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Jeg har ofte den gleden av å få kontakt med mange av de som ønsker 
seg en Portigisisk Vannhund, eller som til og med har en Portu-

gisisk Vannhund og ikke helt var klar over hva de egentlig 
tok med hjem fra oppdretter. De har ofte gått grundig 
til verks og lest alt de kommer over på internett og i 
bøker.
”ja”, svarer jeg så, ”Det er klart at vi har en helt fan-
tastisk rase med helt unike egenskaper”. ”Ja visst er 
det sant at den kan dykke” …”neida den røyter ikke 
slik andre hunder gjør, og ja den er en stjerne når du 
tar den med på valpekurs!”
Denne rasebeskrivelsen er til dere - en litt humoristisk 
måte å se den rasen vår på....

Og av og til møter jeg de som lurer på om jeg har en eller annen 
form for ”duddel” …altså en labraduddel, goldenduddel….en designer-

hva-som-helst-duddel…  jeg blir jo nesten litt fornærmet på vegne av denne 
fantastiske rasen! Så jeg svarer som regel: ”nei, jeg har en renraset Portugi-
sisk Vannhund – så jeg vet akkurat hva slags hund jeg har!”

Det er så lett og vise frem en sterk, karismatisk og allsidig, in-
telligent rase som denne. OG det er alltid så lett å ikke fortelle 
hva disse egenskapene egentlig forteller deg om hva slags nytt 
familiemedlem du får i hus. En medlaje har alltid to sider - skjønt 
begge sider kan pusses så de skinner like klart begge to! 
La oss ta for oss noen av de beskrivelsene og se på hva de EGENTLIG betyr:

Dette står i den offisielle rasebeskrivelsen:
”Meget intelligent, forstår og adlyder lett og glad alle kommandoer gitt 
av eier. Energisk, sta, modig, fordringsløs og meget utholdende. Uttryk-
ket er oppmerksomt, gjennomborende og hardt. Meget godt syn og ut-
merket luktesans. En utmerket og utholdende svømmer og dykker, og 
uatskillelig fra fiskeren som den utfører mange oppgaver for, både i fis-
ke, vakt og
beskytter av båt og eiendom. Under fiske vil den villig hoppe I sjøen for 
å hente fisk, dykke om nødvendig eller hente nett eller kabler som løs-
ner. Den brukes også som bindeledd mellom båt og land, selv over store 
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distanser.”

La oss analysere hvordan vår egen klubb beskriver Portisen:
”Den Portugisiske Vannhunden er en meget gammel rase som ble ansett 
som den beste hjelper en portugisisk fisker kunne få. Hunden apporter-
te fiskeredskap, hjalp til med å berge og legge ut fiskenett, voktet båten 
og alarmerte grunner og hai. Rasen var fiskernes uatskillelige venn og 
arbeidsredskap. Den hadde stort bruksområde, ikke bare under fiske, 
men også som vakt for å forsvare båt og eiendeler. Mens eieren fisket 
var hunden oppmerksom, og skulle en fisk slite seg fra kroken eller ut av 
nettet hoppet hunden i vannet for å fange den, dykket under vannet om 
så det behøvdes. Den svømte også for å føre tilbake nett som hadde gått 
i stykker og rep som hadde løsnet. Hundene ble også brukt som kurer 
mellom båt og land eller omvendt, selv om avstanden var stor.”

”Det er selve det å bære som gjør en apporterende hund fornøyd. Derfor 
er det bedre å bytte ut de ting man ikke vil at hunden skal bære på til noe 
mer lempelig, for eksempel en leke, i stedet for å skjenne på hunden når 
den apporterer.”

Med andre ord en hund som er villig til å gjøre hva det skal være! I våre da-
ger betyr ikke dette at du kan bruke den som hushjelp ….men det betyr at 
du har en hund som svært gjerne vil hjelpe deg, og kommer til å forsøke på 
det enten du har gitt den en oppgave eller ikke. Jeg personlig får veldig mye 
hjelp med å hente ting som ligger på gulvet. De henter tøfler, sokker, aviser….
til og med aviser du kanskje allerede har ryddet bort i aviskurven. Mine to 
hunder elsker å hjelpe meg med å flytte litt på verktøy, ja til og med plank og 
lange lister, som måtte se ut til å trenge et nytt sted å være – selv om jeg er i 
ferd med å spikre de fast i veggen!

Noen av portisene vil også forsøke å ”putte” hånden din eller til og med 
armen din i munnen for i gledesrus å ”bære” noe. Noen kan kanskje syns at 
dette er ubehagelig og missforstå gesten. Husk at det da kan trenes vekk!

Den intense arbeidsviljen betyr også at de følger nøye med på hva du dri-
ver med – sånn i tilfelle de må styrte inn for å hjelpe deg altså! Det gjør at 
de oppholder seg stort sett i nærheten (det er vel ikke bare meg som snu-

blet over min portis før jeg ble vant med at 
de alltid la seg der jeg sto). Du har alltid en 
skygge som tasser etter deg over alt – og 
de kan bli skrekkelig opprørt om noe skulle 
skille dere!
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”Det ingen spesielt bjeffete rase, men den kan gi fra seg lyder. Ofte hil-
ser den med pip, vissling og murring. Denne oppførsel må ikke tolkes 
som aggressivitet. Det er lyder som viser at den har det godt og helt 
enkelt en del av rasens sett å vise glede på.” 
Jeg håper du også registrerte det med å vokte båten og alarmere grunner 
og hai! For dere som har med portisen på seglbåten i sommer er dette helt 
sikkert nyttig, for oss andre vil det si at de lett kan stå å bjeffe på passerende 
turgåere, eller naboen som klipper plenen. De aller fleste med portis trenger 
ikke ringeklokke på entré døren – med mindre du legger litt tid i å trene bort 
varslingen. De bjeffer ikke mye, men når de begynner er de ganske høylydte 
og utholdende!

I rasestandarden står det:” Lange og godt hvelvede ribben, som gir godt 
lungevolum.”                   Trenger jeg si mer?

Og så har du det helt karakteristiske gledesspråket deres! Ja visst høres det 
ut som knurring – og mange tror det! Heldigvis er det en form for guttural 
gledesang – gjerne med tilhørende logrebevegelser mens de sprader frem 
og tilbake med det nærmeste de fant på å putte i munnen!

Du kan sikkert også se det for deg: etter endt arbeidsdag slenger fiskeren 
bena opp i køya for en velfortjent lur. Som selskap og den ideelle senge-
varmer er portisen perfekt! Det forteller ganske mye om hvor sosial denne 
hunden er. Og bare sånn for å ta et kontrollspørsmål til deg: hvor langt unna 
deg er din hund akkurat nå? Noen vil kanskje til og med kalle rasen for sel-
skapssyk… 

”Fremdeles i dag har rasen beholdt sin arbeidsvilje selv om dens om-
råde har blitt lydighet, agility samt alle typer vannarbeid.”
Hvis vi tar egenskapen ”arbeidsvilje” og blander den med mot – noe som 
kreves av en hund, som i all slags sjø, uredd kaster seg i vannet for å gjø-
re jobben sin – vel da kan vi vel egentlig si at portisen nok kan beskrives 

som sta, selvstendig  og også til og med 
egenrådig. Og den trengte disse egenska-
pene for å holde ut under de til tider tøffe 
arbeidsforholdene.
Vi må huske på at slik er den ennå: uredd, 
sta og energisk. Det er fantastisk når den får 
stimuli og trening både fysisk og mentalt og 
får vise at den er en stjerne blant arbeidshun-
der! Det er ikke fult så sjarmerende når den 
tar ut all sin arbeidsvilje gjennom å gnage seg 
gjennom husets sko garderobe, eller ser ut til 
å ha bestemt seg for å grave seg tvers gjen-
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nom kloden opptil flere steder i hagen. 

Under de arbeidsforholdene den his-
torisk sett hadde krevdes det også 
kløkt og oppfinnsomhet. Jeg tror at 
de aller fleste som leser dette nik-
ker nå og tenker på alle de spillop-
pene og rampestrekene(i hundens 
øyne svært nyttige) de finner på. 
I en bok så jeg de beskrevet som ”klovneaktig” i 
oppførsel... vel jeg tror vel ikke jeg trenger å forklare mer av hva slike egen-
skaper kan føre til!

En Portis som ikke har fått klar lederskap viser helt tydelig sin energi og 
stahet når den tar med eieren sin på tur. Den bruker da all sin kraft, hopper 
og bjeffer, drar og stritter imot. Inne kan den trave hvileløst rundt på jakt et-
ter stimuli. Og med en velutviklet intelligens, utholdenhet og selvstendighet 
– som vi lovpriser i lydighet, når vi lærer den triks, eller i andre aktiviteter – 
lærer den seg fort selv hvordan den skal tilfredsstille seg selv. En Portugisisk 
Vannhund er så smart at den faktisk finner sine egne belønninger også når 
den har gjort noe ”bra” i egne øyne.

Jeg håper også du har forstått dette med gleden over vann! Vann i store 
mengder som i havet og ved stranda, men også i mindre mengder som il-
leluktende tjern, sølepytter og ungenes oppblåsbare basseng – og snø! Jeg 
har hørt om de som til og med forsøker å bade i vannskålen sin! 

Portisen er i følge standarden ”en mellomstor hund med lang pels som 
har ujevn struktur og klippes i løvefrisyre. Denne klippingen ga hunden 
optimal rørlighet samtidig som den beskyttet vitale organer når hunden 
svømte.”
I rasestandarden står det og at hannhunden blir 50-57 cm(idealhøyden er 
54 cm) med en vekt på 19-25 kg, og tispene 43-53 cm (idealhøyden er 
46 cm) med en vekt på 16-22 kg. Min ene hannhund er 58 cm og veier 32 
faktisk slanke kilo!! Selv om rasen har en idealvekt er de like forskjellige som 
oss mennesker…og kommer i alle størrelser. Er du skikkelig uheldig får du 
en energisk, sta og hvileløs hannhund på størrelse med en liten sjæfer! Bare 
nevner det…..  (heldigvis er min god som gull!) Du kan også få en kortbent, 
liten og tynn hund. Så den mellomstore hunden kan være et tolkningsspørs-
mål!

Heldigvis har vi seriøse oppdrettere som jobber godt for å bevare det rase-
typiske utseende så vell som gode gemytt!
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Og så dette med pelsen!
Mange som ringer meg spør alltid om de MÅ ha 
den raseklippen. Noen tror faktisk også at det 
finnes en korthåret, en langhåret og en som pel-
sen vokser som en løve på, og noen av de har 
krøller. 

Den som skaffer seg en portugisisk vannhund 
fordi det skal være lettvint med en pels som ikke 
røyter – vel de har ikke blitt informert godt nok! 
Jeg foreslår at de leser seg opp på hvor mye 
stell det er – eller kontakter noen som kan fortelle de det! Jeg skal ikke bruke 
tid på det her – for det er skrevet om tidligere – men du bør regne med 1-2 
timer hver uke, enten den er kort eller lang!

Og så må jeg bare nevne dette med halen!
Det er vel det mest karakteristiske ved portisen - med unntak av en som har 
full pels - at de har en hale som bæres i en flott halvring over ryggen.

Det er to spesielle utfordringer med en slik hale:
Den er usedvanlig kraftig og sterk. Brukes aktivt når 
den svømmer og når den uttrykker glede. Det i seg 
selv er ikke noe problem... utfordringen dukker først 
opp når denne lykkelige hunden begynner å svinse 
rundt med halen sin innendørs. Den er nemlig plas-
sert akkurat i rett høyde for å veive ned alt som står på 
salongbordet!!
Den andre utfordringen er at en hale båret slik - enkelte 
ganger kan missforstås av andre hunder. Ha det litt i 

tankene ved møte med andre hunder!

”En portis egner seg bra som renraset selskapshund, men mange vann-
hunder er meget glade i aktiviteter og krever en del oppmerksomhet. 
Det er klart positivt for hunden om den får oppgaver å løse.Som innen 
alle raser varierer arbeidsviljen og motivasjonen mellom individene i ra-
sen. For å få en hund som passer deg, be din oppdretter om hjelp til å 
velge valp.”
Dette står på klubbens hjemmesider og i rasefolderen…. Nå skjønner du 
kanskje mer hva det vil si? OG at det kanskje er lurt å høre på oppdretters 
anbefalinger. Du har likevel ingen garantier for at du får akkurat den hunden 
du ønsker seg. De påvirkes av miljøet rundt seg – og du får som regel ak-
kurat den hunden du fortjener!
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”I dag brukes vannhunden innen mange områder. Vanlige eksempler på 
dette er lydighet, agility, bruks og ulike typer av jakt og søk. Det finnes til 
og med vannhunder som arbeider som blindehunder, narkotikahunder, 
redningshunder og servicehunder. Den Portugisiske Vannhunden har 
altså en viktig rolle selv i dag.”
Glem ikke at de aller fleste portugisiske vannhundene jobber iherdig som 
familiehund og som selvgleder. Og jeg tror de aller fleste hundene tar disse 
oppgavene svært alvorlig. Det det oftest betyr når man leser en slik beskri-
velse er akkurat som jeg har sagt tidligere: dette er en hund med mye energi 
og intelligens som trenger stimuli. Om du ønsker å utnytte nettopp disse 
sidene kan du finne oppgaver i hjemmet og livet ditt den kan oppfylle…eller 
rett og slett bruke de som arbeidshunder/tjenestehunder.

”En portis er en oppfinnsom, livlig og leken hund. Den er meget lærenem 
og har stor interesse av å tilfredsstille sin eier, noe den har gjort gjen-
nom historien. Rasen er hengiven og kjælen og behøver mye kontakt.
Selv mot fremmede er den vennlig og tilgjengelig. Den har en god egen-
skap til å slappe av selv i stressende miljøer.”
En oppfinnsom, livlig og leken hund høres jo bare helt herlig ut! Når den i 
tillegg beskrives som lett lært og snill(vil tilfredsstille), hengiven og kjælen 
høres det ut som den ultimate hunden! 

Det er ikke sikkert du syns det er særlig morsomt når den har funnet ut hvor-
dan den skal åpne porten og raider nabolaget for damer(les tisper) – eller at 
den har skjønt hvordan den skal åpne buret og dørene hjemme, slik at når du 
kommer hjem fra jobb har den lekent jaget soffaputene til små biter… 

Men det skal den ha: den er usedvanlig god på å roe ned når alt annet er 
mas og kav! For meg har det betydd at jeg har kunnet ha med hunden på 
barnas trening, til akupunktøren og på fest! De legger seg bare ned og slap-
per av! Og jeg kan stolt vise hvor utrolige de er…når de sover!

OG om den føler seg tilfreds, godt sosialisert og mentalt stimulert har den 
ikke behov for å finne på så mye alene.

”En portis fungerer bra med barn, andre hunder 
og til og med andre dyr.”
Alt handler om sosialisering. Husk at det er om mu-
lig enda viktigere med en hund som portisen som lett 
tenker ut egne konklusjoner i møter med andre men-
nesker og dyr. Skal den fungere godt – noe den utmer-
ket kan – krever det sosialisering og rett tilnærming fra 
eierens side.
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Portisen er robust og trives stort sett med hvilken aktivitet som helst. Det er 
bare eierens fantasi som setter grenser.
Eller hundens….

”Rasen fungerer utmerket i en livlig barnefamilie. Vær nøye med at hun-
den får den oppmerksomhet og tid den behøver ellers er risken stor for 
at den finner på røverstreker. Det er en rase med sterk vilje og stor intel-
ligens. Begynner man tidlig med å vise valpen hvilke regler som gjelder 
får man sjelden noen problemer med lydigheten. Man bør dog ha en 
smule humor. Portisen er en herlig, sjarmerende klovn som gjerne erter 
seg selv og andre.”

Dette er det viktigste som står i denne beskrivelse! Og etter dette lille mer 
eller mindre humoristiske skrådykket inn i rasebeskrivelsen håper jeg du vir-
kelig forstår hva dette betyr!

Å leve med en Portugisisk Vannhund er en fantastisk berikende opplevelse.
Du er selv den viktigste ingrediensen til å få til et gjensidig kjærlighetsforhold 
gjennom å forstå hunden din og hva den trenger.

Med en Portugisisk Vannhund kan du få akkurat den hunden du selv vil ha 
– og fortjener.
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