
Lidt af hvert om Oskar.     
 
Da vi for snart 5 år siden måtte sige farvel til vores sidste gravhund af en større flok, 
var spørgsmålet, om vi skulle have en ny hund.  Vi havde haft gravhunde i over 40 
år, så det var svært at forestille sig et liv uden gravhunde.  Vi var nået 
pensionsalderen, så det måtte med i vores overvejelser.  Da der var gået et par 
måneder, nåede vi frem til, at vi da altid kunne starte med at  gå på udstillinger og 
se, hvad der var på markedet. 
Da det ikke umiddelbart bragte os videre, kontaktede jeg Poul Ørnemark, som vi 
kendte som dommer og seriøs opdrætter for at bede om hjælp til at finde frem til, 
hvor evt. kunne få en hvalp.  
Hvad jeg ikke vidste, var, at han selv havde et kuld hvalpe, som var klar til at rejse 
hjemmefra. 
Jeg besøgte kennelen, og da jeg så Teckels Quiz, som hos os kom til at hedde Oskar, 
var sagen afgjort.  Jeg faldt for ham, og han var fra dag 1 min nye hund. 
 
Han var en rolig og meget kærlig hvalp, som straks faldt til  i sit nye hjem. 
Vi startede hurtigt til hvalpetræning, hvilket Oskar syntes, var et hit.  Han kunne ikke 
hurtigt nok komme ud af cykelkurven, når vi nærmede os træningspladsen.  
Frikvartererne var dog hans foretrukne , samt leg med de andre hunde.  Det var et 
blandet hold, så der var alle racer og størrelser.  Han lærte derfor tidligt at omgås 
andre hunde.  Vi lærte meget, han er nem at gå tur med, han går pænt i snor, hilser 
fint på andre hunde.  Indkald blev dog aldrig hans spidskompetance.   
Siden hen har han haft nemt ved at begå sig med andre hunde, hvilket han 
demonstrerer på vores daglige ture i Strandbakkerne her i Gilleleje.  Man kan se 
Oskar boltre sig midt i en flok af store og små hunde med forbipasserende som 
tilskuere.  Dem som, kender os, forklarer ”Det er bare Oskar”. 
 
Han har et fint forhold til andre, børn som voksne, postbuddet og skorstensfejeren.  
Møder vi en flok børnehavebørn, stopper han op, og lader sig klappe.  Han er i øvrigt 
meget børneglad.  Når vores børnebørn kommer på besøg, bliver der sunget højt af 
glæde.   
 
Da vi ikke har bil og bor langt fra gravhundeklubbens træningsområde, er det ikke 
blevet til så meget med at udfordre hans jagttalent. 
Heldigvis får han afløb for sin jagtlyst på alternative måder.  Når det sker, at han er 
på uledsaget udgang, jages kattene i nabolaget systematisk fra have til have.  
Heldigvis er det ikke gået ud over det gode naboskab.  Fuglene er også et yndet 
jagtobjekt ( det bliver han ikke altid rost for ), og han er ferm til at fange mus.   



Da Oskar på et tidspunkt var til Mentaltest, hvor en af disciplinerne var at afprøve 
hundenes jagtinstinkt, brasede  Oskar gennem 3 indhegninger, idet han havde set en 
ko på naboens mark.  Han ignorerede totalt den hvideklud, han skulle løbe efter, og 
løb direkte efter koen for at jage den.  Det gav ikke point, men han bidrog til 
underholdningen. 
 
En dag, da vi var med vores lokaltog, stoppede dette pludseligt midt på sporene.  
Det blev meldt i højttalerne, at der var en svane med ællinger, som ikke ville flytte 
sig.  Logoføreren prøvede i lang tid, at bruge hornet, køre  truende tæt på den lille 
svanefamilie, uden de dog rokkede sig en tomme.  På et tidspunkt foreslog jeg, at vi 
kunne sætte Oskar ned på sporet, så han kunne  forsøge at få svanemor til at flytte 
sig de, og det hjalp.  Hun kom på benene, og de små fulgte hende over på den 
anden side af sporet.  Han blev dagens helt. 
 
Der er ræve i bakkerne ved stranden, og det er flere gange sket, at han er gået efter 
dem.  Det er ikke helt godt, og det har taget sin tid at kalde ham tilbage.  Heldigvis 
kender vi mange i området, og de har været til stor hjælp med at indfange ham.  En 
tid måtte han forlige sig med at være i snor. 
 
Oskar er blevet far til to kuld hvalpe ( 15 i alt ).  Kennelen har beholdt 2 tæver fra R 
kuldet , som har opnået fine placeringer på udstilling. 
En han i andet kuld –U kuldet- har klaret sig flot  til trods af sin unge alder på en DKK 
udstilling på Færøerne i sommeren 13.   
 
Og nu er Oskar blevet parret med Gravkjærs Ariel, så nu er det bare om vente 
utålmodigt og håbe på et godt resultat. 
 
Vi glæder os. 
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