
Hunde blandt tibetanere
tibetanere blandt hunde
Tibetanere er ikke kun kendt for deres sm0rte, de er ogsa kendt for
deres hunde - bade sma som store. Idecember2010bleven tibetansk
mastiff hvalp k0bt for 2 miliioner US dollar (16 mill, yuan) afen kineser i
Beijing. Hvordan kan en hunds&lges for et sadant be!0b?

Tekst og foto af Ellen Bangsbo

Alle, derselv i korte perioder har opholdt
sig naer ved eller sammen med tibeta-
nere, har ikke kunnet undga at bemasrke
tilstedevaerelsen af en eller flere hunde.
Det guelder enten man vseret gsest i en
privatbolig, i et tibetansk buddhistisk
kloster, ved nyta'rsdanse »Losar Charm
eller andre diverse festligheder, hvor
man ofte kan se en eller flere hunde

trsede ind pa1 arenaen fuldstsendig up3-
agtet af en lang raekke dansende Maha-
kala med frygtindgydende masker. Der
findes selvf0lgelig et utal af gadekryds

og omstrejfende hunde. De fleste ken-
der til den lille tibetanske Lhasa apso der
b3de kan vogte og kseles med, men den
har sma spidse tsender og man skal ikke
underkende dens st0rrelse og tempera-
ment. Den anden verdenskendte hund
blandt tibetanere er den store tibetan-
ske mastiff, som derimod er en frygt-
indgydende og agtpagivende vagthund
og som hovedregel kun kan ber0res af
en person, der har kendt hunden siden
hvalpetiden. Denne artikel vil hovedsa-
gelig omhandle den store tibetanske
mastiff.

Tibetansk mastiff
Den tibetanske mastiff siges at have en
stamtavle pa op mod 3.000 3r. Gene-
relt findes der to typer af den tibetanske
mastiff: »Do-khyi«, som ofte refererer til
nomadernes hunde, og »Tsang-khyi«,
der som navnet antyder stammer fra
Tsang og er en noget st0rre og tungere
hund. Hanhunde kan blive op til 80 cm

h0je, men de fleste er afen noget mindre
st0rrelse pa1 ca. 60-70 cm i h0jden. Der er

prestige i at vsere ejer af en stor mastiff,
ikke kunfor at besiddeen god vagthund,
men ogsa at man har r3d til atfodre den.
Da den lever pa1 det tibetanske plateau,
har den selvf0lgelig en tyk pels, der kan
holde den varm selv om vinteren hvor
temperaturen falder belt ned til 20-30
minusgrader, og hvor den om natten
ofte ikke er bundet, men I0ber omkring
det nomadetelt eller den ejendom den
er traanet til at vogte. Den har hovedsa-

gelig sort pels, og kan ofte have brun-
lige og hvide spots ved benene, bryst og
snude samt en lys plet over 0jet.

Tibetanske nomader saetter som-

metider en stor r0d uldkrans omkring
hundens hals, for at fa1 den til at se mere
farlig ud, naermest I0velignende. En ti-
betanske mastiff er kendt for at have et
barskt temperament, men hvor bidsk
den reelt er, afhasnger n0dvendigvis af
dens personlighed samt i overvejende
grad af ma den, den er opdraettet pa1. Har
hunden faet en kaarlig og tryg opvaakst
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uden at vaere sat for meget i Isenke, kan
den godt vaere kselen eller i det mindste

fredsommelig for de personer, den tyde-
ligvis kan fornemme er velkommen hos
dens ejer. Selv har jeg m0dt bade bidske
og kselnetibetanske mastiff, men jeg har
aldrig strakt ha'nden ud mod en mastiff
f0rjeg har opholdt mig en del tid i dens
territorium og sikret mig, at den ved jeg
er der sorn en velkommen gaest. Gene-
relt er den dog ret reserveret overfor

frernmede. Som de fleste andre hunde
i de asiatiske omrader, sover den om da-

gen, for at den kan vaere mere vagtsom
om natten og med sin larmende g0en,

nsermest som et tagehorn, forhindre
bes0gende gsester eller andre i at f3 en

god nats s0vn. Den kan leve i 10-14 ar,
hvilket er et langt hundeliv for en hund
af den st0rrelse.

Social hundestatus
VI har h0rt, at »l Kina spiser de hunde«,
og der findes faktisk diverse nutidige ki-
nesiske kogeb0ger med madopskrifter,
der inkluderer hundek0d. Tibetanere

kunne aldrig finde pa atspisehundek0d,
og de foragter enhver, der kunne finde
pa1 at g0re det. Modsat mange andre

asiatiske samfund, hvor hunde er stig-

rnatiseret som laveresta'ende vaesener
og knap nok tolereres som en n0dvendig
vogter, er hunden blandt tibetanere et
vserdsat dyr, som symbolsk seres i traditi-
oner. Blandt de 12 dyr der betegner den

tibetanske 12 3rige astrologiske cyklus,
anses hundens a"r for at vaere et godt og
lykkebringende §r, belt pa linje med ti-
gerens og hestens ar. Blandt tibetanere
anses hunden for at have specielle nyt-

tige evner, som at kunne se sp0gelser og
dsemoner, hvilket i en rolle sorn vogter
vel ikke er darlige kvaliteter - set fra et
tibetansksynspunkt.

Da hunden anses som et individ med
personlighed, giver tibetanere deres

hunde et navn. Hundenavne kan vari-
ere fra »Gya« (Den store) til »Gya Ngak«
(Den store sorte), »Senge« (L0ve), eller

religi0senavnesom:»Sangye« (Buddha),
»Dondrup« (Den erkendte - som ogsa er
et navn for Buddha), »Drolma« (Tara -
navnet pa den kvindelige guddom der
beskytter Tibet) eller det meget brugte
navn »Tashi« (Velsignelse). Mange af
disse navne benyttes ogsa som tibetan-
ske personnavne. Som b0rn er de fleste
steder, elsker tibetanske b0rn at lege
med familiens mastiff hvalpe. B0rn der
kender en hund fra dens tid sorn hvalp vil

selvsagt kunne komme nser pa hunden
nSr den er voksen, men Robert Ekvall, en
amerikansk missions der i lange perio-
der (1928 - 1936) levede blandt de tibe-
tanske nomaderskriveri sine artiklerom,

at ban ofte blev kontaktet af nornader
ders0gte hjselpfor hundebid.

Det er som regel de mere hjemmega-
ende kvinder der har tsettest band med
hundene, da deter dem derfyldermad-
ska1 len,ogmodsat har dejo ogsa1 brug for
hundens beskyttelse, na> de om dagen
er alene med b0rnene. Kvindernes tsette
band med hundene fik jeg demonstre-
ret for nogle 3r siden, hvor jeg i en uge
boede hos en nomadefamilie i Sershul,

Sichuan - det tidligere Kham. Det var
i slutningen af juni, og derfor kom der
undertiden forbipasserende nomader

med diverse bohave og dyrehold pa1 vej
til deres »sommergr£es«. Disse nomader
havde selvf0lgelig deres hunde med, og
ved en lejlighed slap »min« families hund
10s fra sit t0jr for at I0be op og g0 mod
de fremmede hunde; hvorefter datteren
stillede sig op og piftede nogle gange -
og minsandten om ikke hunden med det
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samme kom I0bende tilbage til hende,
til trods for ferten af fremmede hunde.
Jeg var meget imponeret...

En dygtig vagthund
Blandt nomader og b0nder, samt i klo-
strene anvendes den store mastiff selv-
sagt som vagthund. Hos b0nder ses
vagthunden placeret ved et hundehus
naer ved porten til indhegningen om-
kring huset. Hos nomader er hunden
t0jrettil en pael naer teltets indgang. Tra-
ditionelt havde nomaderne bosat i telte
som regel mindstto hunde, en bidsk ma-
stiff samt en rnindre hund derom dagen
patruljerede omkring teltet. Den mindre
hund fungerer som »ydre« vogter, og
dens konstante g0en signalerer til frem-
mede, at her erder en hund pa vagt. Den
store mastiff fungerer som en »indre«
forsvarerogfjernersigsom regel ikkes§
langt fra teltet eller huset. Hvis hunden
begynder at g0 vildt og uregelmaassigt

betyder det »alarrn«, og skulle dette ske
ville en tibetansk hundeejer som regel
vaerei stand til at v3gne0jeblikkeligt,selv
fra dyb s0vn, og skyndsomt st5 op for at
unders0ge, hvad der kan vsere gait. Hvis
en indtraengende tyv pa hesteryg er sS
uheldig at blive angrebet af boets for-
svarende hunde, skal nan passe godt pa1

at blive siddende i sadlen: falder han af
hesten ned blandt de I0se og f rygtindgy-
dende hunde skal jeg ikke regne med at
rejse sig igen nogensinde. Hvis en hund
skader en uinviteret ga?st bliver der ikke
efterf0lgende opkraevet »blodpenge«
som erstatning - det er den chance man
tager ved at naerme sig en hund uden
at vaere inviteret af dens ejer. Hunde gar
base orn natten, og nSr jeg harovernattet
blandt nomader i deres sorte telte, blev
jeg altid indtrasngende advaret af mine
vserter om, at jeg under ingen omstaen-
digheder matte ga1 pS natlige toiletbe-
s0g alene. Hvis jeg havde behov for at

gS udenfor om natten skulle jeg vaekke
en af mine vaerter for at blive ledsaget
udenfor. Omvendt havde mine morgen-
tidlige eller sene toiletbes0g nser teltet
den effekt, at jeg overfor hundene fik
»markeret mit territorium« og klart sig-
naleret, at jeg h0rtetil ved teltet.

Nogle hushold kan have mange
hunde. At have mange hunde viser vel-
stand, gode store mastiff hunde kan
spise betragtelige msengder f0de pa en
dag. I det traditionelle tibetanske sam-
fund f0r 1959 var rigtig gode mastiff
hunde sjseldent til salg, men kunne kun
skaffes gennem gode personlige kon-
takter eller ved byttehandler. De fleste
tibetanere vil n0dig se sig selv vedhsef-
tet en betegnelse som »hundehandler«
- handel med hunde anses mere som
en tjenesteydelse frem for at vaere en
indbringende handel. En god mastiff
hund kunne koste op mod det samme
be!0b som k0bet af en hest, og en god
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vagthund anerkendes som en n0dven-
dig allieret til beskyttelse af vaerdier og
mod faelles fare. Set i dette perspektiv
er 16 mill, yuan ma'ske ikke for meget
at betaleforen god hund! Tibetanernes
anerkendelse af den tibetanske mastiff
hund fremhaeves i det tibetanske ord-
sprog: »De tre vigtigste vaerdier for en
mands fa^rden p3 grasssteppen er hans
gev^er, hans hest og hans hund«.

Blandt tibetanske nomader
Hunden bruges ikke som traekdyr, som
man ellers ser det hos granlandske slae-
dehunde eller pa den sibiriske tundra.
Nar nornader flytter boplads til somrner-
graes forventes hunden kunattranspor-
tere sig selv, undtaget sma hvalpe der
stoppes ned i saddeltasker. Tidligere
benyttedes hunden som jagthund, men
i dag er jagt ikke laengere sa1 almindelig
blandt nomaderne, dels pa grund af en
genopfrisket buddhistisk overbevisning
mod at sla dyr ihjel, men ogsa1 grundet
at mange tibetanske nornader igen-
nem det sidste arti af de kinesiske myn-
digheder er tvunget til at blive bofaste,
seelge eller slagte deres dyrehold og leve
i nyopf0rte barakker eller mindre huse
opf0rt i naerheden af de mindre byer p3
plateauet. Dog f0lger hunden med ind
i disse »barakbyer«, mindst en hund pr.
familie kan man ikke leve foruden.

Uanmeldte gaester findes ikke: man
kan ikke ricerme sig tibetanske noma-
detelte eller huse uden at blive m0dt af
en forsvarende bidsk hund. Etnografen
Robert Ekvall mente derfor, at hundens
funktion i det tibetanske nomadesam-
fund til en vis grad skabte en isolerende
effekt for familien. Til genga?ld havde
et tset samvasr med hunde en sociali-
serende effekt for b0rnene, der ofte le-
gede med de mindre hunde, isaer hvalpe.
Hvis hunden af uforklarlige Srsager ikke
kan lide gsesten, hvad der undertiden
sker, kan selv ejeren have svaert ved at

holde styr p3 hunden, og man er derved
helt prisgivet hundens ejer for beskyt-
telse, mens man ekskorteres vask f ra telt
eller bus.

Velsignede hunde
Selv i de tibetanske buddhistiske histo-
rier har hunden en plads. Alle der in-
teresserer sig for tibetansk buddhisme
kender historien fra det 11. Srhundrede
om m0det mellem den store poet og
yogi Milarepa og jaegeren derjagteren
hjort. I denne historie har jasgerens bid-
ske jagthund en prominent plads, hvor
den efter m0det med Milarepa bliver
fredelig og siges at vasre blevet befriet
fra lidelsens vej og oph0re med at jage.
Dog er der i rollen som jagthund nok
ikke tale om en Mastiff, men snarere en
mere slank »Greyhound« afstamning.
En anden historie fortaeller om Milare-
pas fortolkning af sin discipel Rechung-
pas dram om hunde - at disse hunde
repraesenterede Kandroma, de hellige
mytologiske kvindeskikkelser indenfor
tibetansk buddhisme. Det er maske med
disse historier i erindringen, at den tidli-
gere Kalu Rinpoche ved en Kalachakra
indvielse i Stockholm i 1982 velsignede
den tilstedevaerende hund, medbragt af
den svenske oversaetter. Til min og an-

dre tilstedevasrendes store forb!0ffelse
modtog denne hund alle velsignelser
fra de indviede objekter direkte fra Kalu
Rinpoches hSnd. Selv det r0de b3nd der
som symbol p3 uvidenhed benyttes un-
der indvielsen, blev nydeligt sat fast p§
hundens pande. Ak ja, det er mSske ikke
altid det vaerste at vaere en hund.

NOTER
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