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H
opla er også kennelnavnet på ”Hundens” de-
stination i dette raceportræt, hvor kennelens 
indehaver Anette Thomsen har indvilget i at 
bidrage til vore bestræbelser på at tegne et 
alsidigt billede af denne glade, sunde, hen-

givne og vagtsomme terrier. 

Racens historie
Allerede for flere hundrede år siden eksisterede der i Irland 
hvedefarvede (wheaten) terriers med stor, blød pels (softcoated). 
Datidens fattige husmænd havde brug for en hjælper, og her 
passede en wheaten godt ind. Den var billig i anskaffelse og 
nøjsom med foder. Disse hunde havde medfødte anlæg for at 
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En glad

terrier
og mild

En hund i hopla – disse få veldækkende ord beskriver 
kort og godt racen irish softcoated wheaten terrier 
– også kaldet en ”wheaten”

På udstilling ses irish softcoated wheaten terriere klippet i 
facon (som på billedet), og her bør ”almindelige” mennesker 
søge hjælp hos fagfolk. Endvidere holder Dansk Terrier Klub 
kurser desangående. (Foto: Wiegaarden/Tine Luther)
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passe kvæg og kunne holde skadesvildt borte fra forrådskamrene. 
Jagtlyst besad de også. De fulgte bonden lydløst i skov og krat, 
når han gik på lidt ”forbudt” jagt og havde i sin store filtrede pels 
et godt værn mod både rovvildt og krat.

Slægtskabet hører sammen med de tre andre fra Irland, nemlig 
irsk terrier, kerry blue og irish glen of imaal. Racen opnåede god-
kendelse i Irsk Kennel Klub i slutningen af 30’erne. Indtil da havde 
den levet i ubemærkethed på landet.

Opdragelse og pubertet
En wheaten er en intelligent hund med et herligt entusiastisk terrier-
temperament samtidig med, at den har flere brugshundeegenska-
ber. Dens evne til at behage (uden at være behagesyg) bør udnyttes 
optimalt under al indlæring. Gives den en bestemt og konsekvent 
(uden at være hård) opdragelse, vil man få et godt resultat.

Anette Thomsen omtaler en wheatens pubertet som noget ret 
specielt og pointerer, at man i denne ”teenage-alder” (indtræder 
ved 8-10 måneders alderen) skal tackle racen med kløgt. Man bør 
ikke forcere lydigheds/dressurarbejdet og stille for store krav i denne 

periode – da kan den gå i ”baglås” og vise en stædighed, som er få 
racer beskåret. Denne ca. fire måneders pubertetsperiode bør være 
relativ fredelig, og derefter er hunden klar til større udfordringer i alle 
træningsdiscipliner som andre fysiske udfoldelser.

Karakteristika og behov
En wheaten er mildere og roligere end de fleste andre terriere og for-
holdsvis tolerant overfor andre hunde. En hund, der er velegnet som 
familiehund, og som har et vagthundeinstinkt. Den er glad, nysgerrig 
og venlig mod alle og tålmodig med hensyn til børn.

Racen er motionskrævende og behøver meningsfyldt beskæftigelse 
samt et godt socialt liv – gerne i familiens midte.

Dagligdag
Anette Thomsen påpeger, at en wheaten ikke bare er blød i pelsen 

Farverne varierer i nuan-
cer fra lyst hvedefarvet 
til rødligt gylden hos irish 
softcoated wheaten ter-
riere. Højden er ca. 46-48 
cm for hanner og 43-45 
cm for tæver. Vægten er 
15-20 kg.
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– den er også blød (læs mild) i sindet, og den går for at være blandt 
de allermildeste af alle 32 terrierracer. Hun fortæller videre, at den 
har mindst ligeså meget hyrde- og fårehundetemperament, som den 
er terrier. I nok så landlige og haveagtige omgivelser tager den både 
mus, rotter og muldvarper. 

Anette Thomsen slår også fast, at en wheaten ikke er en arvelig 
belastet race med sygdomme og skavanker. Det er en aktiv udehund 

– men en stille og rolig hund indendørs. Sjældent bider den ting i 
stykker, men kan sagtens finde på at sove med familiemedlemmernes 
sko til eksempel. Da Anette Thomsen i det daglige er indehaver af en 
hundesalon, kan det næppe overraske, at hun mener, at en wheaten 
bør møde velklippet med god pelspleje på udstilling. En ”uforberedt” 
wheaten har nok ikke de samme muligheder for at gå helt til tops 
– racen kræver mere end bare det at møde op!

Alt imedens vi indtog et sønderjysk kaffebord, faldt de seks irish 
softcoated wheaten terriere fuldstændigt til ro i stuen af sig selv – det 
eneste, der brød tavsheden, var de 8 hvalpe i bryggerset, som gjorde 
opmærksom på deres tilstedeværelse. Hvalpene fik succes med deres 
forehavende og kom sammen med de voksne ud i haven, hvor alle 
uden undtagelse og unødig knurren, hyggede sig med hinanden. Alt 
imedens undertegnede forsøgte at ”indfange” nogle fotografiske ind-
tryk, der kunne yde disse herlige ”hopla” hunde retfærdighed.

Pelsen
En wheaten har, som navnet siger, en unik blød og langlokket, hve-
defarvet pels på 10-12 cm’s længde. Racen er meget allergivenlig, 
idet en wheaten ikke fælder. Det er en af de få terrierracer, der ikke 
trimmes (hårene sidder fast) – en wheaten skal klippes og det må 
man være forberedt på. Anette Thomsen oplyser, at det er nemt at 
klippe en wheaten, og at det bør ske 3-4 gange om året. Dette sikrer 
en nem og praktisk hverdagspels.
En wheaten kan have tre typer pels:
A.  En ønskværdig og knap så fyldig, men silket irsk præget pels med 

længere fald.
B.  Amerikanerpels, også kaldet ”chokpels” – ser ud, som om hun-

den har haft en hårrejsende oplevelse og fået et ”lille chok”. Klart 
den mest fyldige pels.

C. Curly-pelsen er som A-pelsen, dog mere krøllet.  

Se mere på www.dansk-terrier-klub.dk

Anette Thomsen i en hyggestund med et par af sine irish softcoa-
ted wheaten terriere.
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Irish softcoated wheaten terriere leger godt sammen.
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