen i hcijd
med frambenen.

- Vinden ligger riitt idag, s6 vi
kan gfl in frin riifl hflll. siiger
Ingvar, niir vi pratar om hur jak-
ten ska liiggas upp.

Ledhundsjakt
Det lir nilmligen friga om att vi

ska anviinda hunden till led-
hundsjakt och med riitt vind
menar Ingvar att vi kan gi in i
skogsomrfldet lrin den skogsvzig

diir vi befinner oss. Dessutom dr
det sa att terriingfcirhAllandena tir
sidana att det passar biist att rcira
sig genom markema i den rikt-
ningen.

Vi ska emellefiid fdrflytta oss
utmed vigen ytterligare negra
hundratal meter init skogen och
under viigen berhttar Ingvar lite
om hur det gick till niir hade skaf-
fat den fdrsta buhunden.

Drevern yar borta
- Jag jagade tillsammans med

sviirfar och det var bara drever
som giillde.

- Den tog upp ridjur pfl morgo-
nen och sedan var hunden borta
hela dagen.

- Dessutom visade det sig att
om drevdjuren n6gon gang gick i
pass, var det som regel get och
kid den drev. Praktiskt tager
aldrig nigra bockar. siiger Ingvar.

Han tyckte sjiilv det blev riitt
lingtrikigt att vistas i skogen

Uflnil

Hundrasen
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hela dagarna bara ftir att vAnta pa

att hunden skulle komma tillba-
ka.

Det [r frflga om en helt annat
jakt med en buhund, som man
har med sig hela tiden. Sjiilvfallet
iir det si niir den anviinds som
ledhund, men iiven vid jakt efter
ridjur, dfl den zir en typisk kort-
drivare, som snart iterviinder till
fciraren.

- Niir vi bcirjade jaga med
buhunden fick vi pl<itsligt m<ijlig-
het att skjuta bockar och hunden

fol1 genast sviirfar i smaken,
beriittar Ingvar medan vi 96r
viigen framit.

Ingvar passade det alldeles
utmArkt att kunna iterviinda hem
niir han ville, och inte nilr hunden

behagade komma ti llbaka.

- Hiir ska vi gi in, for att gi uPP

pfl flsen som ligger en bit bort,
sziger Ingvar.

Hunden tir som sagt viildigt
pigg och alert. Niir den gir i lina
si hiir Zir den alldeles tyst, men ett
problem med rasen ?ir att den kan
vara ganska sk?illig hemma.
Vakthundsinstinkten finns fortfa-
rande kvar och detta iir nigot
man miste liigga ner mYcket
arbete pi medan hunden iir ung.

- For civrigt iir den llttliird och
den blir vad man gcir den till,
menar Ingvar.

Ludde anviinder han forjakt av

llg och di foretriidesvis som led-
hund. Men den har iiven stiillt
iilg. En av de tidigare hundar av

rasen han haft var mer inriktad pi
loshundsjakt. Men markfcirhil-
landena ?ir s6dana, som pi sfl

minga hill i stidra Sverige, att
loshundsjakt inte iir mcijlig. Inte
minst om man iir riidd om grann-

sZimjan.

Stiiller gr6vling

- Den stiiller grlivling ocksi
och di visar den sin rovdjursskiir-
pa, siiger Ingvar.

Sj2ilv anviinder han inte sin
hund till figeljakt, men spets-

hund som den iir, gir den att

anv?inda som trlidskzillare.

Nu har vi kommit fram till 6sen

som Ingvar tidigare beriittade
om. Vi tar oss uppl6r stigningen
si tyst som mcijligt och sedan iir
det meningen att vi ska kunna
fdrflytta oss ltings med 6sen. PA

defta sAtt finns det ingen risk att

vinden gir runt och att iilgen fir
vittring av oss, utan det lir Ludde
som ska kdnna om det finns
nigon iilg inne pi marken.

Det iir friga om att rora sig

lugnt och tyst i terAngen. Solen
har nu krupit upp en bra bit och
dess strfllar vtirmer gott. Nu bor-
jar Ludde vridra. Han har fett vitt-
ring av iilg. Ingvar ser detta PA

hans satt att reagera. Han har tidi-
gare under hdsten sett ko med

42

meter lZingre ner. Diir borde det nas hygget av' Diir borta, syns

finnas forutsiittningar att vi ska huvudet av.en zilg. Det miste vara

kunna se niLgot. Terriingen zir en ?ilgko. Ar det ett ensamt djur
ganska svirforcerad och det iir iir den skjutbar. Men har den

inte kittare att det sluttar utfdr. Vi n6gon kalv?
ntirmar oss emellertid hygges- H511et iir knappt 100 meter bort
kanten och nu tir det extra viktigt till andra hyggeskanten dzir vi ser

att gfl fcirsiktigt. kon, si fdr vir det iir det nu bara

Nlir vi kommit fram till kanten, att vanta som giiller. Trots att iilg-

kommenderar Ingvar Ludde att kon nu visar upp hela bredsidan

sitta. Med hjalp av kikaren spa- lir det inte tal om att skjuta. Hur

Vid r6djursjakt dr Ludde en
sedan slappa hunden.

renodlad stdthund. lngvar gAr in i ett skogsparti for att

Den norska buhunden Ludde dLr bAde svensk och norsk utstdllningschampion och

med Sin korta och kompakta kropp och energiska Satt, en vardig representant for
rasen.

kalv och en fin fyrtaggare i detta

omride och nu ska det bli sPiin-

nande att se vad Ludde leder oss

fram till. Fast sen iir det fcirstis
upp till oss att rdra oss tYSt, sa att

inte eventuella algar skriims Pi
flykten i fcirtid.

Ludde gir oerhdrt mfllmedvetet
praktiskt taget vasterut och
Ingvar viskar att det finns ett
hygge som iir beliiget cirka 200
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la[ta:
llorslr [uhunil
fl Ursprungsland: Norge.

D Namnet kommer av det
norska ordet, bu, som betyder
bo, det vill siiga boplats eller
gird.
il Dess historia gir l6ngt till-

baka i tiden. I slutet av 800-talet
kom den med vikingarna till
Shetlandsciarna, Grcinland och
Island.

D Buhunden har sliiktskap
bide med sheltie och irliindsk
fflrhund.
il Anviindes ursprungligen

som vakt- och gardshund, men
senare aven som firvallare.
il Till jakt anviinds rasen till

siv2il iilg, som sm6vilt och
figel.
il Rasen var pA stark nedging

i biirjan av 1900-talet, men dess
r[ddare blev statskonsulenten
Jon Saeland, som inventerade
rasen och utarbetade en rasstan-
dard 1926.
il Norsk buhund iir en typisk

spetshund, under medelstorlek,
med kort kompakt kropp.
tr Mankhdjden fcir tik iir 41-

45 cm och fcir hanhund 43-47
cm.

D Fiirgen iir antingen brungul
eller svart.
il F<irra flret registrerades 70

hundar av rasen i Sverige.
I Det finns cirka 1 500 hun-

dar av rasen Norsk buhund i
Sverige.

Kiilla: Norsk Buhund Ringen

minga "ensamma" hondjur har
inte visat sig vara en kalvfcirande
ko, sedan skottet gett.

Kon r<ir sig i sidled frin oss sett
och den har ingen som helst brid-
ska, den tittar snett bakit di och
di. Sannolikt har den en kalv inne
i buskarna. Si hiirs ett lockljud
frin iilgkon och strax kommer en
kalv ut till henne och de forts2itter
in i den skyddande skogen.
Med hjalp av Ludde hade vi

emellertid lyckats ta oss i niirhe-
ten av iilgama och vi kunde i lugn
och ro observera dem utan att de
visste om vir nlrvaro.

Fcir var del iterviinder vi till
isen som vi fortsiitter att frilja. Nu
visar emellertid inte Ludde n6gra
tecken pi att det skulle finnas
mer lilg inne. Diirfdr fltervzinder
vi till bilama, dlir matslicken inte
alls sitter fel.

Anvflnds fiir eftersiik
Ingvar beriittar att han anviinder

Ludde vid efterscik ocksi och att
han pratat med nflgon frin Norge
som anviinder sin buhund som
lcishund vid Algjakt och skjutit
minga iilgar fdr den.

Vi bestiimmer oss emellertid fcir
att flytta oss till ett annat skogs-
parti och diir sliippa Ludde frir att
se om han kan satta fart pi nigra
rfldjur. Viil framme sliipps jag av
pi skogsviigen, och f6r instruk-
tioner att ta mig upp pi en liten
hdjd alldeles intill v[gen. Det iir
ett stiille diir r6djuren brukar gi
tiver.

Sj[lv fortsfitter Ingvar ytterliga-
re en bit utmed skogsvflgen, diir
han iimnar gi in med hunden.
Cirka tre kvart beriiknar han att
det ska ta att gi igenom siten.

Det iir ett ganska tringt pass jag
fitt mig tilldelat och det iir inget
annat An hagel som iir tlnkbart.
Frigan iir ocks6 om djuren inte
kommer fort? Hunden verkar ju
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oerhrirt pigg och snabb. Jag blir
ganska omgiende avbruten i mitt
filosoferande av en gren som
kniicks.

Ett radjur kommer. jag ser
emellertid bara konturema och
kan inte ens avgrira vad det iir fcir
krin. Nu ger dessutom Ludde
ifrin sig nigra skall. Kan det vara
si att han har ytterligare ridjur pi
benen? Nej, det blir 6ter alldeles
lugnt och jag ser aldrig hunden.
Den hade tydligen sliippt innan
den ens kommit fram till mig.
Men det miste forfarande vara
en bit bort dit dlir djuret stcittes
upp.

Efter ytterligare nigon kvart
kommer get och kid i ganska
lugnt tempo och passerar mig pl
cirka 25 meters hil1.
Vi har emellertid bestiimt oss

fcir att det var bockar och smal-
djur som skulle skjutas och inget
annat. Diirfrir fick de passera. Nu
kommer emellertid Ludde pi
lcipan. Denna gang ger han inte
alls ifrin sig nigot skall. F<ir att
fcirvama vore det annars bra om
han gjorde detta.

Om en stund kallar Ingvar pi
mig utifrin viigen och han berlt-
tar hur hunden stott ytterligare ett
r8djur. Han hade sett den stitliga
bocken, fast den var utom skott-
he[.

Vi bestiimmer oss fcir att avbry-
ta jakten och river ytterligare en
kopp kaffe ber?ittar Ingvar att
Ludde iir siviil svensk som norsk
utstzillningschampion.

Visst skulle han ocksA cinska att
hunden gav skall niir den tog upp
ridjur, si hade en av hans tidiga-
re buhundar gjort. Men kanske iir
det vallhundsinstinkten som ger
det speciella jaktsiittet. Vi konsta-
terar emellertid innan vi skiljs att
viinta pi en hund halva dagen har
vi inte behrivt grira. Vi kunde
liigga upp jaktdagen som vi sjiilva
<inskade. fl


