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-kul'ert ved hjelp av et enkeit,
nren uhyre effektivt middel.

Men før vi går lenger med
hundepratet er det ihke av
veien med en liten presentasjon
av Aftret_selv, Ha4 er mannen
som vet «rubb og raka» orn

hunder, så å $i alt i hvert fall.
Det er ikke så rart forresten. I
årevis, ja, nesten heie sitt ]iv,
har han stelt med lrunder, og

nå er han 56 år. Aftret har i
dag en fremragende kennel av
lapphund, buhund og elghund.
Han er eksllert pa- elghunclopp-
drett --. en av Norges fremste
på dette otnråde. På sine elg-
hunder har han sanket nesten
rlt soln er verdt å ta med seg

lv gjeve prenrier og hederstit-

"er lrer i landet, men han har
også satt spor etter seg i inter-
nasjonal sammenheng. Bl. a.

har fem elghunder som Aftret
har solgt til USA, alle blitt kå-
]"et soln topphunder. Dessuten

har mange plakteksemplarel'
fra hans elghundkennel talt
veien til Sverige, og ikire en

eneste av deur har t'alt igjen-
t1 0 ll1.

Egentlig er ilr]<e Aftret hun-
deoppdretter i det hele tatt., så

merkelig det enn kan lyde. Han
er lensmann i Ogndal og
Sparbu og hans oppgave er i

første rekke å håndheve loven i
disse Innherreds-bygdene. Føl-
gelig er hans kennel en hobby,
l-nen en hobby som beslaglegger
hver times fritid.

Lensmann Aftrel kunne tjent
seg grunnrik på sitt hundeopp-

fantes overhodet ikke på den,
l\(en hunden var usådvanlig god

som jaktbikkje, og iallfall bidro

KePorrosle:

HANS MELIEN

den sterkt til å st<jerpe jakilys-
ten til dens eier. -- Jeg er ti-
denskapelig jeger, betror Aftret
oss. I hele 37 år har jeg gått
på elgjakt og ennå 1enger på
rypejakt. Jeg har vært med på
å skyte mellom 70 og 80 etger,
og jeg legger ikke opp før sta-
tusen kan gjøres opp med tresi-
fi'et tall. Aftret har forresten
godt å slekte på når det gjelder
jakt. Han er oppkalt etter den
kjente elg- og bjørnejeger
Ments Folden fra Verran -hans morfar. Gode jegerknep
har han også lært av ukenllige
tuler i skog og mark sammen
rned Edvard Ørsjødal og Elmar
Woldseth, begge fremragende
sl<yttere fra Verran.

Sin første elghund fikk Af-
tret i 1946, Sylvi, som han
kjøpte av Ola Skrove i Verdal.
På unghundutstilling oppnådde
Sylvi 2. premie. Mer verdt var
den ikke som unghund. Den var
i det hele tatt temmelig ordi-
neer eksteriørmessig, litt for
lang og litt for høy på baken-
den. Disse skavankene ble hun-
den imidlertid fort kvitt. Aftret
iot nemlig hunden få være med

en tørnrnerhugger i skogen en

hel vinter. Der lå det og bakset
i snøen dag etter dag, og ved
neste utstilling, som ble arran-
gert av Trøndelag Elghundklubb
i 1953, gikk Sylvi helt til topps.

§ruen nar oet gaLL slag i
slag. Sylvi fikk sitt første kutl,
og en av hennes sønner', Often-
åsen Kin'1, som ble solgt til
Sverige, oppnådde på utstitling
der borte å bli jakt-champion.
Senere l<.jøpte Aftret enda en
tispe, Sylvi II, etter l<jent
stamme som Hinclur Veaåt pa
Snåsa hadde avlet. Sylvi 1I ble
så mor til den berømrnelige Kay-
sa. Denne Kaysa var en helt
enestående hund, men samtidig
også en tispe med fremragende
avlsegenskaper. Kaysa sanket
en hel rekke utmerkelser. Den
oppnådde ahsje i Kimbun-poka-
len, \2.K. på internasjonal ut-
stiJling i Os1o, aksje i Kennel
Homansskogens pokal, Kennel
Jarlsl:ergs pokal som den fikk
til cdel og eie, Trøndelag Elg-
hundhlubbs pokal tiI odel og
eie, bare for. å nevne noen av
cle utmelkelser som ble Kaysa
til de]. Som avlstispe satte den
dype spor etter seg. Bare av ett
kull etter henne og Champion
Tass fra Moss, som hadde seks
1. premier og 3 V.K., gikk fem
av hundene i kullet heit til
topps på forskjellige utstillin-
ger rundt omkring i iandet.
Dessverre fikk Kaysa en syk-
dom og kreperte i ung alder,
rnen denne tispen etterlot seg
sonner og døtre som Aftret har
dlevet oppdrett på. Han har

med andre ord basert oppdret-
tet på nokså sterk innavl, en

avl som i dette tilfeile har haj-t
meget gunstig innflytelse.

Vi nevnte så vidt navnet Of-
tenåsen, som er den offisielle
benevnelse på Aftrets l<ennel.
Han fikk registrert sin kennel i
1952 og navnet Oftenåsen er

lånt av fjelltoppen som ragcr
til værs i umiddelbar nærhet til
stedet hvor Aftret og hans {a-
milie bor i Sparbu, et kort
stykke utenfor Steinkjer's by-
grense. Hit opp er det rene tol-
kevandringen av llarn, soln
hver lørdag kommer fra Stein-

kjer for å låne hund av Aftret.
Og Aftret låner så gjerne bolt
en del av sine hunder for he1-

gen. - Jeg har bare gode er'-

faringer å se tilbake på i så

måte, sier han. Når barna kom-
rner og vil låne hunder, er det
fordi at de er glade i dyr. Jeg
tror at vår oppvoksende gene-

rasjon har et sterkt behov fol
å komme i kontakt med dyr og
natur. Derfor har jeg aldri nek-
tet noen å låne hund. Jeg tal
ikke et rødt øre for dette. Nei,

hvorfor skulle jeg det når hun-
d:-e leveres tilbake hver man-

dag iike hele og fine, sier Af-
tret. Selvsagt har man ingen
garanti for at alle som låner
hunder steller godt med dem,

mdn det får stå sin prove,

Lensmann Aftret får hauge-
rris av brev fra hele landet med

spørsmål om han kan forære
bort hunder gratis. Dette er
noe som henger igjen fra gam-
mel tid, da folk var vante med
å få hunder uten noe som helst
vederlag, akkurat som man i
dag fi:,r kattunger giendes. -Men selvsagt er det umulig å 1,

gi bort hunder når man driver: v
l;ennel - til det er trundeopp.j
drett for kostbar Sesjefi6,
f astslår Aftret. Bar.e matefe
som i årets tøp rortæres fj!
hundene koster. 3000-9000 k/un
ner. Og utenpå denne utgif'de'
konrmer uttellinger til reiserftej
utstillinger over hele ianbloi
Dessuten el det stadig br 

sjo

for veterinærhjelp. .lug d.f
ikke at noen kan dril'e ken((de

Men balanse er nødven

vidt at .båten bærer., -

kunne naturligvis dreveL
mye sterkere, men jeg I'i
understreke at clet hele !

t:::t::::::
I

dag for inntektens skylcl :rz-

av sin kennel, og da er
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t-ned andre ord basert oppdret-
tet på nokså sterk innavl, en
avl som i dette tilfelle har hatt
meget gunstig innflytelse.

Vi nevnte så vidt navnet Of-
tenåsen, som el. den offisielle
henevnelse på Aftrets l<ennel.
Han fikk registrert. sin kennel i
1952 og navnet Oftenåsen er
lånL av fjeUtoppen som rager
til værs i umiddelbar nærhet til
st,edet hvor Aftret og hans ia-
milie bor i Sparbu, et kort
stykke utenfor Steinkjers by-
grense. Hit opp er det rene tol-
kevandringen av bat.n, soln
hver 1ørdag kommer fra Stein-
)<jer for å låne hund av Aftret.
Og Åftret iåner så gjerne bol.t
en del av sine hunder for hel-
gen. 

- Jeg har bare gode et-
faringer å se tilbake på i så

måte, sier han. Når barna kom-
lner og vil låne hunder, er det
fordi at de er glade i dyr. Jeg
tror at vår oppvoksende gene-

rasjon har et sterkt behov for
å komme i kontakt med dyr og
natur. Derfor har jeg aldri nek-
tet noen å låne hund. Jeg tar'

ihke et rødt øre for dette. Nei,

hvorfor skulle jeg det når'hun-
d:'e levdres tilbake hver man-
dag like hele og fine, sier Af-
tret. Selvsagt har man ingen
garanti for at alle som låner
hunder steller godt med dem,

mdn det får stå sin prøve,

Lensmann Aftret får hauge-
vis av brev fra hele landet med

spørsmål om han lran forære

O Over: Lens-
nrl::n ^''hgn: Åf-
tret i sitt rette
element nred. fav-
nen full av fir-
fotede venner..

,O I miciten: Lens-
.mzlnnen med bjør-
nebørse og selv-
skudd for bjm'n,
våpen som han
har fått av sin
onkel, )Ients Fol-
den fra \/erran.

tl Nederst: Gu,nn-
hitd og llag-ne
Aftret med noen
av de uhnerkelser
og prenrier som
hunder fra deres
kenael har san-
ket.

eier a1' 30 champions. Hittil
har han levert bare fem hunder
til Amerika, og aldr.i selger Ilan
rner enn en hund i åt'el til ut-
landet. 

- Det er volcisomt rnye

\a

til Amerika - Champion Tass

- som har gjort det meget
godt der borte. Han er nylig
blitt valgt som det beste eks-
empel på norsk elghund i en
kjempekatalog med 132 hunde-
raser. Kata,logen har en helside
med bilde bare av denxe hun-
den, og i teksten heter det bl.
a. at den representerer den helt
riktige standard av rasen norsk
elghund. Dessuten er Oftenås-
ens Mona, som Aftret også
har levert til Amerika, spesielt
nevnt i katalogen. Mona er for
øvrig helsøster til Champion
Tass og gikk hett til topps på 

]

en utstilling med 99 hunder.
Det nytter ikke å rarnse opp I

alle de utmerkelser som hunder
fra Åftrets kennel har oppnåCq. 

,.Vi kan bare nevne at hittil i åi i.

har Oftenåsens Heidi blitt beste i

tispe på utstilling 4. mai i Oslo.
Dessuten ble Oftenåsens Varg
beste hund på den store Sjø-
§stutstillingen, og Oftenåserj§ 

,

arbeid med å få eksporte|t
hund. Det skal innhentes ti
telse både her og der', hunr

skal val<sineres og undersøi<e

I fjor solgte Aftret en hl

Raggen beste hund p{" Lille-
hammet.-utsti)lingen.

- Det er selvsagt hyggelig
at hundene mine oppnår slihe

sene, kommer som en hyggelig
oppmuntring, slutter lensmann
Aftret, som har til hensikt å

utmerkelser, men det, er ikke .r

det vesentlige sett fra mine J
øyne, sier Aftret, tr'er meg er J
selve hobbyen, detie å -drrVe !
hundeoppdrett, det viktigste, o! lat man de lykkes i bestrebel- r

fortsette med å lære hunder
«folkeskikk» i f lere år f rem- i

:ver ennå. ' i

gi bort hunder når man dr.iver v --
lienncl - ril de[ er trunaeopp.j(
dretL for kostbal gesjefl6i
fastslår . Aftret. Barc rnatefg
som i årets tøn rortæres fj!
hundene kosler' 8000-0000 f</uri

ner. Og utenpå denne utgif de'

kommer uLtellinger til reiserffi
utstiltinger over hele lapblol
Dessuten er det stadiS hrsJ$
for veterinærhjelp. Jeg deti
ikl<e at noen kan illive ken(<dei

bort hunder gratis. Dette er :

noe som henger igjen fra gam-
mel tid, da folk var vante med
å få hunder uten noe som helbt
vederlag, a,kkurat som man i
dag får kattuuger giendes. -Men selvsagt er det umulig å I(

Aft|et tar årlig ut tre-fir
av sin kennel, og da er d
vidt at .båten bærer.>. -

kunne naturligvis drevel
rnye sterkere,,*-"i 
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dag fol innte]<tens skyid _1rr-
lar seg simpelthen ikke gj

Men balanse er nødven
hunderegnskapet.


