
Æresmedlem Mimi Lønnum avdeling Oslo 
 
Norsk Schäferhund Klub’s «grand old lady», Mimi Lønnum, sovnet stille inn lørdag 7. januar 
89 1/2 år gammel. Et fantastisk menneske og bidragsyter i vår klubbs historie er ikke blant oss 
lenger. 
 
Mimi Lønnum ble medlem i Norsk Schäferhund Klub i 1942 – og har en gang sagt at hun har 
interessert seg for schäferhunder fra sitt første bevisste øyeblikk, som var før fylte 2 år. 
 
Den aller første egne hund ble innkjøpt i 1942, og finansiert ved at hun solgte sin sykkel, og 
hun har siden, i alle år det har vært mulig, hatt schäferhunder. Det første valpekull hadde hun i 
Sverige i 1943. 
 
Sammen med Helmuth Larsson ble «Kennel Schäferborgen” registrert i 1945. Dette 
samarbeidet varte i 5 år, men da dro Mimi Lønnum til Frankrike for å studere og gikk ut av 
kennelen. De første hunder var Østensjø Gunn, Quell v.d. Rheinsicht, Alladins Carl og 
Fagerviks Tosca. «Kennel Bjørnulv» ble registrert i 1950. 
 
Mimi Lønnums kriterier for oppdrett har bestått av 3 punkter: 1. Karakter. 2. Sunnhet 
inklusive frie hofter. 3. Så pene som mulig. 
 
I 1947 kom hun med i avlsrådet. Norsk Schäferhund Klub var den gang en klubb uten lokale 
avdelinger. I 1968 ble hun sekretær i avd. Oslo, et verv hun hadde i mange år. Hun ble landets 
første spesialdommer for schäferhunder, og gikk som dommerelev første gang for Nils Chr. 
Lyngås. 
 
Mimi Lønnum ble for en god del år tilbake spurt hvorfor hun er så begeistret akkurat for 
schäferhunden, og svarte følgende: ” Fordi jeg mener schäferhunden representerer en 
beredskap i menneskets tjeneste. Så vidt jeg vet er det ingen hunderase eller noe teknisk 
vidunder skapt av mennesker, som kan overgå den i allsidighet, hardførhet, arbeidsglede, 
villighet til å tjene mennesker, kort sagt, den er den gode brukshund. Jeg ønsker at den skal 
vedbli å være slik, og det kreves ansvarsbevissthet hos de mennesker som disponerer 
schäferhunden i avl.»   
 
Til å begynne med drev hun aktivt med brukshund og deltok i flere konkurranser mens hun 
bodde i Sverige, og oppnådde bl.a. 1. premie i spor og appell i 1942, og plasserte seg senere i 
konkurranse med rapporthund. 
 
Hun er tildelt Norsk Schäferhund Klubs høyeste orden ”Fårehunden” i gull og klubbens 
høyeste utmerkelse: Æresmedlem. 
 
I 1979 overtok Mimi Lønnum som redaktør av vårt tidsskrift ”Schäferhunden” – et tidsskrift 
som med henne som redaktør fikk stor anerkjennelse i inn- og utland for sitt høye faglige 
nivå. I 25 år utførte Mimi Lønnum et enormt gratisarbeid for tidsskriftet og dermed klubben.  
 
I tillegg til det enorme arbeidet som Mimi Lønnum har utført for tidsskriftet har hun bidratt 
for klubben på flere andre områder: som medlem i Hovedavlsrådet, som kåringsdommer og 
eksteriørdommer og som flittig referent for klubben ved store arrangementer i inn og utland. 
 



Mimi var nok ikke alltid like fornøyd med de beslutninger klubben fattet, men med sin 
hengivenhet for rasen og lojalitet for klubben, jobbet hun videre for sitt syn med de 
demokratiske virkemidler hun mente vi alltid måtte benytte. Selv etter sykdom, som vel hadde 
satt de fleste ut av spill, nektet hun å gi opp men sto på videre. 
 
Mimi Lønnum vil for alltid ha en stor plass i Norsk Schäferhund Klub´s historie. 
 
Mimi mottok Fårehunden i gull i 1984 og ble utnevnt til Æresmedlem i 1991 for sitt uselviske 
arbeide for rase og klubb. 
 
Tekst skrevet av John G. Torsvik i forbindelse av Mimi Lønnum sin bortgang.  
 

    

  
 


