r ac e po rt r æ t - Tibe tansk spaniel

Den tibetanske spaniels ører og bagsiden af
forbenene har smukke frynser, mens hale og
bukser har mere fyldig og længere pels.
(Foto: Wiegaarden/Annette Boe Østergaard)

K

ært barn – mange navne. Den
tibetanske spaniel - tibben omtales f.eks. også som ”ærmehund”, ”løvehund” og ”kurvens
vogter”. Disse navne hænger alle
sammen med racens baggrund i
Tibet. Her var den blandt andet
ganske udbredt på klostrene, og
munkene yndede at bære dem i
deres vide ærmer som små varmedunke – heraf navnet ærmehund.
At den tibetanske spaniel også kaldes
løvehund, skyldes, at man avlede den
med henblik på at ligne en lille løve,
da løven er buddhismens hellige dyr.
Den er symbol på Buddhas kraft og
magt over aggression og vold.
Tibben var ikke bare udbredt på klostrene – den fandtes også blandt den
almindelige befolkning. Således fik
den også tilnavnet kurvens vogter,
om hvilket fortælles, at den tibetanske spaniel blev placeret i kvindernes
kurve, når de transporterede deres

varer rundt. Skulle en tyv driste sig til
at stikke en hånd ned i kurven, blev
der ubarmhjertigt sat en stopper for

Tæt kontakt til mennesker er nr. 1 for den
tibetanske spaniel
hans forehavende, når den lille hunds
kæber lukkede sig om hånden.
Lille men effektiv vogter
Umiddelbart vil man nok ikke forbinde en lille hund på omkring fem
kg med en vagthund. Men faktisk har
den tibetanske spaniel altid fungeret
som sådan. Det foregik ofte i en slags
samarbejde med den meget større tibetanske mastiff. Tibberne holdt vågent øje med alt, hvad der foregik.
De opholdt sig gerne på høje steder

- eksempelvis klostrenes mure, hvorfra de kunne overskue store områder - og når fremmede nærmede sig,
udstødte de en helt speciel, skinger
gøen. Lyden vækkede mastifferne,
som så kunne tage affære, hvis det
viste sig nødvendigt. Den specielle
lyd høres stadig fra tibberne, og det
der med at bevæge sig i højderne,
holder de stadig af. Eksempelvis er
vindueskarme et yndet opholdssted, og man kan sågar se en tibbe
kravle op i et træ for at kigge sig omkring. Og vagtinstinktet hersker stadig i den lille hund – du kan vide dig
sikker på, at den giver lyd, når der er
nogen ved døren.
Mange tibber gik tabt
Præcis hvor gammel racen er, er
svært at svar på, men typen har flere
tusinde år på bagen i Østen. Så vidt
vides kom de første tibetanske spaniels til Europa, nærmere betegnet 
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TEMPERAMENT
Munter og selvbevidst, særdeles intelligent. Tilbageholdende over for fremmede. Vågen og hengiven, men
selvstændig.

En hund
i ærmet

BEHOV
Tæt kontakt til mennesker, nogen motion og beskæftigelse.
STØRRELSE
Omkring 25,4 cm (10 ins). Idealvægt 4,1 til 6,8 kg
PELS
Yderpels med silkeagtig struktur. Fin og tæt underuld.
Kræver moderat pelspleje - børstes grundigt en gang
om ugen.
FARVER
Alle farver og farvekombinationer er tilladt.

Den tibetanske spaniel er ingen jagthund, som navnet kunne antyde.
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Den lille hund hører til blandt selskabshundene

(Foto: Wiegaarden Jørgen Bak Rasmussen)
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For en sand selskabshund er tæt kontakt til
dens mennesker et must. (Foto: Wiegaarden
Jørgen Bak Rasmussen)

England, omkring 1900. De følgende
mange år hjembragte englænderne
en række tibber, men først midt i
1940’erne importerede man de tæver,
der grundlagde den population, vi
har i Europa i dag. Kinesernes krigshandlinger i Tibet betød tab af virkelig mange tibetanske spaniels, men
det opdræt, der var i gang i England,
reddede racen fra undergang. Således
figurerer Tibet som oprindelsesland
på racens standard, mens Storbritannien er skrevet ind under punktet
”protektion”.
Især efter 1950 har den tibetanske spaniel nydt stor udbredelse,
og i dag er den en meget populær
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selskabshund i England. Også
mange andre lande har taget racen til sig.
Livlig og energisk
Tibben er nok lille, men det
er en selvbevidst hund. Den
er sædvanligvis lærenem og samarbejdsvillig, men en hvis portion
selvstændighed betyder også, at man
ikke sådan lige gør den til lydighedschampion. Men masser af ros virker,
og den vil gøre meget for en godbid.
Træner man således på hundens præmisser, kan den f.eks. lære masser af
tricks. Det er en aktiv hund, og den
arbejder gerne, når den synes, opgaverne er sjove.

Kontakt er alfa og omega
Med racens historie i baghovedet kan
det ikke overraske, at vi har med en
hund at gøre, som sætter usædvanlig stor pris på menneskelig kontakt.
Den har jo fungeret som varmedunk
i det til tider meget kolde Tibet, og
denne fortid fornægter sig ikke. Tibben vil være tæt på sine mennesker,
og at have den i en hundegård eller
kennel holder ikke.
Ofte vil man opleve, at en tibetansk
spaniel knytter sig særligt til en person, men den er i bund og grund hele
familiens. Derimod kan den være noget afventende over for fremmede –
de skal ses ordentligt an, før de godn
kendes. 

Tibben er en nysgerrig hund, der
elsker at komme med familien rundt

GRAFIKER: LHS

Både mentalt og fysisk
er den tibetanske
spaniel en robust hund

