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Rasspecial – MANCHESTERTERRIER

Manchesterterrier är en av hundvärldens bäst bevarade hemligheter. De flesta 
har inte hört talas om, och än mindre träffat, en manchesterterrier. Inte sällan 
får MT-ägare frågan om det är en dvärgpinscher, eller kanske en dobermann-
valp, som man har i kopplet. Men nej – manchestern är en alldeles egen ras som 
har funnits bra mycket längre än de flesta andra. 

Att äga en manchesterterrier är att 
förvalta en ömtålig och hotad del av 
den engelska historien.  Rasen har sitt 
ursprung långt tillbaka genom århund-
radena, men är idag en sällsynt juvel 
som behöver vårdas för att överleva in i 
framtiden. 

Manchesterterrier anses av många vara 
en av de äldsta dokumenterade av ter-
rierraserna och förfäder till rasen finns 
avbildad och omnämnd i publikationer 
från så tidigt som 1400-talet. Man kall-
ade då hundtypen Black and Tan Terrier 
och den beskrevs som en mer robust 
hund, med kortare ben och strävare päls, 
än vad manchesterterriern är idag. 

Black and Tan Terriers användes i stor 
utsträckning för rävjakt, tillsammans 
med foxhounds, men var även framstå-
ende på att hålla efter gnagare och andra 
skadedjur i sina ägares hem. För att 
undvika skador orsakade av bytesdjuren 

hade man vid denna tid för vana att ku-
pera hundarnas öron. 

Från 1800-talets början användes dessa 
fenomenala råttjägare, som var vanliga 
i nordvästra England, även i så kallad 
“ratting” - en hundsport som gick ut på 
att man släppte ner en hund i en inhäg-
nad grop med 300 råttor, och hundens 
jobb vara att döda råttorna på kortast 
möjliga tid. Sporten omgavs av intensiv 
vadslagning vilket var ett vanligt sätt för 
Manchesters gruvarbetare att försöka 
dryga ut sina magra löner. Med en duk-
tig hund kunde man  tjäna stora sum-
mor på vadslagningen. 

Någon gång under mitten av 1800-ta-
let började man i Manchesterdistriktet 
korsa framstående black and tan terriers 
med ädlare raser som italiensk vinthund 
och whippet. Exakt när detta gjordes, 
och exakt vilka raser som användes, är 
omstritt, men man lyckades få fram en 

Manchesterterrier– en välbevarad hemlighet

Storlek 
Idealstorlek hanar 41 cm i mankhöjd,-

tikar 38 cm. 

Ålder 
En manchesterterrier lever ofta så länge 

som 14-15 år. 

Användning 
Sällskap, utställning och andra 

hundsporter. 

Pälsvård 
Minimal. 

Hälsa  
Manchesterterrier är en mycket 

frisk ras utan några hälsoprogram. 
VonWillenbrandts (mild blödarsjuka) 

finns i rasen, men i mycket liten 
utsträckning. DNA-test för sjukdomen 

finns framtaget.

RASSPECIAL

av Ulrika Wijk
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smidigare och än mer explosiv hund – 
och det är först nu elegansen som dagens 
manchesterterrier har började ta form.

Källorna kring rasnamnet manchester-
terrier går isär. Mest troligt är att namnet 
uppkom under 1870-talet när rasen de-
lades i två, där en större variant avlades 
med stor framgång i just Manchesterom-
rådet i England. Dock skulle det dröja 
en bra bit in på 1900-talet innan man i 
stamböckerna uteslutande kallade rasen 
just manchesterterrier, istället för Black 
and Tan Terrier. 

När de sanitära förhållandena i landet 
förbättrades sjönk behovet av råttbekäm-
pande hundar i hemmen. Då man även 

införde förbud mot ratting och andra 
blodsporter mot slutet av århundradet 
dalade intresset för rasen ytterligare. 
Dock fick utställningsintresserade upp 
ögonen för dessa elegantare hundar och 
man började tala om rasen som “essen-
tially a fancy dog” vilken avlades enbart 
för sitt utseende. Rasen blev mycket 
populär i utställningskretsar och ut-
ställningsaveln blev både framgångsrik 
och omfattande. Man exporterade nu 
ett stort antal hundar, bland annat till 
Amerika. 

När man i England 1898 även förbjöd 
öronkupering avtog rasens popularitet 
ytterligare. Utformningen av rasstan-
darden för manchesterterrier, med stora 

krav på färg och markeringar gjorde 
det än svårare för uppfödarna. Antalet 
hundar sjönk för att vid slutet av andra 
världskriget endast omfatta 5-11 indi-
vider av rasen i hela England. Genom 
ihärdigt arbete av engagerade rasvänner 
lyckades man dock rädda rasen och få 
den tillbaka till utställningsringarna. 

En ovanlig lyxhund
I Sverige fanns manchesterterriern re-
presenterad redan vid Svenska Kennel-
klubbens första hundutställning i Göte-
borg 1891 och tävlade då som Black and 
Tan Terrier, under rubriken “lyxhundar”. 
Ägare till dessa tre hundar var godsägare 
E Hallin från Skövde. Hallin var den per-
son som höll det svenska rasintresset vid 
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“Rasen är högpresterande i sporter som agility, flyball och disc-dog.”

"Rasen är aktiv och hänger mer än gärna med på allt vad familjen hittar på"

Rasspecial – MANCHESTERTERRIER
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liv de närmsta 20 åren, och i den stam-
bok som SKK publicerade 1902 återfanns 
hela 26 individer av rasen. Rasen ställdes 
ut i Sverige under 1910-1911, men dog 
praktiskt taget ut i landet under första 
världskriget. Den gjorde genom fru Aina 
Rossander en comeback under 1930-talet 
men finns inte omnämnd efter 1942. Det 
skulle dröja ända till 1967 innan rasen 
åter fanns i landet då Stig Bäckström, 
kennel Rose, importerade en holländsk 
tik, Ch Rosemarie. 1970 importerades 
ytterligare en tik av kennel Farmaren, 
och sedan dess har rasen långsamt fått 
fäste i landet. Rasen är i Sverige dock 
fortfarande mycket ovanlig, med endast 
dryga 200 registrerade individer.  Totalt 
finns i SKK’s hunddatabas endast ca 500 
registrerade individer från 1981 till idag. 

Manchesterterrier har en betydligt star-
kare ställning i många andra länder än 
vad den har i Sverige. Både Norge och 
Finland har flera stora uppfödare med 
flera kullar per år. Än idag är England 
den klart ledande nationen för rasen, 
men även där klassas den ännu som en 
hotad ras. I USA och Kanada har man, 
på grund av rasens ringa antal, valt att 
åter slå samman manchesterterrier och 
English Toy Terrier under en och sam-
ma rasstandard. Raserna går under nam-
net manchesterterrier och i storlekarna 
toy och standard. 

Stor personlighet med mycket inte-
gritet
Manchesterterriern och dess karaktär 

sammanfattas mycket väl i det gamla 
engelska uttrycket “En manchester-
terrier kommenderar man inte, man 
vädjar till hans förstånd”. Rasen har en 
sann terrier anda – den är sportig, aktiv, 
snabblärd, påhittig och livlig. Som en 
typisk terrier så sysselsätter den sig själv 
om den inte blir sysselsatt eller tillräck-
ligt aktiverad. Rasen är känd som en av 
de mer belevade och lyhörda terrier-
raserna men den kräver sin ägare. I den 
lilla kroppen bor en stor personlighet 
med mycket integritet. Som mancheste-
rägare bör du ha hundvana och ett smi-
digt sinne för att hålla jämna steg med 
sin hund!

Rasen är samtidigt självständig och 
mycket tillgiven. Manchesterterriern är 
mycket lojal mot, och knyter starkt an 
till sin familj. Dock är de flesta inte över-
drivet förtjust i främlingar; de tolereras 
men inte mer än så. Med detta i åtanke 
är rasen både ett härligt sällskap och en 
utmärkt vakthund, som gärna vaktar 
huset med skall. Många menar att rasen 
inte låter sig mutas till vänskap, men 
det är en sanning med modifikation. De 
flesta individer är mer än lite förtjusta 
i det mesta som är ätbart och kan låta 
sig övertalas för stunden om det bjuds 
något gott. Utomhus rör sig rasen gärna 
över stora ytor och har en omfattande 
aktionsradie. Den jagar mer än gärna 
det mesta som springer – oavsett om det 
är katter, kaniner eller råttor. Även ett 

rådjur eller två kan bli i kappsprunget av 
en smidig manchester! 

Som så många andra terrierraser har 
manchesterterriern gott om energi och 
kräver en hel del motion och aktivering. 
Rasen är högpresterande i sporter som 
agility, flyball och disc-dog. Samtidigt är 
det en ras som gärna ligger inne i soffan 
med sin människa, gärna kryper in un-
der det varmaste täcket eller letar härligt 
varma solfläckar på rumsgolvet. Den har 
en tydlig av- och påknapp, med lika nära 
till ett agilitypass som till en lugn stund 
ihoprullad i mattes eller husses knä. Än 
idag är rasen i stor utsträckning en ut-
ställningsras, även om anmälningsantalet 
jämfört med andra raser är litet. 

Manchesterterriern skiljer sig från 
många andra terrierraser genom sitt 
jämförelsevis milda och mjuka tempe-
rament. Den är betydligt mer känslig 
för (i dess egna ögon) orättvist hårda 
korrigeringar och svarar illa på fysisk 
korrigering och bestraffning. Vägen till 
en manchesterterrier är genom tydliga, 
konsekventa ramar och gott om positiv 
förstärkning. 

Tidig socialisering är en förutsättning för 
en lyckad introduktion i en familj med 
små barn. Deras stora integritet kan göra 
dem något nervösa och i olyckliga fall 
leda till att de blir nafsiga när de vill bli 
lämnade ifred - med eftertanke och god 
uppfostran fungerar det dock oftast väl. 

Rasspecial – MANCHESTERTERRIER

"En manchesterterrier kommenderar man inte, man vädjar till hans förstånd"
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Det är en frisk ras med lång livslängd 
och det är inte ovanligt att hundarna blir 
14-15 år gamla. 

Fortfarande en Black and Tan Terrier
En manchesterterrier är en idag en svart 
hund med tantecken, och mycket dis-
tinkta krav på markeringar. Den ska till 
det yttre vara kompakt, elegant, sund 
och substansfull. Det är en relativt liten 
hund med idealmankhöjd på ca 38 cm 
(tikar) och 41 cm (hanar). Pälsen är 
mycket kort, blank, och väl åtliggande 
mot kroppen. Tack vare den korta pälsen 

kräver rasen minimalt med pälsvård – 
endast kloklippning och ett och annat 
bad är vad som behövs i normalfallen.  

Mot en ljusare framtid
Manchestern har under de senaste få 
åren hittat fram till nya hundmänniskor 
i Sverige. Människor med en brinnande 
tro på rasen och en stark vilja att jobba 
för dessa underbara hundar. Den så väl 
bevarade hemligheten som kallas man-
chesterterrier förtjänar att lyftas fram i 
ljuset för alla att se. 

Texten är en sammanställning av in-
formation från Svenska Kennelklubben, 
RAS, The Canadian Manchester Terrier 
Club, The British Manchester Terrier 
Club och källor tillhandahållna av Ms 
Amanda Kelly, Kennel Fwaggles, Kanada. 

Med värdefulla bidrag av Ida Ask och 
Hans Ahrne. 

Rasspecial – MANCHESTERTERRIER

"Tidig socialisering är en förutsättning för en 
lyckad introduktion i en familj med små barn"

"Lika nära till aktivitet som till soldyrkan"

Ett slående vackert huvud och uttryck hos en 
vuxen hane
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Rasspecial – ENGLISH TOY TERRIER

English toy terrier är en gammal brittisk dvärghundras. Den delar sin tidiga bakgrund med manchesterterriern, 
båda härstammar från släthåriga black and tan terriern och old english terriern. Redan på 1700-talet förädlades den 
svart-bruna, robusta korthåriga jaktterriern genom inkorsning av små vinthundar. 

I 1800-talets Storbritannien förde urba-
niseringen med sig problem med råttor 
och terriers utförde en viktig uppgift 
som effektiva skadedjursutrotare. Vems 
hund som var bäst avgjordes genom att 
anordna blodiga matcher på pubarna 
där hundar placerade i en liten inhägnad 
arena på några kvadratmeter fick döda så 
många råttor som möjligt. En black and 
tan terrier, ”Tiny the Wonder” som sägs 
ha vägt endast 2 ½ kg, hade förmåga att 
döda 200 råttor under en timme. Denna 
hund finns också illustrerad i en målning 
av R. Marshall från ca 1850. 

Övergången till exteriörbedömning 
skedde gradvis efter att den första djur-
skyddslagen introducerades år 1822 i 
Storbritannien. Den första utställningen 
för alla raser hölls 1861 i Birmingham 
och black and tan terriern visades där i 
tre klasser. På utställningen 1862 deltog 
hela 42 black and tan terriers. Alla stor-
lekar var tillåtna men hundarna tävlade 
i olika klasser efter deras vikt. Hundarna 
i den tyngsta klassen blev aldrig popu-
lära och försvann med tiden. Denna tid 
kunde öronen hos black and tan terriern 
vara antingen upprättstående, halvt upp-
rättstående, hängande eller kuperade. 

Miniatyrvarianten erkändes så småning-
om som egen ras, och började kallas 

miniature black and tan terrier. Det var 
redan då - moderiktigt för damerna att 
gå och bära på små hundar, och efterfrå-
gan av små hundar ökade. Storleken och 
vikten hos miniatyrhundar reducerades 
allt mer och till sist var man nere på 
hundar som vägde mellan 900 g och 1,4 
kg. Så små hundar var inte friska, och 
black and tan terriern var nära utrotning. 
Lyckligtvis lyckades uppfödarna rädda 
rasen och idag har vi åter igen en lite 
större terrier som är kapabel till sin ur-
sprungliga uppgift, att utrota skadedjur. 
The Miniature Black and Tan Club grun-
dades i samband med Crufts utställning 
år 1938, och namnet english toy terrier 
(black and tan) har rasen burit sedan 
1960.

SÅRBAR RAS
English toy terrier finns med på den brit-
tiska kennelklubbens lista på inhemska 
sårbara raser. Eftersom rasen har smal 
avelsbas och hotas av utrotning har den 
brittiska kennelklubben öppnat sin stam-
bok för särskilda manchesterterriers från 
USA och Kanada. Det krävs nämligen att 
den manchesterterrier som stambokförs 
i The Kennel Club som en english toy 
terrier ska vara amerikansk eller kana-
densisk utställningschampion, och som 
därmed klassificerats som toy -variant 

av manchesterterriern, ”toy manchester 
terrier”. 

I motsats till tillvägagångssättet i Storbri-
tannien, rasens ursprungsland, kan man 
i de nordiska länderna importera vilken 
amerikansk eller kanadensisk manches-
terterrier som helst, och omregistrera 
den som en english toy terrier, utan någ-
ra krav på tidigare utställningsresultat. 
English toy terrier och manchesterterrier 
har varit separata raser i ca 80 år i Stor-
britannien, medan i USA har hundarna 
klassificerats som två storleksvarianter av 
samma ras, med en gemensam rasstan-
dard. Det har importerats flera manches-
terterriers till de Nordiska länderna de 
senaste åren, och använts flitigt i avel. 

HISTORIK OCH POPULATION I 
SVERIGE
Den första english toy terriern importe-
rades till Sverige år 1958 av Carolina Rob-
son, kennel Selsendys. Under 1960-talet 
registrerades det 45 stycken english toy 
terriers i Svenska Kennelklubben och 
1970-talet hela 63 stycken. Därefter sjönk 
registreringssiffrorna till endast en regist-
rerad english toy terrier under 1980-talet 
och nio hundar under 1990-talet. 

Under 2000-talet började nya uppfödare 
sitt arbete med rasen och antalet svensk-

English toy terrier – liten, energisk och mångsidig
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Rasspecial – ENGLISH TOY TERRIER
födda hundar har ökat kontinuerligt. Po-
pulationsstorleken är dock mycket liten 
och rasen sårbar, men utbyte av avelsma-
terial sker mellan länderna.  Mellan åren 
2000 och 2016 har det registrerats totalt 
210 english toy terriers i SKK. Av dessa 
var 27 hundar importer, i huvudsak från 
Finland, Norge och Storbritannien. Året 
2008 hade rekordmånga registreringar 
för rasen, total 32 stycken, varav tre im-
porter. Kullstorleken har varierat mellan 
1 och 5,5 valpar som årligt genomsnitt, 
vad gäller hundar använda i avel mellan 
1990 och 2016. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
English toy terrier används i huvudsak 
som en sportslig och trevlig sällskaps- 
och familjehund, och enstaka individer 
används framgångsrikt till sin ursprung-
liga uppgift, att utrota skadedjur.

English toy terriers är ivriga att lyda, 
kvicka och smidiga i vändningarna, 
orädda för höjder och lämpar sig därför 
speciellt väl för agility. Under 2014 kor-
ades den första english toy terriern som 
agilitychampion i Finland, svenskfödda 
Twinstripe Heron, storleksklass Medium. 
I Norge korades en english toy terrier till 
Norsk Agilitymästare 2015 i storleksklass 
Small.

En english toy terrier har fått utmärkta 
resultat på viltspår i Finland, och inom 
omsorgen i de nordiska länderna finns 
det flera utbildade terapi- eller rehabilite-
ringshundar tillhörande denna ras. För-
utom agility kan rasen också lämpa sig 
för lure coursing och freestyle hunddans.

LYNNE OCH MENTALITET
English toy terriers är nyfikna, aktiva 
och orädda hundar som passar en aktiv 
familj. De är alerta och snabbtänkta, 
och ska alltjämt vara, när tillfället bjuds, 
skickliga i sin ”profession”, att utrota 
skadedjur. De tycker mycket om att 
vara med och göra saker. Unghundar är 

mycket energiska och behöver aktiveras 
på ett lämpligt sätt i både kropp och själ. 
De har gällt skall och vaktar hemmet 
gärna. De blir fästa vid sina ägare, och 
som ensamhund vill den förstås vara 
nära denne dag och natt. English toy 
terriers fungerar också utmärkt att hållas 
i par eller i grupp, men helst med hundar 
av ungefär samma storlek. Det är viktigt 
att lära en english toy terrier, på samma 
sätt som alla andra hundar, att vara en-
sam korta stunder. English toy terrier 
älskar värme, och om den får bestämma 
sover den helst i sängen under täcket 
bredvid matte eller husse. Under den 
kalla årstiden när det blåser, regnar och 
snöar behöver den en värmande jacka.

HÄLSA
English toy terrier lever vanligtvis ett 
långt liv, uppskattningsvis 11-14 år, en-
staka hundar har blivit hela 17 år gamla. 
Rasen har generellt en sund konstruktion 
utan exteriöra överdrifter. De vanligaste 
ärftligt betingade sjukdomarna hos rasen 
är patellaluxation och katarakt. Unghun-
dar kan ibland drabbas av hårsäckskval-
ster, demodikos, men enligt uppfödarna 
är den ofta en lindrig form som går över 
av sig självt och behöver ingen behand-
ling. Unghundar kan också ibland vara 
övermodiga i sina hopp från möbler eller 
stenar m.m. utomhus, och skada sig. 

 JCM eller juvenil kardiomyopati orsakar 
plötslig död hos valpar eller unghun-
dar av rasen toy manchester terrier. De 
drabbade hundarna är oftast yngre än 
ett år gamla och dör plötsligt, till synes 
utan tecken på hjärtsjukdom. Sjukdomen 
har drabbat även den nordiska english 
toy terrier-populationen via oreglerad 
omregistrering av manchesterterrier 
till english toy terrier. Cirka 90 hundar 
med anknytning till nordamerikanska 
manchesterterriers har DNA- testats i de 
nordiska länderna, och cirka 30 hundar 
har visat sig vara bärare av JCM. Att 
öppna stamboken för registrering av 

manchesterterriers som english toy ter-
riers har således inte varit positivt i alla 
bemärkelser. 

FRAMTIDEN
Det väcker hopp och förväntan att så 
många i Finland har upptäckt förtjäns-
terna hos english toy terriern, rasens 
popularitet har nämligen kraftigt stigit 
under det senaste decenniet. Mellan 2006 
och 2016 registrerades det totalt 135 kul-
lar (494 valpar) i Suomen Kennelliitto. 
Därutöver importerades det 44 english 
toy terriers till Finland under samma tid.

Eftersom rasen ändå är numerärt liten 
behöver efterfrågan öka även i Sverige, 
inte minst för att behålla de få hundar 
som föds här. Alltjämt säljs en stor andel 
av de få valpar som föds här till valpspe-
kulanter i utlandet, främst Finland och 
Norge. 

Det behövs fler engagerade uppfödare 
som gör reklam för denna enastående 
hundras och som strävar mot ett gemen-
samt mål, att föda upp sunda och rasty-
piska english toy terriers.  

Marja Huttunen 
Kennel Twinstripe
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English toy terrier som en arbetande hund i småbruk med kaninuppfödning 
På lantgårdar brukar man se vallhundar, border collies och kelpies som arbetande hundar som glänser med sin skicklig-
het och motivation.English toy terriern däremot känner man igen som en duktig råtthund, men vilka andra arbetsuppgifter 
kan den passa till? Det som den förlorar i storleken eller instinkter ersätts av klipskhet, envishet och en terriers oändliga 
intresse av omvärlden.

English toy terriern Tiuku (Stone-
meadow’s Enchanted One) skaffades till 
gården för att bekämpa problemet med 
råttor. På gården bedrivs kaninuppföd-
ning på ca en hektar. Råttorna orsakar 
stor skada och dödar gärna kaninungar 
och kan ta livet även av en stor kanin.

Tiuku bekantades med kaniner redan 
som valp och hon lärde sig fort att man 
aldrig får ta tag i kaninerna med tän-
derna. Man kan ha henne lös i kanin-
boxarna, hon är mycket försiktig med 
dem. Tiuku är ganska mjuk för att vara 
en terrier och vill vara till lags. Hennes 
arbetsvilja är omåttlig. Det värsta hon 
vet är att stanna inne när ägarna går ut 
för att göra sina sysslor.

Tiuku har visat sig att kunna valla höns – 
en dag då hon träffade vår lilla hönsflock 
ute gick hon runt den, hyste hönorna 
ihop och började valla dem tillbaka till 
hönshuset, lugnt och sansat. Den här 
händelsen visade att man kan få en toy 
terrier att valla och därefter började 
Tiuku tränas i att valla.

En english toy terrier kan inte valla 

intuitivt men den är snabbtänkt och 
mycket intresserad av djur i rörelse. När 
Tiuku hade lärt sig kommandon ”vänta”, 
”gå ifrån” och ”gå närmare” kunde hon 
hjälpa till mycket med vardagliga sysslor 
som att valla tillbaka en höna som vand-
rat för långt från de andra. 

Förra sommaren vallade Tiuku våra fyra 
gäss genom grindarna till deras sommar-
bete. Hon hämtar också hönorna till 
hönshuset på kvällarna för övernattning. 

Tiuku arbetar lugnt, men vid behov och 
på kommando finns det skärpa som får 
en motsträvig fågel att lyda. Tiuku biter 
aldrig höns och har fått springa undan 
från ilskna höns – och så snabb som hon 
är kan hon lätt undvika deras näbbar.

Tiuku fungerar utmärkt på eftersök. En 
höna som hade gjort rede i buskarna 
för att ruva sina ägg i smyg orsakade 
bekymmer och var svår att hitta. Tiuku 
letade ivrigt i terrängen och visade med 
viftande svans när hon hade hittat hen-
ne. Tiuku hittade också en annan höna 
som hade somnat under verandan. Det 
brukar vara hon som först märker att det 

finns rymlingar på gården.

Med kaninerna är Tiuku oslagbar. Ka-
ninerna är rymningsbenägna och trots 
stadiga inhägnader lyckas alltid någon 
rymma lite då och då. Tiuku distraherar 
kaninen så att den är lätt att fånga, eller 
vallar kaninen tillbaka till ladugården. 
När kaninboxarna städas hjälper Tiuku 
till genom att hålla kaninerna kvar i 
boxhörnan. 

Också de ursprungliga uppgifterna som 
skadedjursutrotare klarar hon galant. 
Möss och sork dödas effektivt och även 
stora råttor möter sitt öde i terriers 
tänder.

Tiuku är alltid pålitlig, hon kan döda en 
råtta som har kommit in hos kaninung-
arna – hon bryr sig inte alls om skuttan-
de kaninungarna utan koncentrerar sig 
helt att ta fast råttan. Tiuku sköter också 
rollen som vakthund på gården och rap-
porterar om besökare och inte minst om 
grannens hund råkar ha rymt.

Tiuku har tränats till sina varierande 
uppgifter i vardagen när situationen har 
uppstått. Belöningen är ibland godis 
men enbart muntligt beröm räcker 
ofta långt. Speciellt när Tiuku hittar ett 
förrymt djur blir hon så överlycklig att 
hon inte bryr sig om godis. En English 
toy terrier är väldigt kvicktänkt och en 
påhittig ägare kan ha mycket nytta av en 
sådan i många sysslor.

Förutom sitt arbete lever Tiuku ganska 
vanligt hundliv, går på skogspromena-
der, ibland med ryttare, sover bredvid 
ägaren i sängen under täcket och ”dödar” 
leksaker på soffan. När det regnar 
tränar hon tricks inomhus. Hon har gått 
grundkurser på agility och rallylydnad. 
Även freestyle – hunddans passar Tiuku 
utmärkt och har börjat träna även det.

Text: Jonna Kumpulainen, fritt översatt 
av M. Huttunen
Bilder: Jonna Kumpulainen och Eeva 
Niklander
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