Charlotte Englund (tv) og Hanne Mat
hiasen med en lille palet af tibetanske
terriere.
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Tibetanerklubben
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25 i år. I den
anledning
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på en sytråd; den kører lige til grænsen
uden at gå over den.

En ældgammel race
- Den tibetanske terrier er en race, der
har eksisteret i omkring 2000 år, fortæller
Tibetanerklubbens formand, Charlotte
Englund. - I Tibet lever den dels hos
nomaderne og dels hos klostrenes munke. Hundene har altid haft flere forskellige funktioner. De fungerer som selskabshunde og hyrdehunde for nomadernes
får, og de spiller også en stor rolle som
vagthunde. I klostrene sidder de lige så
stille og spejder ud over bjergene, og når
nogen nærmer sig, fortæller hundene
det. Dermed er deres opgave løst – hvis
fremmede skal holdes væk, tager de noget
større tibetanske mastiffer over.
- Noget af det fascinerende ved de tibe
tanske terriere er, at man kan mærke
deres historie i hverdagen, siger Hanne
Mathiasen. - Eksempelvis elsker de at
komme op at sidde, hvor de kan spejde
ud over omgivelserne. De kan næsten
være helt katte-agtige, når de for eksempel indtager en bred vindueskarm. Grundet deres fantastiske smidighed er hangen til udsigt aldrig nogensinde gået ud
over mine potteplanter.

Den tibetanske terrier er fra 35,6 til 40,6
cm. Pelsen er lang og består af en blød
underpels og lange, hårde dækhår. Pan
dehåret beskytter mod kraftigt sollys,
sne og støv. Farven kan være sort, hvid,
koksgrå, black and tan, gylden og zobel
kombineret med mere eller mindre hvidt.
▲

- At kaste sig over den tibetanske terrier er
lige som at spise peanuts – når først man
er begyndt, kan man ikke stoppe igen,
smiler Hanne Mathiasen, der har opdrættet racen i en årrække og er redaktør af
”Tibetaneren”. - Tibetaneren er en formidabel familiehund; den er selvtænkende
og har en god portion humor. Det med
humoren lyder måske lidt mærkeligt om
en hund, men det er den oplevelse, man
får af tibetaneren; den fatter hurtigt, hvad
man forventer af den, men den skal overbevises om hvorfor – den skal ligesom
kunne se et formål med det, den skal.
Hvis forventningen ikke lige passer den,
så finder den selv en alternativ løsning.
Tibetaneren har en evne til at balancere

1930’erne opdrættede hun racen hjemme i England. Her blev hundene først
registreret under navnet ”lhasa terrier”,
og senere blev det til tibetansk terrier
- Terrier-navnet er en misforståelse, fortæller Charlotte Englund. – Den tibetanske terrier har i virkeligheden intet med
terriere at gøre. Derfor har man ihærdigt
forsøgt at få navnet ændret, men det lader
sig ikke gøre. Mange vælger så i stedet
blot at bruge betegnelsen ”tibetaner”.
Grunden til at racen blev betegnet terrier
var simpelthen, at englænderne tidligere
kaldte alle hunde i dens størrelse terriere.
Terrier er fransk. Det kommer af ”jord”
og bruges om jagthunde, som går i grave,
hvilket absolut ikke passer på vores race.

Andre europæere kommer til
Dr. Greig lagde et stort arbejde i at
opdrætte tibetanske terriere. Hendes
hunde blev kaldt ”Lamleh-hunde”, og
hun gjorde meget ud af at holde sine lin-

Survivel of the fittest
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Den tibetanske terrier ynder at sidde
højt til vejrs, hvor den kan spejde ud over
omgivelserne.
HUNDEN nr. 04 - april 2002

Englund. - De fungerer som ”snesko” og
er gode til at gribe fat, når hunden skal
klatre. Tibetanerne har også en specielt
dyb brystkasse, hvilket skyldes, at den må
have plads til store lunger for at kunne
klare sig i bjergenes iltfattige områder.
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På grund af Tibets klima, der er meget
hårdt med en lang vinter og en kort sommer, har den tibetanske terrier udviklet
sig til at være en vældig hårdfør hund, fortæller Hanne Mathiasen. - Derfor har vi
nogle utrolig sunde hunde i dag, og det
er ikke ualmindeligt, at de bliver 16-17 år
gamle. Som det er tilfældet med så mange
andre racer, er tibetaneren ikke konstrueret til et bestemt formål som for eksempel
udstilling – den har bare skullet tilpasse
sig de barske omgivelser, og kun de stærkeste individer har kunnet overleve. En
god pels har været nødvendig, og hvis
kroppen ikke var ordentligt bygget, har
hunden simpelthen ikke været i stand til
at følge nomaderne.
- De store poter, som er så karakteristiske for racen, er også et vigtigt redskab til
at klare sig i bjergene, forklarer Charlotte

Tibetanerens vej til Europa
I Tibet har man traditionelt brugt at give
en tibetansk terrier som lykkebringende
gave ved særlige lejligheder. Netop denne
tradition var årsag til, at de første tibetanere kom til Europa. En engelsk læge ved
navn dr. Greig arbejdede i 1920’erne på
et kvindehospital i Indien, hvor en tibe
tansk købmandskone blev behandlet. Dr.
Greig var en stor hundeelsker, og hun tillod købmandskonen at have sin drægtige
tibetanske terrier hos sig på hospitalet.
Som tak for en vellykket operation fik dr.
Greig en af tævehvalpene. Senere skaffede hun sig flere tibetanske terriere, og fra
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. . . hunden der vil have udsyn
En alder på 16 til 17 år er ikke ualminde
lig for den tibetanske terrier, som har et
jernhelbred.

jer rene. Nogle opdrættere – også danske
– holder sig udelukkende til Lamleh-linjerne den dag i dag.
Imidlertid var dr. Greig ikke den eneste, der opdrættede tibetanere. I 1950
fandt en John Downey en hund på kajen i
Liverpool, som han til dr. Greigs store fortrydelse fik registreret som en tibetansk
terrier. Denne hund blev engelsk champion i 1955, og mange af dens efterkommere er også højt præmierede. Dr. Greig ville ikke have sine hunde mixet med John
Downeys opdræt, så hun sendte sine gode
hunde til udlandet, og det har jo været et
held for andre europæiske nationer.

Hundene skal holdes sunde
- Vi har omkring 1000 tibetanere i Danmark i dag, fortæller Charlotte Englund.
- Som sagt er det en sund hund. For år
tilbage havde vi dog lidt problemer med
øjensygdommen PRA, men vi er en af de
første klubber, der indførte avlsrestriktioner, og nu er vi ude over problemet. Der

er også etableret et fint internationalt
samarbejde, og alle resultater af øjenundersøgelser bliver registreret.
Der er lavet et seriøst arbejde for at holde arvelige lidelser fra døren, og vi gør
stadig en indsats for at holde opdrætterne
på den sunde vej. Eksempelvis har vi en
HD-politik, selvom vi ikke har et HD-problem. For at komme på klubbens hvalpeliste skal forældredyrenes HD-status være
kendt.

Ingen ”flinkeskole-hund”
- Den tibetanske terrier er ikke nogen
flinkeskole-hund, men den er heller ikke
streng at opdrage, mener Hanne Mathiasen. - Som alle andre racer skal den vide,
hvem der bestemmer, men når det er
sagt, behøver man faktisk ikke opdrage
særlig meget på den. Bliver den behandlet med respekt, skal den nok opføre sig
ordentligt. Sammenlignet med andre
racer, jeg har haft tidligere, er tibetaneren faktisk meget nem at have. Og man
mærker ikke, om man har en hel flok af
dem. De hviler i sig selv, og de kræver ikke
en hel masse aktivering.
Der står i standarden, at den tibetanske
terrier er reserveret over for fremmede,
men det er slet ikke vores opfattelse, er
Hanne Mathiasen og Charlotte Englund

Tibetanske danse-hunde. (Foto: Jesper
Durup)
enige om. Det mærkede HUNDEN’s
udsendte bestemt heller ikke under besøget, hvor der var en hel flok af slagsen til
stede.

25 år på bagen
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Den tibetanske terrier er kendt som en børnevenlig hund. Her hygger Emil Mathiasen
sig med sin ”hemmelige pelspersoner”. (Foto: Jan Mathiasen)

Som nævnt har Tibetanerklubben 25-års
jubilæum i år. Klubben har 365 medlemmer og pænt mange arrangementer dens
størrelse taget i betragtning. Der afholdes
blandt andet træning, gåture og seks årlige udstillinger. Desuden har Tibetanerklubben et velassorteret bibliotek og sit
eget medlemsblad. Et lidt specielt initiativ
er klubbens pasningsordning, hvorigennem man kan få sin hund passet eller selv
blive hundepasser i forbindelse med ferier.
Fremtidens projekt er en bog over danske champions (alle med en sådan opfordres til at sende oplysninger og foto til
Hanne Mathiasen, Svalevænget 9, 5210
Odense).
I anledningen af jubilæet afholdes et
arrangement d. 5. maj i Rosengårdscenteret i Odense. Der bliver blandt andet
udstilling, lysbilledeforedrag og tibetansk
buffet. 
■
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