Familiehund
med stort F
- Eurasieren er ganske ung som race,
fortæller Jette og Kim Pedersen, Kennel
Grand Ashley. - Den blev konstrueret i
Tyskland i 1950’erne af Julius Wipfel. Han
havde altid haft spidshunde og søgte nu en
ny af slagsen. Han ville samle de af spidshundenes egenskaber, der efter hans mening var positive, i én hund og skabe den
optimale familiehund; en venlig og tålmodig hund, der ikke var støjende. I første
omgang krydsede Wipfel keeshond med
chow chow. Han var imidlertid ikke helt
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Familiehunderacen eurasier
er af nyere dato,
og dens
popularitet er
stadig stigende
■ Tekst og foto:
Wiegaarden/Tine Luther

tilfreds med resultatet og krydsede samojedhund ind for at få mere familiehundepræg indover. Dermed var eurasieren en
realitet. Som en dommer engang sagde
med et glimt i øjet: Her har vi en vellykket bastard!

Først godkendt som race i 1974
- Der gik lang tid, førend eurasieren blev
rigtig kendt, fortsætter Jette og Kim Pedersen. - Det hænger nok til dels sammen

Eurasierens kraftige pels kræver ikke megen pelspleje. En god gennembørstning et par gange om måneden
rækker.
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Eurasieren har et moderat motionsbehov. Den indstiller let sit aktivitetsniveau efter familiens.

med, at Julius Wipfel ikke ville havde den
udbredt, før han syntes, det optimale var
fremavlet. Først i 1974 blev racen anerkendt af FCI, DKK’s moderorganisation.
I dag findes eurasieren over store dele af
verden – men i begrænset omfang. Størst
er den i hjemlandet, hvor de – med et forsigtigt slag på tasken – har 3-4000 eksemplarer.
- De første eurasiere kom til Danmark
for cirka 20 år siden. Også her forløb udviklingen ganske langsomt. Da vi for 6 år
siden fik vores første eurasier, var her kun
omkring 100 eksemplarer, men siden er

det virkelig eskaleret, for i dag har vi i omegnen af 350 stk.

En sand hyggehund
- Eurasieren er virkelig en hyggehund. Den
holder meget af menneskeligt selskab og
knytter sig ikke bare til ét familiemedlem
men til hele familien, og den har det klart
bedst, når alle medlemmerne er samlet.
Man ser også tit, at den følger med rundt
fra rum til rum, alt efter hvor familien opholder sig. Selvom eurasieren altså gerne
er i nærheden af sine mennesker og holder

af at blive klappet og kælet for, kan den
godt få nok af den fysiske kontakt. Den bliver ikke ved med at hænge op ad en. Når
det er nok, lægger den sig lidt væk eller går
ind under bordet og tager en slapper.
- Overfor fremmede kan nogle eurasiere
godt virke lidt tilbageholdende. Men når
gæsterne først er godkendt af dens familie,
plejer de nærmest at blive betragtet som
en del af familien.

Ikke det store motionsbehov
- Eurasieren har en kraftig pels, der gør
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overhovedet kunne gø. Det kan den altså
godt, om end det ikke er meget, man hører det. Alligevel er det en vagtsom hund,
som reagerer meget især på lyde. Kommer
der nogen til døren, fortæller den det ved
at gå frem til døren og undersøge sagen.
I det hele taget er det en meget nysgerrig
hund, der følger med i alt, hvad der foregår. Tænk hvis den skulle gå glip af noget! Nysgerrigheden kombineret med en
god evne til at aflæse vores signaler gør,
at eurasieren ikke er nem at narre, hvis
noget er under opsejling. Skal vi ud, står
vores hunde straks klar. Og alt skal bare
undersøges. Kommer vi slæbende med noget nyt, står de gerne i vejen for at komme
til at undersøge, hvad det er.
■

GRAFIKER: TJA

Se mere på
www.eurasier.spidshundeklubben.dk

Eurasieren må have alle farver undtagen helt hvid, hvidbroget og leverfarvet. I Danmark er rød samt grå de mest almindelige farver, hvorimod den sorte endnu ikke er
særlig kendt.
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den i stand til at modstå frost og kulde,
og den holder rigtig meget af at opholde
sig ude – dog ikke i regnvejr... Men det er
ikke det samme, som at den har et stort
motionsbehov. Selvfølgelig skal den have
sine daglige gåture, men det kan også gøre
det.
- Eurasieren vil gerne lege, men det
skal være på dens præmisser og efter dens
idéer. Et meget sigende eksempel har vi i et
besøg, vi engang havde af en dreng. Han
ville gerne lege med vores ene hund, og
den var da også med på at hente bolden
et par gange, når han smed den. Men så
tog den bolden mellem tænderne, gik over
på den anden side af huset og kom glad
tilbage uden. Det var ligesom dens måde
at sige ”Nu er det nok”.
- Det er en ret adræt hund, og vi kender flere, der har succes på agilitybanen.
Næsearbejde, hvor man f.eks. kaster foder
ud på græsplænen, er også en fin beskæftigelse. Men man kan ikke sige, at eurasieren er en brugshund; det er og bliver

en familiehund, og den er ikke særlig arbejdsvillig.

En hund efter ros
- Det er rimelig nemt at lære en eurasier
de basale ting, en familiehund skal kunne
for at fungere godt i hverdagen. Men det
er ikke alle, der ligefrem elsker videre træning – specielt ikke hvis der er mange gentagelser.
- Den bedste måde at træne eurasieren
på er at bruge masser af ros, kærlighed og
godbidder, for det er den en sand hund
efter. Sindsmæssigt er det en blød hund,
så en hård hånd/tone er ikke måden at
opdrage den på.

Din nabo vil elske den
- Sådan var der engang en opdrætter, der
skrev. Ordene udspringer af, at eurasieren er en meget stille hund. En af vores
hvalpekøbere spurgte engang, om den

Eurasieren holder meget af at være udendørs, så det bør man give den mulighed
for.
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