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 RACEPORTRÆT CANE DA PASTORE BERGAMASCO

 Cane da pastore bergamasco er en gammel hyrdehund, der 
kan spores flere tusinder af år tilbage og formentlig er op-
stået i Persien (det nuværende Iran). Racen er hårdfør og 

fuld af energi, og den var derfor velegnet som samarbejdspartner 
til de normanniske hyrder, hvis job bestod i at passe fåreflokken 
i de barske bjergklimaer fra Persien til Vesteuropa. Nogle af disse 
nomader endte i de italienske bjerge, hvor de blev sammen med 
deres hunde. Den italienske hund beskrives i de gamle skrifter 
som ”Den store grå”. Hyrderne søgte ned fra bjergene for at søge 
arbejde ved landmændene i Bergamascodalen, som havde får 
oppe i bjergene. Dengang blev disse hyrder kaldt Bergamascos, 
og navnet blev gradvist overført til hyrdernes trofaste følgesvend 
i det bjergrige landskab, hyrdehunden. Hyrderne blev herefter 
opkaldt Bergaminos. 
Bergamascoerne var i fare for at uddø efter 2. verdenskrig. Da 
uldproduktionen faldt, var der ikke brug for så mange får – og 
derfor heller ikke for så mange hyrdehunde. Dr. Maria Andre-
oli, en italiensk opdrætter, som desværre døde i 2006, var med 
til at redde racen fra at uddø. Som uddannet forsker var hun i 
stand til at studere og finde gode egenskaber for racen og foku-
sere på dem i avlen.
I dag er der er 2000-2500 bergamascoer på verdensplan og ca. 
200 opdrættere af racen.
I Italien bliver bergamascoen stadig brugt til hyrdning i begræn-
set omfang. Det samme gør sig gældende nogle få steder i andre 
europæiske lande og i USA – og i Tyskland bruges den i hvert fald 
et enkelt sted til skotsk højlandskvæg, så selvom dens primære 
anvendelse er får, kan den også anvendes på kvæg. Nu til dags 
anvendes racen dog primært som familiehund i aktive familier.

BergamasCoernes historie i Danmark
De første bergamascoer kom til Danmark i starten af 1980’erne, 
en han og en tæve, begge selvfølgelig fra Italien. I 1986 blev det 
første bergamascokuld født – seks hvalpe blev dette til. Herefter 
er det som om, interessen for bergamascoerne forsvandt. 
Men i 2010 så det lidt ud til, at racen stille og roligt var på vej 
tilbage det Danmark, og i 2012 fik Danmark sit andet berga-
mascokuld. Der var ti hvalpe i kuldet, men desværre for racen i 
Danmark blev de alle på nær to hunde eksporteret til udlandet, 
da folk her tilsyneladende ikke rigtig kendte til racen. Den 

Cane da pastore 
bergamasco er en 
aktiv hund, der altid 
er med på sjov.

Cane da pastore bergamasco er en 
middelstor, robust og hårdfør hund. 

(Foto: Karsten Kjær Jensen)

n TEMPERAMENT
Stolt og selvstændig med udpræget hyrdeinstinkt. 
Lærenem, tålmodig og vagtsom. Knytter sig tæt til 
familien.

n BEHOV
Tæt social kontakt til sin ejer. Forskellige meningsfulde 
opgaver og rigelig mulighed for at bevæge sig frit.

n STØRRELSE
Skulderhøjde hanner: er 60 cm med en tolerance på 2 
cm. For tæver er idealhøjden 56 cm med en tolerance 
på 2 cm. Vægt: hanner 32-38 kg, tæver 26-32 kg.

n PELS
Rigelig og strid. Fra midt på brystkassen og bagud 
og på alle benene danner pelsen bånd. På hovedet 
er hårlaget mindre groft. Underulden er så kort og 
tæt, at det er vanskeligt at se huden. Pelsen vaskes 
kun sjældent og skal føles ”fedtet”. Børstning er kun 
nødvendigt i hovedet og på halen.

n FARVER
Ensfarvet grå eller med grå aftegninger i alle mulige 
nuancer fra sart og middel grå til en meget lys tone, 
eller fra en mørkere tone til sort. Isabellafarvet, lys fawn 
og dybsort er tilladt. Hvide aftegninger tolereres, hvis 
deres samlede overflade ikke dækker mere end 1/5 af 
hele pelsens overflade.

Fakta OM 
CANE DA PASTORE BERGAMASCO

Cane da pastore
bergamasco
– en italiensk hyrdehund med dreadlocks

der er 2000-2500 
bergamascoer på 

verdensplan.
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samlede bergamascoflok er under ti eksemplarer, og der er kun 
en enkelt opdrætter af racen i Danmark.

Pelsen gør hunDen hårDFør
Bergamascoerne er kendetegnet ved en meget speciel pels. Den 
består af en kombination af tre forskellige typer hår, der tilsam-
men giver de tætte, flade og filtlignende bånd, som vokser hele 
hundens liv og når jorden ved ca. 6-8-års alderen. 
Pelsens usædvanlige udseende har en beskyttende effekt for hun-
den. Båndene beskytter imod kulde, varme og vand, hvilket be-
tyder, at bergamascoerne kan være udendørs i længere tid, både i 
høj sol, frost og regnvejr uden at fryse eller blive syge. Derudover 
beskytter pelsen også mod angreb fra ulve eller andre hunde og 
sågar også mod spark og slag fra får. Pelsen er også beskyttende 
over for flåter og insektbid.

lugter Den ikke?
De første spørgsmål, man får, når folk uden kendskab til racen 
første gang møder os, er: ”Lugter den pels ikke?” og ”Tager det 
ikke lang tid at vaske pelsen?” Og jo, hvis pelsen ikke bliver 
passet rigtigt, så lugter den, men med pleje og den rigtige vask 
og tørring er dette ikke et problem. En vask tager 1-1½ time, og 
tørringen varer 5-6 timer.

uDvikling aF Den særlige Pels
Bergamascoen har hvalpepels i ca. 1 år, hvor pelsen er blød lige 
som hos old english sheepdog. Når hvalpen er omkring 8-10 må-
neder, begynder den rigtige pels at komme. Pelsen bliver grovere, 
og ulden begynder at komme i bunden. Når pelsen begynder 
at klumpe sammen, skiller man den i brede baner. Dette sker 
omkring 13-18-måneders alderen. En hel ”skilning” af hunden 
tager flere timer, men når det er gjort, holder det resten af hun-
dens liv. I de næste 6-7 måneder skal man kontrollere pelsen 
hver uge og sørge for, at banerne ikke vokser sammen igen. Efter 
disse måneder vil pelsen forblive skilt, og båndene bliver med 
tiden tætte og hårdføre og vil afvise ting, der ellers sætter sig i 
en hundepels. Selv efter at have rullet rundt i en bunke blade, 
grene eller lignende kan en bergamasco bare ryste sig, og intet 
sidder tilbage i pelsen.
Når pelsen har sat sig, er det vigtigt at holde øje med, at båndene 
ikke filter sammen igen. De skal skilles helt ned til huden, så 
luften kan cirkulere ned i bunden og huden dermed kan ånde. 
Dette arbejde kan udføres, når man alligevel sidder i sofaen og 
nusser med hunden.
Pelsen på kroppen kan ikke holdes uden bånd – det ville være 
en umulig opgave. Dog kan pelsen klippes ned i en meget kort 
længde og holdes sådan.

tåles aF mange allergikere
Bergamascoen fælder ikke, da den ikke skifter sin pels på samme 
måde som mange andre racer gør. Den taber dog en del hår efter 
skilning, men når pelsen er sat, fælder bergamascoen ikke mere 
end f.eks. mennesker gør. Mennesker, der er allergiske over for 
hunde, kan derfor tit tåle bergamascoer, fordi de ikke er generet 
af racens pels.

bergamascoen fælder 
nærmest ikke og tåles 
af mange allergikere.

egnet til mange Forskellige Formål
Bergamascoen er intelligent, lærenem og beslutsom. Disse egen-
skaber kombineret med selvbeherskelse og tålmodighed gør den 
til en fremragende vagt- og ledsagerhund, der er egnet til mange 
forskellige formål. Dens aktivitetsniveau ligger på 2 på en skala 
fra 1-5, hvor 5 er meget aktiv. Den er naturligvis rigtig god til 
hyrdning, som er dens oprindelige egenskab, men også aktivi-
teter som f.eks. agility er oplagt for en bergamasco. Grundet sin 
baggrund arbejder den gerne og kan eksempelvis også anvendes 
til at løse servicehunde-agtige opgaver. Vigtigt er det dog, uanset 
opgavens karakter, at bergamascoen kan se en mening med den 
opgave, den stilles. Så vil den gøre sit bedste for at løse opgaven. 
Ser den ingen mening med galskaben, vil den hurtigt begynde 
at kede sig og fortrække.

smerteFri træning
Opdragelse og træning af bergamascoen volder sjældent proble-
mer. Selvom der er tale om en selvstændig hund, er det også en 
hund, der ønsker tæt kontakt til sin ejer samt at behage denne. 
At den så også er meget lærenem, gør træningen forholdsvis let. 
Man skal dog være opmærksom på at variere træningen, så den 
giver mening, og bergamascoen ikke kommer til at kede sig.
Bergamascoen kræver ikke meget motion, men gode, daglige 
gåture er et must, og så elsker den at rende frit i et område, hvor 
den har godt med plads, så den kan få afløb for sit naturlige be-
hov for at bevæge sig.

knytter sig tæt til Familien
Bergamascoen er en familiehund med stort F. Den værner om 
sin familie og knytter sig tæt til alle dens medlemmer – ikke bare 
til en enkelt person. Men på grund af dens følsomhed kan den 
pudsigt nok opføre sig helt forskelligt over for de enkelte familie-
medlemmer. Og vær sikker på, at dens opmærksomhed er rettet 
mod dens ”flok”. Den holder altid et vågent øje med familien og 
deltager gerne i alt, hvad man laver.
Forholdet til børn er noget særligt. Over for dem er bergama-
scoen beskyttende, tolerant, tålmodig og ikke mindst opmærk-
som. Den forsøger gerne at tilpasse sig børns leg, så den selv kan 
være med. n 

Se mere på khkg.dk

Hyrdeinstinkterne er velbevarede hos 
bergamascoen, og hyrdning er naturligvis en 
oplagt beskæftigelsesmulighed for racen.

Bergamascoen 
er kendetegnet 
ved sin specielle 
pels. Underulden 
filtrer sammen 
med dækhårene til 
brede plader.


