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Polarnat over København
Kulturnatten i København har efterhånden udviklet sig til en
begivenhed, der indleder skolernes efterårsferie. Nu er det
kulturoplevelser og ikke kartoffelhøst, der står på
programmet. Én af de nye events i år var muligheden for at
møde slædehunde hos Dansk Polarcenter. Gabrielle
Stockmann, kennel Jarvik, der arbejder for Dansk
Polarcenter, var en af arrangørerne af “Polarnatten”.

Af Susan Hansen

Fredag den 10. oktober bød Dansk det. Vi (Susan og Bo, kennel Ulveda-
Polarcenter i forbindelse med  Kul- len) deltog sammen med Lotte og
turnatten i København på temaaften Peter Frost – kennel Frost 'n' fun –
med titlen “Hvad sker der, når polar- samt Mai og Jes Lauersen – Slæde-
nattens mørke sænker sig over Grøn- hundenes Hvilehjem. I alt var der 13
land?”. siberian huskies og 4 grønlandshun-
Dansk Polarcenter havde tilrettelagt de.
et spændende program, der blandt
andet bød på følgende: Omkring 2000 gæster besøgte Dansk
– Polarnattens lys – Nordlys fore- Polarcenter bl.a. for at kigge på slæ-

drag af Jørgen Taagholt, Arktisk dehunde og slædehundekørsel. Des-
institut. værre måtte vi skuffe rigtig mange

– Hundeslædekørsel i vintermørket børn med, at de ikke kunne komme
foredrag af Henrik Skjoldhøj, med ud og køre med hundespand
Siriuspatruljen. denne aften. Mit skøn er, at ca. 600

– Hvad foretog Nordboerne sig i mennesker forespurgte på mulighe-
vinterens mørke? foredrag af den af at komme ud og køre med
seniorforsker Jette Arneborg, hundespand. En helt overvældende
SILA, Nationalmuseet. interesse – og en helt umulig opgave

Udover dette indendørsarrangement for blot to hundespand! Men skuffel-
var det muligt udendørs at møde sen over, at det ikke var muligt at
slædehunde og se på det materiel, køre med “hundeslæde”, blev af de
som anvendes i forbindelse med fleste hurtigt erstattet af glæde ved at
slædehundesporten i Danmark. få lov til at hilse på og klappe hun-
Det er så her, vi kommer ind i bille- dene, der nød den megen opmærk-
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Politiken lørdag 11. oktober:
“Kultur om natten populært”
...Hos Dansk Polarcenter var op-
budet for stort til at børnene kunne
køre med hundeslæde med rigtige
slædehunde spændt for. "Der er for
mange mennesker til, at det er for-
svarligt", fortæller hundekennelejere
Lotte og Peter Frost, der har 8
siberian huskies med på Holmen.
Hundene er meget tålmodige og
finder sig i de mange børn, der, når
de nu ikke kan få lov at køre med
hundene, alle må hen og klappe dem.
Katinka Wandall-Christensen er otte
år. Sammen med sin veninde klapper
hun ivrigt en af de bløde hunde...

somhed. I TV2-nyhederne både kl. 18.00 og
Mange besøgende var overraskede 19.00 var der reportage fra Køben-
over, hvor roligt hundene tog det. havns Kulturnat med hovedvægten
Lotte og Peters lille hvalp Ally var på Dansk Polarcenters arrangement
det helt store trækplaster og var på og vores hunde.
nippet til at ende som “siberian hår-
løs”! Hun blev klappet og nusset af Efter et veloverstået arrangement
fremmede børn og voksne i to timer med slædehunde fra kl.19 til 21
– bedre socialisering af en hvalp fås kunne vi lige nå ind og høre det
ikke. sidste foredrag af Henrik Skjoldhøj,

Det blev til i alt 6 opvisningskørsler, mange dejlige billeder af slædehunde
der alle forløb uden problemer. Der fra Grønland og fortalte om
dannede sig hele alléer af mennesker, slædehundekørsel i Sirius. Henrik
når hundespandene skulle starte og skal være Siriuschef på Daneborg
køre ud i polarmørket (en strækning næste år, og det betyder, at han også
på ca. 1,5 km). Rigtig mange foto- er med til den hundetræning, som
grafer var mødt op, og det helt store Sirius-aspiranterne skal gennemgå
scoop var, da TV2 Nyhederne også med Anette Røpke ved hjælp af Lotte
dukkede op. Lotte og Peter fik på og Peter hunde.
deres sidste tur en kameramand fra
TV2-nyhederne spændt på vognen, så
han kunne filme nyhedsindslaget til
lørdagsnyhederne.
Gabrielle Stockmann, kennel Jarvik
og en lille, men MEGET hundeglad
pige blev interviewet,  inden Lotte
kørte afsted med hunde og fotograf.
Der er ingen tvivl om, at Dansk
Polarcenters arrangement var en
kæmpe succes, og myten om, “at
slædehunde spiser børn”, blev manet
godt og grundigt i jorden. Hvis der
var nogen af Jer, der så TV2-nyhe-
derne lørdag den 11 oktober, så vil I
give mig ret i, at der er ingen tvivl
om, at den lille pige og den gensidige
tillid, som hund og barn viste hinan-
den, er den bedste reklame vores
hunde kunne få.

fra Slædepatruljen SIRIUS, der viste


