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En af de sjældne
Isak Korn, Brøndby Strand, blev pensioneret på grund af hjerteproblemer sidst i
90’erne. Han kom derfor til at gå hjemme hele dagen og ville gerne have en
hund. - Jeg er vokset op med en irsk setter
og har haft en airedale terrier som voksen, fortæller Isak. - Ingen af disse racer
passede til mit nuværende behov. Jeg ville
ikke have en alt for stor og stærk hund,
men på den anden side havde jeg ikke lyst
til at få en lille »tæppetisser«.
Isak og hans kone kørte rundt og så på
forskellige hunde - heriblandt shibaer og
nova scotia duck tolling retrievere. - Vi
fandt dog hurtigt ud af, at de krævede

Den eneste nye
race på DKK’s
registreringsliste
sidste år var den
israelske
canaanhund.
Mød den her og
læs historien om,
hvordan den
kom til Danmark

Isak Korn er utrolig glad
for sit specielle valg af hund.

■ Tekst og foto:
Tine Luther

mere motion og opmærksomhed, end jeg
måske altid er i stand til at give en hund.
Mit helbred betyder, at jeg sommetider
har problemer med at gå selv en lille tur.
Derfor nyttede det ikke at anskaffe en
hund, der skal have megen motion hver
dag. Men hvad skulle vi så finde på?

Internettet viser vejen
Isak fandt en slags chatgruppe på internettet, der havde hunde som omdrejningspunkt. Han skrev et indlæg, der
beskrev hans situation og behov. Snart fik
han svar fra tre forskellige kenneler - en
engelsk, en italiensk og en israelsk. Besynderligt nok gav de alle Isak samme svar:
Vælg en canaanhund. - Der måtte jo være
noget om snakken, når tre uafhængige
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. . . En af de sjældne
De fleste canaanhunde
er sandfarvede,
men - som det ses er der også en sort model.

Canaanhunden har også en eminent
næse, og hvert år rekvirerer det israelske
militær et betydeligt antal til opgaver som
for eksempel at finde mennesker under
sammenstyrtede huse, miner osv. I USA
er en del canaanhunde også blevet trænet
som handicaphunde.
Der findes kun omkring 1000 canaanhunde på verdensplan, men man forsøger nu at udbrede kendskabet til racen
med henblik på at forøge populationen.

Renlig som en kat
- Man kan sommetider komme helt i tvivl
om, hvorvidt man har anskaffet sig en
hund eller en kat, smiler Isak. - Canaanhunden er fantastisk renlig, og den bruger megen tid på at pudse sig - nøjagtig
som en kat. Vi hentede Libi i et typisk
engelsk rækkehus, hvori der boede 13
hunde sammen med familien. Det slog os
med det samme, at man slet ikke kunne
se, at familien holdt hund. Allerede der
blev vi bekræftet i, at canaanhunden er
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kilder pegede på samme race, smiler Isak.
- Så jeg læste lidt om canaanhunden og
bestemte mig for at anskaffe mig en. Det
viste sig dog at være lidt besværligt, for tilsyneladende fandtes der ingen eksemplarer i Skandinavien. Jeg kontaktede kennelklubberne i forskellige lande, og til
sidst satte den engelske klub mig i forbindelse med en kennel, som havde hvalpe
til salg. Hunde må først importeres, når
de er tre måneder gamle, men det var
ikke noget problem i forhold til kennelen. Englænderne har nemlig en lidt
anden hunde-kultur, end vi har. De køber
typisk en hvalp, og lader så kennelen
opdrage den, indtil den er nogle måneder gammel.
Isak og hans kone reserverede en
hvalp, og da kuldet var tre måneder, rejste
parret til England.
- De fleste canaanhunde er sandfarvede, men en lille del er sorte, fortæller
Isak. - Kuldet bestod af sandfarvede og en
enkelt sort. Vi kunne ikke andet end falde
for den sorte, som sad og skildte sig ud.
Efter en weekend i det engelske fløj de
nybagte hundeejere hjem med hvalpen

Anacan Leib Ein Ha’arara - kaldet Libi.

Ørkenhund
- Libi er en forholdsvis primitiv hund - forstået på den måde, at han har vilde hunde
på stamtavlen kun 3 generationer tilbage
på fadersiden, fortæller Isak. - Canaanhunden stammer fra Palæstina, hvor be
duinerne tog dem til sig for mange år
siden. Hundene har vandret med beduinerne og fungeret som vagthunde ved
deres lejre.
- Canaanhunden er en fin vagthund,
fortsætter Isak. - Når fremmede dukker
op, giver Libi tydeligt besked, ligesom
han fortæller, når nogen forlader huset
igen. Han er temmelig reserveret overfor
fremmede lige til at begynde med. Der
bliver holdt et meget vågent øje med
dem, men han plejer at se dem an nogle
minutter for så at acceptere dem.
Isak Korn nyder sine
rolige gåture med Libi.

Libi kommer godt
ud af det med andre hunde.
Her tumler han
med kammeraten Freddie.

meget renlig og nem at have.

Forventningerne indfriet
Skulle Isak vælge om, ville han helt sikkert vælge en canaanhund igen. - Den har
levet fuldstændig op til mine forventninger. Den er ganske rolig og passer til mit
temperament. Min søn kan dog sagtens
tumle vildt med Libi, men så snart han
stopper, slapper hunden også af. Det er
en meget glad, vågen og nysgerrig hund,
som samtidig er vældig intelligent. Det
har været nemt at opdrage Libi. For
eksempel ved han, at han skal have tørret
poter, når han kommer ind, og han stiller
sig pænt op, indtil det er klaret. Der har
aldrig været problemer med, at Libi tog
vores sko eller andre ting for at bide i
Libi er meget nysgerrig og
følger gerne med i,
hvad der foregår uden for havelågen.

dem, som så mange unge hunde kan finde på. Han kunne heller aldrig finde på
at snuppe noget mad, han ikke var blevet
tilbudt. Canaanhunden er faktisk ikke
særlig glubsk, og Libi kan sagtens have
noget liggende i sin madskål længe,
inden han spiser det.
Man skal dog ikke tage fejl af, at canaanhunden har en stærk personlighed, og
på visse punkter er den sin egen herre. I
nogle situationer - særlig hvis der er andre
hunde indblandet - kan Libi godt finde
på at vende det døve øre til. Så skal han
lige demonstrere, at han selv finder ud af
tingene.
Den eneste ulempe, Isak kan komme i
tanke om i forbindelse med sit valg af
hund, er, at man ikke kan mødes med
andre canaanhunde-ejere i Danmark. Men pyt, siger han. - Jeg har alligevel så
megen glæde af min hund. Så hvis folk vil
have en rolig men vagtsom hund, kan jeg
kun anbefale racen.
■
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