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RASSPECIAL ! AIREDALETERRIER

Karaktär och ursprung
En airedaleterrier är given som sin ägares bästa vän i vardagslivet, 
en glad och pigg följeslagare på skogspromenader och skidturer. 
Den behåller sin lekfullhet och livsglädje upp i hög ålder, men 
har också värdighet, väl medveten om sin skönhet och elegans, 
med en hållning som om den ägde hela världen; The King of 
Terriers! För att få fram denna underbara och mångsidiga hund 
har ett flertal raser korsats in. Det började i mitten av 1800-talet i 
Yorkshire, England, där gruvarbetare, textilarbetare och lantbru-
kare kring floden Aire sökte en hund som gick att använda till 
det mesta, t.ex. som skadedjursbekämpare och i jakt på flodråttor. 

foto Emine Lundsten
Kungen bland Terrier

Airedaleterrier är till storleken den största 
av terrierraserna. Den skall vara muskulös, 
rörlig, ganska kort och kraftigt byggd utan 
tendens till högställdhet eller överdrivet 
lång kropp.
Den skall ha ett vaket uttryck. Rasens 
karaktärsdrag utmärks av ögonens uttryck, 
öronens hållning och den upprätt burna 
svansen.
Pälsen skall vara hård, tät och sträv.
Färg:  
Sadel som är svart eller melerad (grizzle) 
liksom ovansidan på nacken och på svansen. 
Alla övriga partier skall vara tanfärgade. 
Öronen har ofta en mörkare tanfärg. Mörka 
skuggningar kan finnas runt halsen och på 
skallens sidor. Några få vita hårstrån mellan 
frambenen accepteras.
Mankhöjd:  
Hanhund: cirka 58 - 61 cm  
Tik: cirka 56 - 59 cm
Detta är utdrag ur den standard som gäller 
idag.

En typisk Yorkshiregrupp från tidigt 1900-tal. 
T.v. Ch Dumberton Lass, t.h. Ch Master Briar. 

Foto från Holland Buckleys bok (1928)

Texterna är sammanställda av Kerstin Ekegren och AnnChristin 
Molin från klassiska böcker och skrifter, samt aktuell informa-
tion från AiredaleTerrierGillets årsböcker och klubbtidningar. 
Behjälpliga med granskning har Pia Lundberg och Katarina 
Sundberg varit.



6 Terrierposten | 3-2020

Den allra första rasstandarden, ganska kortfattad, skrevs i 
mitten av 1870-talet och skulle duga än idag, men med den 
skillnaden att det då tilläts mycket större storleksvariationer, 
mellan 16 kg för de minsta tikarna till drygt 27 kg för de största 
hanhundarna. 1885 godkändes rasen av Engelska Kennelklub-
ben under sitt nuvarande namn.

Huvudingredienserna tros ha varit den strävhåriga bruna och 
svarta terriern och olika jaktraser. Utterhundens inkorsande 
var viktig för att få en ökad vattenpassion och storlek, ge styrka, 
uthållighet, utmärkt luktsinne och ett naturligt behagligt lynne. 
Flera andra terriervarianter tros ingå däribland bullterriern som 
gett airedaleterriern dess humor och ibland fysiska okänslig-
het. De tycker t.ex. om att sova på rygg med alla fyra tassarna i 
luften.

Den svenska historiken
Ingen vet när den första airedaleterriern kom till Sverige, men 
i en av Svenska Kennelklubbens första stamböcker, finns två 
airedaleterrier. Ch Reliable, född 1891 i England och visad på 
utställning i Stockholm 1894, var den första registrerade utställ-
ningschampion av alla raser i Sverige. Den andra hette Whisky, 
en förstapristagare som var son till den berömde engelske Ch 
Cholmondeley Briar. Vilken den första tiken var och vem som 
hade den första valpkullen är inte känt. 

I Sverige kom aveln igång på allvar med att Richardis Sörvik, 
kennel Roederich, importerade sin första airedaleterrier 1912. 
Hon kom att bli tongivande under flera decennier, senare med 
hjälp av sina döttrar Aase och Gudrun. Att Richardis Sörvik 
fick så stor betydelse för rasens utveckling bottnar i att hon 
hade en otrolig blick och känsla för att ”sålla agnarna från 
vetet”. Hon hade en säker fingertoppskänsla att importera rätt 
hundar och tvekade aldrig att använda andras hanhundar, 
oavsett ägare, om hon ansåg att det var den mest passande för 
tiken.

I början av 1930-talet fick en ung man, Stig Ahlberg, upp 
ögonen för airedaleterriern. Han skulle senare, under prefixet 
Ragtime, få mycket stor betydelse för rasen och förutom sina 
egenuppfödda airedaleterrier importerade han många betydel-
sefulla avelshundar från England. (Lär känna honom bättre i 
artikeln om hans liv längre fram i tidningen).
Betydelsefulla importer
År 1937 importerades Ch Aislaby Bertric av Roederichkenneln. 
Han präglade sin avkomma mycket starkt till det bättre och an-
vändes mycket flitigt i aveln. Airedaleterriern blev elegantare 
med långa huvuden, men de fick också kortare ryggar, en mer 

kvadratisk helhet, under Bertrics och hans avkommors tid.

Nästa hanhund, som hade en mycket stor genomslagskraft i ra-
sen, föddes 1970 i England och hette Ch Siccawei Galliard. Han 
lämnade aldrig sitt födelseland, men hans barn och barnbarn 
spreds till många länder, inte minst till Norden. Med Galliard 
fick vi kompaktare och kortare airedaleterrier med utmärkta 
bakställ men förlorade också en del riktigt långa och vackra 
huvuden. Här i Sverige fick nu rasen mycket stora framgångar 
i utställningsringarna också gentemot andra raser, eftersom 
minst ett trettiotal hundar tillsammans vann ett stort antal 
gruppsegrar (BIG). 

Rasens vinstrikaste utställningshund, Ch Darinkum Scene Stea-
ler (e Galliard) vann bara han, 25 BIG och 3 SKK-BIS. 
8 andra airedaleterrier delade på ytter ligare 9 SKK-BIS mellan 
1968-88. 

Efter kuperingsförbudet 1989 minskade registreringssiffrorna 
drastiskt, men även på grund av att några större uppfödare av 
rasen av olika skäl slutade. Rasen fick en downperiod även i sitt 
hemland. På senare år har rasens flagga vajat högst i USA och 
Ryssland.

Många olika individer har fortsatt att hävda sig väl i gruppsam-
manhang på utställningar även framåt i tiden, om än inte lika 
frekvent som tidigare. SKK-BIS har dock bara en hund lyckats 
vinna under åren 1989 - 2012, nämligen Ch Copperstone   
Requisition (uppfödd och ägd av Maureen Klerell) 1995. En 
annan vinstrik hund, som också gjort stora avtryck i aveln 
är finskfödde Ch Big Lady's Your Majesty (samägd av Terttu 
Lardner och Dodo Sandahl), den senaste i raden inom rasen som 
lyckats bli årets terrier 1998. Framstående arbetande airedaleter-
rier beskrivs separat.

Många uppfödare har engagerat sig i airedaleterrierrasen ge-
nom åren i både långa och kortare perioder. 

För den som vill fördjupa sig mer om både två och fyrbenta aire-
daleterriercelebriteter rekommenderas Svenska Terrierklubbens 
Jubileumsskrift från 2003, där en krönika berättar airedaleter-
rierns historia i Sverige under hela 1900-talet i en komprimerad 
form och naturligtvis i tidigare rasspecialer i Terrierposten: nr 
1-1989, nr 2-1997, nr 4-2007 och nr 1-2013!

Två mycket erfarna och, på olika sätt, viktiga personer för rasen, 
som fortfarande är aktiva är Pia Lundberg, kennel Pinto, och Dodo 
Sandahl, kennel Sandale. Pia är uppfödaren som hållit fast vid sina 
tiklinjer, som hon kombinerat med framstående hanhundar från 
väldigt många olika håll och ändå lyckats behålla sin typ, som visat 
sig i många jämna och prisbelönta uppfödargrupper. (Läs mer om 
Pia i en separat artikel på sidan 19). Dodo har bidragit med många 
importer både i fysisk form och genom sperma. Hon är en mindre 
uppfödare, numerärt sett, men har gjort stor reklam för rasen ge-
nom att vara involverad i ett mycket stor antal utställningsvinnare. 
Väldigt många årets airedaleterriervinster har det blivit, framförallt 
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En favoritställning, ryggläge. Foto K. Ekegren
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från 1990 och framåt, och då inte bara med importer utan även 
med ett par egenuppfödda hundar. Både Pia och Dodo är exteriör-
domare och har bidragit att sprida kunskap om rasen både i stora 
och mindre sammanhang.

I och med möjligheterna att importera sperma öppnade sig 
en helt ny värld för uppfödarna, men inte helt okomplicerat, 
inte bara för airedaleterrier, utan för de flesta raser. Förr när 
man bara parade på ett naturligt sätt träffade man avelsdjuren 
personligen, såg dem och lärde känna dem, om än en kort tid. 
Man träffade även ofta släktingar till avelsdjuren. En ytterlighet 
idag kan vara att man köper sperma från en hane som man sett 
en snygg (photoshoppad?) bild av. Temperamentet får man 
förutsätta är OK, om han är välmeriterad, men hur är det hos 
släktingarna och hur friska är de? Det är nya frågeställningar att 
ta hänsyn till för den moderna uppfödaren. 

2007 vanns BIS på den prestigefyllda Montgomeryutställningen 
i USA av en airedaleterrier. Ch Evermay's High Performance 
var namnet. 

Denna hund blev sedermera USAs vinstrikaste airedaleterrier, 
så välbyggd och korrekt, utan överdrifter, precis som sin dotter 
Ch Joval Angel's Kiss, som tog ett hattrick under den oförglöm-
liga helgen, då WDS arrangerades i Stockholm 2008. High Per-
formance har imponerat på många uppfödare och har använts 
själv eller genom sina barn och barnbarn över hela världen. 

På senare år 
Den senaste gången airedaleterriern var temaras i TerrierPosten 
var 2013, så här följer en kort uppdatering av vad som skett i 
samband med ATGs Open Show och en del andra spektakulära 
händelser sedan dess. För intresserade är det lätt att hitta fler 
resultat på ATGs hemsida liksom på Terrierklubbens, där för 
övrigt hela raspresentationen i nr 1 2013 finns att läsa.

2013 inträffade kanske den mest spektakulära händelsen av dem 
alla. Airedaleterriern har inte varit en frekvent BIS-vinnare i 
SKK- sammanhang på senare år, men detta år blev två airedale-
terrier BIS hos SKK på en och samma dag! 7 juli var datumet! 
Då vann Ch Joval Faith and Courage (ägd av Börje och Monica 
Gustafson) BIS i Alfta och Ch Big Lady's Great Wish (ägd av 
Jenny-Ann Hofverberg) blev BIS i Piteå. Det hade då gått 18 år 
sedan en airedaleterrier senast blev BIS på en SKK-utställning. 

Great Wish's seger bidrog till att hon blev årets vinstrikaste 
BIM detta år. Faith and Courage blev i sin tur tvåa på listan 
över årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier, slagen bara 

Här delar ATGs ordförande Stig Ahlberg ut priset till Årets airedaleterrier. 
Detta är från 1992, då Ch Jokyl Special Delivery vann, ägd av Dodo Sandahl, 

Gunilla Pastarus och Monica & Börje Gustafson. 
Bronsstatyetten var skänkt av Ingela Nilsson, Gay Gordon's. Foto T. Lardner

Ch Evermay's High Performance 
Foto J-A Hofverberg

Ch Joval Faith and Courage 
Foto: M Gustafson

Ch Big Ladys Great Wish
Foto: A C Burman
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av Ch Canis Rocket Fire (ägd av Eva Olsson-Krawczyk och To-
masz Krawczyk) som bland annat blev BIG på SKK-utställning-
en i Växjö.Årets Open Show hölls i Morokulien, dvs på gränsen 
mellan Sverige och Norge, tillsammans med norska airedaleter-
rierklubben. Den svenska utställningen hölls på söndagen och 
dömdes av Åke Magnusson, kennel Fair Trial. Av 37 anmälda 
hundar utsåg han norske Ch Rabben's Kingston (ägd och upp-
född av Halvor Sigfridstad) till BIS och Ch Rabben's Northern 
Star (ägd av Pernilla Ouis) blev BIM. Klubbmästerskapet i lyd-
nad avhölls dagen innan och där blev det för första och hittills 
enda gången en delad förstaplats, nämligen mellan Ch Sandale 
Casanova (ägd av Kerstin Ekegren) och Ch Zenit von Erikson 
(ägd av Eva Persson). Domare var Mia Andersson.

2014 dominerades utställningsringarna av Canis Rocket Fire, 
som detta år erhöll 11 BIS- eller BIG-placeringar samt BIS på 
ATGs Open Show. Året slutade med att han ohotad kunde 
bärga hem titeln årets utställningsairedaleterrier. Även Joval 
Faith and Courage höll sig framme och erhöll fem BIS- eller 
BIG-placeringar, bl.a. BIG i Österbybruk. Vinstrikaste tik 
detta år var Ch Airepatrol's A Hazy Shade of Winter (ägd och 
uppfödd av Mia Holm). Årets Open Show gick av stapeln i 
Vilsta och som redan nämnts segrade Canis Rocket Fire. BIM 
blev finska Ch Big Lady's Madame Butterfly (uppfödd av Pirjo 
Hjelm och delägd av henne och Pia von Koch). Domare denna 
gång var Geir Flyckt-Pedersen, kennel Louline, som hade 34 
airedaleterrier att gå igenom. KM i lydnad hölls i samband med 
årets aktivitetsläger och där dömde Jenny Coldén och hon utsåg 
Sandale Casanova till klubbmästare.

2015 erhöll Joval Faith and Courage flera BIS- och BIG-pla-
ceringar och Ch Big Lady's Red Baron (samägd av Jenny-Ann 
Hofverberg och av uppfödaren Pirjo Hjelm) blev BIG vid SKKs 
utställning i Piteå. Årets vinstrikaste airedaleterrier blev dock 
Ch Katusha Sandale von Ospern (samägd av Dodo Sandahl och 
Gunilla Pastarus) som bl.a. segrade på årets Open Show i Borås 
där Petra Stenkula, kennel Klofkulla, var domare. BIM, av 22 

deltagande hundar, blev Ch Big Lady's October Noble (samägd 
av Terttu Lardner och Dodo Sandahl). Årets vinstrikaste 
hanhund var Ch Pinto Cross Country (ägd och uppfödd av Pia 
och Stefan Lundberg). Klubbmästerskapet i lydnad avhölls även 
detta år i samband med aktiveringslägret och där segrade Zenit 
von Erikson. Tävlingen dömdes av Ari Koronen.

2016 var jubileumsår – ATG fyllde 50 år! Domare till årets 
Open Show i Röstånga var självskriven – Pia Lundberg, kennel 
Pinto. Av 40 deltagande hundar utsåg hon Ch Jokyl It's My Par-
ty (ägd av AnnChristin Molin) till BIS och norske Ch Rabben's 
Quarterback (uppfödd och ägd av Halvor Sigfridstad) utsågs 
till BIM. Klubbmästerskapet dömdes av Ewa Jacobsson och där 
segrade återigen Zenit von Erikson. Vad gäller årsbästatitlar 
så knep Jokyl It's My Party titeln årets BIM men vinstrikast 
av dem alla var Ch Art Direkt Airedale Bodyguard (ägd och 
uppfödd av Åke och Gulli Sandin).  Bland övriga vinstrika 
hundar under året märktes Big Lady's Red Baron som erhöll 
tre grupplaceringar, och ovannämnde Canis Rocket Fire, som 
gjorde en sejour i USA och lyckades vinna den åtråvärda US 
Ch-titeln, den första och hittills enda i sitt slag av en svenskfödd 
airedaleterrier.

2017 blev Art Direkt Airedale Bodyguard årets utställningsai-
redaleterrier bland annat genom att bli BIG på SKKs Eslövsut-
ställning. Titeln årets BIM erhöll Ch Lovestorm's Hot Summer 
Day (ägd och uppfödd av Lotta Streijffert). Big Ladys Red 
Baron fortsatte att erövra flera grupplaceringar under året. 
Open Show detta år gick av stapeln i Strömsholm och där hade 
Sanna Rosell (kennel Beacytan) 33 hundar att bedöma. Bäst 
tyckte hon att Rabben's Quarterback var och som bästa tik ut-
valde hon Lovestorm's Hot Summer Day. Klubbmästerskapet i 
lydnad dömdes av Claes Göran Håvedal och vann gjorde Lisjös 
Gretchen (ägd av Monica Olsson).

2018 var det dags för återbesök i Morokulien vad gällde Open 
Show, även denna gång i samarbete med Norska Airedaleter-
rierklubben. Domare var brittiska Jane Turner, kennel Crillee, 
som hade 37 hundar anmälda. Vann gjorde Ch Jokyl Redrose 
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Ch Canis Rocket Fire.
Foto Eva Olsson-Krawczyk

BIS och BIM i Röstånga, airedaleterrierdans
Foto R Förre-Larsen
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Day (ägd av Dodo Sandahl) och BIM blev norske Ch Rabben's 
Winner (ägd och uppfödd av Halvor Sigfridstad). Redrose Days 
seger här, la grunden till att hon senare på årets kunde hämta ut 
priset till årets vinstrikaste utställningsairedaleterrier. Att hon 
dessutom bl.a. blev BIG på SKKs Gimoutställning bidrog också. 
Bästa hanhund detta år blev Art Direkt Airedale Bodyguard. 
Klubbmästare i lydnad blev norska Juno von Erikson (ägd av 
Camilla Haugsand). En annan remarkabel segrare under året 
var finske Ch High Voltages Take On Me (ägd av Eeva och Rei-
jo Kiviharju), som blev BIS på SKKs utställning i Överkalix.

2019 var återigen samma hundar i topp vad gäller årsbästalis-
tan. Jokyl Redrose Day blev årets vinstrikaste utställningsaire-
daleterrier och Art Direkt Airedale Bodyguard blev årets BIM. 
Redrose Day vann bl.a. BIG på SKKs Norrköpingsutställning 
och blev återigen BIS på ATGs Open Show. Den sistnämnda 
hölls i Ronneby och dömdes av tyska Kathrin Weller, kennel 
Young Duke, och där deltog 29 hundar. BIM blev Ch Noble-
man Du Clos De Clairdouet (ägd av Lars Hellberg). Klubb-
mästerskapet i lydnad, som hölls i samband med årets läger, 
dömdes av Kerstin Ekegren som utsåg Lisjös Gretchen till 
klubbmästare. 

2020 – ja, där finns ingenting att berätta. Coronapandemin har 
som bekant förhindrat allt vad hundutställningar och andra 
hundaktiviteter heter….
Pälsvård
Att vardagstrimma sin airedaleterrier kan varje ägare med 
tillräckligt intresse och ork lära sig, men det kräver tid och 
energi. I annat fall får man be om professionell hjälp. Viktigt i 
sammanhanget är att pälsen blir trimmad, utan hjälp av vassa 
verktyg och saxar, för att behålla den karaktäristiska strävheten, 
vädertåligheten och inte minst färgen.

Finesser inför utställning kräver en hel del mera av trimmaren, 
inte minst en portion konstnärlighet, för att nå ett extra bra 
resultat. 

Trimmas airedaleterriern på ett korrekt sätt, fäller den inte och 
pälsen är lättskött. Det räcker med en grundlig genomkamning/
vecka och bad vid behov.

Ch Art Direkt Airedale Bodyguard. 
Foto B. Gustafson

Kontakt
Fritt följ

Kontakt
Apportering

foto I. Söderlund foto I. Söderlund 
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Airedaleterriern är ursprungligen en jakt- och gårdshund från 
Yorkshire i norra England. Rasen baseras på en blandning av 
olika lokala terriervarianter samt med utterhunden. Gemen-
samt för dem alla är att de var självständigt arbetande jakthun-
dar och under 1800-talet fungerade airedaleterriern som jakt-, 
vakt- och sällskapshundar. Under 1900-talet insåg man att vissa 
individer även hade potential som polis- och militärhund.

 Airedaleterrier var aktiva under båda världskrigen som spår-, 
rapport- och sökhundar. Den har även använts som bland 
annat jakthund av både småvilt och storvilt (inklusive björn, 
puma, vildsvin), som vallhund (både får och boskap) och som 
narkotikahund vid tullen. 

Rasens standard, vad gäller temperamentet, säger att den 
”representerar terrierns alla kända karaktärsdrag”. Den ska ha 
”snabba rörelser och förväntansfullt ”stå på tårna” inför minsta 
rörelse”. Vidare ska den vara ”öppen, självsäker, vänlig, modig 
och intelligent. Den är alltid uppmärksam, inte aggressiv men 
orädd”. 

Dagens hälsoundersökningar och BPH-sammanställningar visar 
dock tyvärr, att rasen har en ganska stor andel hundar som har 
problem med rädslor, det gäller framförallt ljudrädslor. Men 
trots detta !nns det många bland dagens airedaleterrier i Sverige 
som är tävlingshundar i lydnad, agility, viltspår, rallylydnad, 
nose-work, spår, sök och rapport. Det !nns också airedaleterrier 
som, runt om i världen, arbetar som ledarhundar, terapihundar, 
servicehundar, slädhundar och lavinhundar. En mångsidigare 
hundras får man leta e"er! Det verkar som att man, med rätt 
träning, kan forma en airedaleterrier till allt man önskar sig! 

Naturligtvis !nns det raser som är framavlade för speciella ända-
mål och det är svårt att tro att en airedaleterrier, mer än undan-
tagsvis, kan slå ”specialisten” inom dennes eget område.

De första airedaleterrierna som importerades till Sverige kom 
från Tyskland, och det är omvittnat att de hade ett betydligt 
skarpare temperament än dagens. När airedaleterrieruppfödar-
na (runt 1925) övergick till att importera hundar från England 
berodde det mer på att de engelska hundarna var mindre hårda 
och skarpa än att de var vackrare. 

De två första polishundarna kom till Sverige 1910, en schäfer 
samt en airedaleterrier vid namn Cora. Båda hundarna kom från 
Hamburg som färdigutbildade ”kriminalhundar” och jobbade 
inom ”detektivtjänsten”, vilket lär betyda att de arbetade ungefär 
som nutidens id-spårhundar. År 1918 bildades på helt privat 
initiativ i Stockholm en förening som döptes till Svenska Skydds- 
och Sjukvårdshundar och den var endast öppen för raserna schä-
fer, rottweiler, dobermann och airedaleterrier. Att airedaleter-
riern fanns med berodde med största säkerhet på de goda resultat 
rasrepresentanter gjort i skyttegravarna under första världskriget, 
främst som rapport- och sjukvårdshundar. Klubben associerades 
till SKK 1919 som någon slags specialklubb, men sysslade endast 
med utbildning och bruksprov. Avelsarbetet och utställningar låg 
för airedaleterrierns del under Svenska Terrierklubbens ansvar. 
Airedaleterrierna inom Svenska Skydds- och Sjukvårdshundar 
utbildades i huvudsak till draghundar och rapporthundar. Klub-
ben fanns endast i Stockholm men under korta perioder även i 
Göteborg och Västerås. Under 1930-talet lades klubben ner e"er 
”splittring och sönderfall”. 

Arbetande 
airedaleterrier

Ch Zenit von Erikson
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Vid andra världskrigets utbrott insåg man behovet av att knyta 
ihop, för militära ändamål, lämpliga hundraser i en ny enhetlig 
organisation och 1940 bildades Svenska Brukshundklubben, och 
airedaleterriern överfördes dit från Svenska Terrierklubben.

Många protester kom från svenska airedaleterrieruppfödare 
(och Svenska Terrierklubben) som menade att rasen endast 
avlades såsom sällskapshund och därför inte passade in i den 
nya Brukshundklubben. För att göra en lång historia kort så 
genomfördes en stor remissrunda 1942 och slutsatsen blev att 
airedaleterriern inte skulle kvarstå som brukshund, då de an-
sågs vara för små till växten och inte tillräckligt orädda. Enligt 
chefen för arméhundskolan !ck 90% av alla airedaleterrier 
”kasseras” vid anlagstesterna av den anledningen. Pälskvali-
teten ansågs inte heller bra, e"ersom den hade alltför mycket 
mjuk underull, så att snö och kvistar fastnade i pälsen. Baserat 
på detta beslöt SKK att 1945 föra tillbaka airedaleterriern till 
terriergruppen. 

Ibland sägs det att airedaleterriern ”från början” eller ”egent-
ligen” är en brukshundras, men det är inget som rasklubben 
skriver under på. Ursprungligen var rasen en självständigt 
arbetande jakthund. Brukshundras var den endast under en 
handfull år (1940-1945) men ansågs, som framgår ovan, inte 
hålla måttet som brukshund. Läser man rasens standard vad 
gäller temperamentet (se ovan) så ser man att detta inte är 
beskrivningen av en brukshundras. Dessa kännetecknas bl.a. av 
uttalad samarbetsvilja med sin förare medan airedaleterriern 
tvärtom ska vara en ras, som bland annat är utåtriktad och ”står 
på tårna”. Standarden ska ju vara rättesnöre vad gäller aveln, 
såväl för exteriören som temperamentet.

I Sverige är airedaleterriern sedan många år enbart sällskapshund 
men det hindrar inte att #era individer har visat framfötterna 
som brukshundar och tjänstehundar. Rasens första brukscham-
pion hette Vinland Vixen och var aktiv som rapporthund på 
1940-talet. Den största stjärnan inom bruksgrenarna är otvivel-
aktigt Just-A-Promise (med svensk Roederich-far och tysk-
född mor), som ägdes och tävlades av Christina Lundin under 
1980-talet. Müsco som han kallades erövrade brukschampionat 
med certi!kat i samtliga fyra bruksgrenar, deltog i bruks-SM, 
erhöll lydnadschampionat och tjänstehundscerti!kat. Hans kull-
syster, Alma-Mon-Amour, (ägare Christer Sörbom) som började 
tränas i lydnad och bruks vid 4,5 års ålder, erhöll även hon bruks-
championat (med cert i både spår och rapport), lydnadschampi-
onat och tjänstehundscerti!kat. Några #er brukschampionat har 
däre"er inte uppnåtts men däremot en handfull airedale terrier 
med tjänstehundscerti!kat, den senaste är norskfödde Rabben's 
Keen Observer, svenskägd av Anders Andersson. 

Framgångsrika airedaleterrier i de olika tävlingsgrenarna 
under de senaste tio åren
LYDNAD
Sedan 1960-talet har elva airedaleterrier uppnått lydnadscham-
pionat, den senaste är tyskfödde Zenit von Eriksson, ägd av 
Eva Persson som hann knipa sitt sista lydnadscert, och därmed 
lydnadschampionatet, i början på detta år, strax innan allt vad 
tävlingsverksamhet !ck läggas ned pga Corona pandemin. 
Se bild på sidan 10. Andra airedaleterrier med framgångar i 
lydnadsringarna de senaste tio åren är Dante von Erikson, även 
han ägd av Eva Persson, som också han tävlar i lydnadsklass 3 
och där har erövrat ett förstapris, och Ch Pinto Lómbra del 
Gigante, ägd av Åsa Vinnerberg, som tävlade i lydnadsklass 3 
upp till att han var 11 år gammal. 

Flera airedaleterrier har erhållit titlar i de lägre klasserna under 
den senaste tioårsperioden.  

Airedale Terrier Gillet började premiera ”årets lydnadsairedale-
terrier” redan 1980 och många olika hundar har följaktligen 
vunnit den titeln. Det är intressant att notera att det är sam-
ma hundförare som återkommer gång på gång, men med 
olika hundar. Flera av dessa lydnadshundar har även utställ-
ningschampionat. Det !nns alltså ingenting som hindrar en 
standard enlig airedaleterrier, att vara en fungerande lydnads-
hund!
BRUKS
Några brukschampionat har rasen inte fått fram sedan 1980-ta-
let, men väl hundar som framgångsrikt tävlat i alla klasser från 
appellklass till elitklass. Det gäller framförallt spår men även i 
sök, samt några enstaka gånger i rapport. 

Framgångsrikast det senaste året är norskfödda Wayosi Eimhir 
Elza, ägd av Maria Juslin, som till och med blev förra årets 
vinstrikaste tävlingshund inom bruks av alla terrierraser. De 
tävlar i elitklass spår där de erövrat certpoäng. 

Andra framgångsrika airedaleterrier i bruks under den senaste 
tioårsperioden är bl.a. Zenit von Erikson, ägd av Eva Persson, 
som tävlar i elitklass spår och högre klass i sök. Evas andra 
hund -Dante von Erikson – tävlar även han i elitklass spår och 
högre klass sök. Frizzys Top Tarras, ägd av Kenneth Ahlvik, 
tävlade för några år sedan i högre klass spår. 

Många framgångsrika besök från Norge har tyskfödda Chablis 
von Erikson med sin ägare Kristin Løken gjort under de senaste 
åren och här i Sverige har de framgångsrikt tävlat i elitklass sök 
och elitklass spår.

Rabben's Keen Observer Wayosi Eimhir Elza
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AGILITY 
Agility är en sport som borde passa airedaleterrier men som 
tydligen inte lockat så många hundägare inom vår ras att prova 
på. Några få hundar har dock utmärkt sig under de senaste åren 
t.ex. Lisjös Waldemar, ägd av Ebba Andersson, som erövrat en 
”pinne” i klass 1, vilket även Coastguards Karybdis, ägd av Carina 
Eldsäter, gjort, liksom Zenit von Erikson, ägd av Eva Persson. 

VILTSPÅR
Inom detta gebit har rasen fått fram #era champions, de två 
senaste heter Lisjös Kicki (ägare Kerstin Edeen) och Lisjös Siri 
(förare Karin Öhrström), båda uppfödda av Kerstin Edeen. 

Andra Lisjö-hundar med titeln Viltspårschampion är Lisjös Mär-
ta (ägd av Kerstin Edeen), Lisjös Gisela (tävlad av både Kerstin 
Edeen och Ronny Steenberg), Lisjös Britta (ägd av Kerstin 
Edeen) Lisjös Isak (ägd av Kerstin Edeen), Lisjös Morgan (ägd av 
Ewa Jacobsson) och Lisjös Kalle (ägd av Ewa Jacobsson). 

Även airedaleterrier med andra kennelnamn har visat framföt-
terna i spårskogarna, t.ex. Jackeroo Vics Magni!cant Scot, som 
tillsammans med sin ägare Susanne Sarezäter även de erhöll ett 
viltspårschampionat.

Ett stort antal airedaleterrier har erhållit godkänt anlagsprov i 
viltspår.

RALLYLYDNAD
Detta verkar vara en gren som tilltalar airedaleterrierägare. En 
hel del hundar har tävlat i alla klasser, från nybörjarklass till 
elitklass. Två rallylydnadschampionat har det blivit, Zenit von 
Erikson och Dante von Erikson, båda ägda av Eva Persson, står 
för den bedri"en. Två andra airedaleterrier har titlar upp t.o.m. 
den näst högsta klassen, avancerad klass, nämligen Sandale 
Casanova, ägd av Kerstin Ekegren och Klo$ulla's Making Your 
Mind Up, ägd av Elisabeth Pettersson. 

Ytterligare #er airedaleterrier har erhållit titlar i nybörjar- och 
fortsättningsklass.

NOSEWORK
Nosework är den senaste o%ciella tävlingsformen som airedale-
terrier i Sverige tävlat i och många hundar har sedan starten 2017 
erhållit godkända do"prov. Flera av dessa hundar har dessutom 
börjat tävla i klass 1 och två av dem har även avancerat till klass 
2. De framgångsrikaste tävlingsekipagen är Lisjös Sixten, ägd av 
Inger Söderlund, och !nskfödda Ch Big Lady's Chili Flake, ägd 
av Jenny-Ann Hofverberg.

RASSPECIAL ! AIREDALETERRIER

Lisjös Waldemar

Ch Jackeroo Vics Magnificant Scot, som tillsammans med matte banat väg för 
många andra i skogen. Här vid slutmålet av spåret klöven är hittad!

Ch Dante von Erikson

Ch Lisjös Sixten

Fotografer bl.a. A-M Nordén, M Lundström, I Tykesson, I Söderlund och A-K Söderbäck.
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Airedaleterrier
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den mångsidiga rasen! 

Fotografer J. Damgren, M. Gellerstig, B. Gustafson, M. Hofverberg, C. Ivarsson, T. Johansson, H. Jorméus, L. Lodestål, A-M Nordén, L. Silver, L. Svensson
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Mary Swash (se presentation i slutet av artikeln!) beskriver här historiken av denna magni!ka ras i dess ursprungsland. Texten 
publicerades först i engelska Kennel Gazette 2018 och är fritt översatt av AnnChristin Molin.

På 1800-talet var airedaleterriern först känd som working 
terrier, waterside terrier eller bingley terrier tills den till slut 
!ck namnet airedale terrier, vilket fortfarande är det namn som 
rasen har idag. Ursprungligen var det en arbetande ras, vars 
ägare också deltog med sina hundar på utställningar. Numera 
är airedaleterriern mest en utställnings- och sällskapshund, 
även om många individer fortfarande visar sina jakt-och vakt-
instinkter, om de får chansen. Naturligtvis uppmuntras inte det 
senare idag. 

Under första världskriget användes airedaleterriern i stor om-
fattning som polishund och av militären. Den brittiske över-
sten E.H. Richardson tränade många rapporthundar och hans 
favorit var airedaleterriern. Han födde upp stora, starka hun-
dar, som tjänade armén väl under de båda världskrigen. Senare 
tog schäfern över denna roll, då den ansågs mera mottaglig 
för dressyr. Airedaleterriern visade en väsentlig individualitet, 
som gjorde den svårare att forma. De #esta airedaleterrierägare 
kan nog hålla med om detta påstående, men också att airedale-
terrier är en alldeles särskild sorts hund.

Det är omtvistat när den första hundutställningen av betydelse 
var. Airedaleterrier nämns i resultatlistor från en utställning i 
Birmingham 1883. I Engelska Kennelklubbens stambok från 
1886, !nns för första gången en sektion för airedaleterrier.

På målningar och fotogra!er från denna tid visas en till utse-
endet ganska annorlunda hund, jämfört med idag. De största 
skillnaderna är att hundarna hade mycket mindre skägg, 
benhår och kuperade svansar. På några av dessa alster kan man 
dock se det uttryck som fortfarande är önskvärt.

Newbold Test var troligen den första som blev champion 
(1891). En annan hund som inte blev champion, men som 
generellt sett !ck stort in#ytande på rasen var Airedale Jerry, 
som hade rykte om sig att ha utmärkt päls med klara färger och 
en kra"ig välproportionerlig kropp men inte så vackert huvud. 
Det stora in#ytandet fortsatte främst genom sonens sonson 
Master Briar, som anses vara en av grundpelarna i rasen och far 
till några av de bästa airedaleterrierna vid denna tid.

I tidernas begynnelse, när hundar bytte ägare, bytte de också 

o"a namn. Det ställde till det för dem som ville följa resultat 
innan Engelska Kennelklubben publicerade sin första stambok 
i vilken stamtavlor gradvis byggdes upp. Många framstående 
airedaleterrier exporterades från Storbritannien redan då till 
andra länder. Detta gillades inte av rasens inhemska beundrare, 
varken då eller senare fram till idag.

Airedaleterriern ansågs vara mycket mångsidig och Holland 
Buckley (uppfödare runt förra sekelski"et med kennelnamnet 
Clonmel) skriver i sin bok om rasen: ”sammantaget är airedale-
terriern den mest användbara hund som !nns, och personlighe-
ten är sin egen”.

I USA har rasen också många beundrare. Att följa champion-
klassbedömningen på Montgomery-utställningen, världens 
främsta terrierutställning, är en fantastisk syn. Bara att se 
presentationen och uppvisningen av hundarna är värt resan. 
Den s.k. Montgomery weekend innehåller också arbets- och 
jaktprovs-tävlingar, där man kan se hur läraktig en airedale kan 
vara. I gamla böcker kan man läsa om hur fantastiska ameri-
kanska airedaleterrier var på att spåra och döda olika typer av 
björnar i början av 1900-talet. Det !nns många referenser till 
hur modiga de var utan att vara grälsjuka, och att de var mycket 
trogna. Som sagt, en mycket allsidig hund.

Terriernas konung, airedaleterriern i Storbritannien

Clonmel Shell Maid – 1929, med det önskvärda uttrycket

Airedale Jerry, från sent 1800-tal

Ch Aislaby Aethling – född 1933
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E"er andra världskriget hade många av de gamla kennlarna 
slutat, men nya tillkom och av dessa utmärkte sig Aislaby, som 
producerade många champions, däribland Ch Aislaby Aeth-
ling, som vann terriergruppen (BIG) på Cru"’s 1935.

Det anordnades inga utställningar under kriget, men redan 
10 månader e"er freden höll North of England Airedale Club 
sin första cert-utställning. Andra klubbar följde e"er och allt 
återgick långsamt till det normala.

På den första e"erkrigsutställningen på Cru"’s 1948 vann Jean 
Hopwoods Ch Barrycro" Bedlam Bruce bäst i rasen (BIR). Vid 
denna tid hade airedaleterriern utvecklats till att mer likna de 
hundar vi ser idag.

För att förflytta oss framåt i tiden, så har airedaleterriern 
haft enastående framgångar just på Cruft’s. 1961 vann Ch 
Riverina Tweedsbairn Best in Show (BIS) på denna prestige-
fyllda utställning och han blev också Årets hund av alla raser 
både 1960 och -61! 

1986 upprepade Ch Ginger Xmas Carol bravaden och 1996 
blev hennes dotterdotter Ch Jokyl &is is My Song BIS-2. Den 
sistnämnda är fortfarande rasens rekordhållare i antal vunna 
cert; 45 (!) för lika många olika domare och 13 BIG. My Songs 
far, Ch Jokyl Gallipants erövrade titeln Årets hund (alla raser) 
1983 (vann 8 BIS och 14 BIG) och #era bästa avelshundstitlar 

e"er att ha lämnat 25 brittiska champions!  
Alla dessa vinnare kan spåras tillbaka på Airedale Jerry.

Berömda kennlar under 1950 och -60-talen använde #itigt 
varandras hundar, och avkommorna som producerades !nns 
i #era av dagens stamtavlor. Kennelpre!xen Riverina, Siccawei 
och Bengal var mycket dominerande, så också Kresent, fast i en 
mindre numerär. 1970 föddes Ch Siccawei Galliard (e Ch Bengal 
Flamboyant) som blev far till 17 brittiska champions, däribland 
ovannämnde Gallipants.

Ch Riverina Tweedsbairn, visad av Mary hemma på kenneln

Ch Siccawei Galliard

Ch Jokyl This is My Song vid en av sina gruppvinster

Ch Bengal Springtime tv och Ch Siccawei Impudent Miss 
visade av sina uppf./äg. Mollie Harmsworth resp. Clare Halford 1968. 

Båda tikarna har gjort betydande avtryck i aveln bl.a. är Springtime farmor och 
Impudent Miss mor till den legendariske avelshunden Ch Siccawei Galliard

Ch Ginger Xmas Carol, Årets hund alla raser 1985 med 14 BIG och 5 BIS-vinster
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Bengalkenneln producerade många underbara tikar, som ligger 
bakom de #esta av dagens vinnare. Även om många av de bästa 
brittiska airedaleterrier har exporterats, främst till USA, så 
är det också en amerikan som kommit till Storbritannien via 
Italien, nämligen Ch Green!eld Captain Fantastic. Han har ha" 
stor påverkan på rasen, och sonen Ch Jokyl Captain Scarlet har 
fortsatt med detta starka positiva in#ytande.

Det !nns många mycket bra böcker om airedaleterrier och 
också mängder av minnessaker för samlare. Vårt hus är fyllt av 
tavlor, muggar, skulpturer och kuddar med airedaleterrier på: 
”You name it, we have it!” avslutar Mary.

Fotografer: bl.a. Fall, D. Hedges, Johnson, A.R.Williams, AC 
Molin, D. Dalton, D. Brand.

Presentation:

Mary Swash, ursprungligen Mary Wells startade sin hundbana 
genom att arbeta på den stora kenneln Roundaway. Där fast-
nade hon för den strävhåriga foxterriern, (liksom norska Grete 
Bergendahl, välkänd uppfödare, kennel Marstens och domare, 
som var där samtidigt). Mary födde upp ett #ertal champions 
av den rasen med sitt kennelpre!x Wyrecro". 

Mary var under #era år kompanjon med den välkände hand-
lern (och senare domaren) Joe Cartledge, i vars rörelse Marys 
briljanta trimkonst kom väl till pass, främst på alla airedaleter-
rier, som de hade i sin vård. 

1968 #yttade Mary till Jokyl kenneln, där hon blev ansvarig för 
all uppfödning och utställningsverksamhet. 

Hela den tiden med alla fantastiska framgångar !nns dokumen-
terad i ”&e Jokyl Story”, som publicerades i svensk översättning 
i TerrierPosten nr 1-2013 och också kan läsas i original (liksom 
ovanstående text) på www.jokylairedales.co.uk för den som vill 
fördjupa sig ytterligare. 

Mary avvecklade sin strävhårsuppfödning, när hon började 
arbeta på Jokyl, och därefter var det bara airedaleterrier som 
gällde. Senare blev hon även delägare i Jokyl kenneln och 
idag är hon ensam kvar som ägare, men fortfarande aktiv 
uppfödare, 85 år.

Fotnot:
Observera att Storbritannien inte alls har så många utställningar med certmöjligheter, som det !nns i Sverige. Antalet per år för 
airedaleterrier, som grundas på antal registreringar, kan alltså ändras över tid. 2018 var antalet 19 st. och då är National Terrier 
(bara terriers) och fyra rasklubbsutställningar inräknade. Alltså !nns det bara 14 möjligheter till BIS-vinster där alla raser deltar, 
vilket understryker vilka exceptionella vinnare de ovannämnda hundarna har varit!

Ch Green!eld Captain Fantastic, vinnare av 32 cert, 3 BIG o 1 BIS i Storbritannien

Mary visar Ch Jokyl Gallipants
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Hemma hos Pia Lundberg, kennel Pinto, är det alltid 
airedaleterrier som har gällt. På väggarna hänger ett stort 
antal av Richardis Sörviks (kennel Roederich) målningar, 
framför allt av airedale. Här berättar Pia om sin bakgrund 
i rasen och om målningarna. (denna artikel har tidigare 
publicerats i ”Domarbladet” 2018).
Det började med "Lurvas", Ripston Medina (e"er Turkish 
Chie"ain undan Trottens Trumfess), som var vår sommar-
hund från jag var fyra år. E"er några år blev hon vår på heltid. 
Då blev ansvaret vårt för trimning och allt annat. 

Vi kom till Trimningsinstitutet Hunden. Det blev första mötet 
med Gudrun Sörvik-Jansson som övertog kennel Roederich 
tillsammans med sina två systrar Aase Cornéer och Mette Lind-
blom e"er sin mor Richardis Sörvik. Richardis var den som 
börjat föda upp airedale på allvar i Sverige under tidigt 1900-tal. 

En samlingspunkt
Trimmet var en samlingspunkt för alla hundmänniskor i 
Stockholm eller på genomresa. Jag började som trimelev där vid 
13–14 års ålder under skolloven och sedan på heltid från 1969.

En person som o"a kom på besök var Gunnar Arvidsson (Trot-
tens kennel). Det var alltid roligt att lyssna på honom och Gud-
run, när de berättade om gamla tider. Gunnar hade också ägt 
trimmet tidigare och även jobbat med hundar i USA under en 
tioårsperiod. Han var stilig och jag beundrade honom mycket.

Gudrun blev min ”hundmamma”. Hon hade så mycket erfaren-
het, deltog i all planering, tittade på alla mina valpkullar, och 
var mycket rak och ärlig.

Ch Trottens Trots Allt, uppfödare Gunnar Arvidsson. 
Enda valpen i kullen och döpt av Richardis Sörviks dotter Gudrun. 

En av de vinstrikaste Trottens hundarna, såld vid nio veckor för 25 öre (!) 
till Else Tegner kennel av Saxa. Denna tavla hängde i entrén till 

Trimningsinstitutet Hunden i Stockholm. Jag såg den första gången 
som sexåring, den blev min 19 år senare.

Pia Lundberg
Sedan början av 1950-talet har det funnits airedaleterrier hos Pia Lundberg. Här nedan berättar hon själv på sitt koncentrerade sätt om 
sitt hundliv. Tilläggas kan att Pia numera är den levande uppfödare, som hållit på längst med rasen i Sverige och fortfarande är aktiv. 
Hon är den enda kvarvarande som var med och bildade rasklubben AiredaleTerrierGillet 1966, i vilken hon dessutom är hedersmedlem 
i. Pia är, tillsammans med sin man Stefan, den senaste airedaleterrier uppfödaren som erhållit den förnäma Hamiltonplaketten! Detta 
låter som om det vore en gammal person, men Pia har nyligen bara passerat 70-årsstrecket!
Det är många champions som fötts på kennel Pinto, och periodvis visades många jämna uppfödargrupper, med framstående place-
ringar på utställningar, ivrigt supportade av hjälpsamma valpköpare. Några av dessa blev duktiga trimmare, upplärda av Pia, men 
oftast var det Pia som trimmade/putsade dem till utställning, vilket är näst intill lika beundransvärt som själva uppfödningen. Flera 
av valpköparna har också tränat och tävlat sina hundar till lydnadstitlar.

Ch Berrycroft Astuma, mor till Ch Trottens Trots Allt
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Fin skylt
1958, samma år som Lurvas gått bort, hämtades Mountebanks 
Muscot på Carin Lindhés trim på Birger Jarlsgatan. Utanför det 
trimmet hängde en !n skylt, i form av en airedale. Den !ck Stig 
Ahlberg e"er Carins bortgång, nu hänger den hemma hos oss.

1960 ställdes Muscot ut första gången på Ostermans Marmor-
hallar. Där trä'ade jag Stig Ahlberg.

Strax innan detta deltog jag på Terrierjuniorernas möte. Det 
var på prov e"ersom jag var bara tolv år, två år för ung för att få 
vara med. Där trä'ade jag Siv Jernhake, Carl-Gunnar Sta(erg, 
Lars Adeheimer, Gunilla Törne, Elisabeth Spång och Birgitta 
Hasselgren med #era.

1962 !ck jag Terrierjuniorernas resestipendium "för visat 
terrierintresse". Det var på 100 kronor att användas till utställ-
ningen i Göteborg och där delta på supén. Pengarna räckte... 
och jag trä'ade västsvenska pro!ler som Gudruns syster Aase, 
även hon konstnär.

Kennelnamnet
Coastguards Amulette kom till oss e"er mycket tjat på min 
pappa Sune, som ifrågasatte och sa:

– Du är tokig, vi har en hund och du vill köpa en till för 400 
kronor, kommer du verkligen att vara intresserad av hundar 
hela ditt liv?

Vi skojade o"a om detta, både han och mamma Ruth stöttade 
mig till 100 procent.

Som reglerna var när jag sökte kennelnamn, blev Pinto godkänt 
tills första kullen, som föddes den 4 april 1964 och i den kom 
också vår första champion.

1966 bildades AiredaleTerrierGillet; det var Stig Ahlberg, Gud-
run Sörvik-Jansson, Ulla Timander, Barbro Söderberg, Carin 
Lindhé och jag i den första styrelsen, som jag sedan blev kvar i 
36 år. 

Stamtiken
1971 inköptes Gin Rummy Roederich e"er Ch Graviabel Gold 
Label undan Ch Ravaillac’s Lady Lustre. Hon ligger bakom all 
min uppfödning fram till nu, hon blev mor till tio champion-
barn! De #esta e"er Ch Bengal Mogul, en underbar hund som 
har gett så mycket. Vi behöll Ch Pinto Polyglott och Ch Pinto 
Prime and Proper och gick lite olika vägar med dessa båda 
tikarna avelsmässigt.

Samma år besökte jag &ree Counties show i England och 
förälskade mig i en tik, Ch Siccaway Ruby. Hon fanns i James 
stamtavla (Ch Darinkum Scene Stealer), som Sonija Johansson, 
kennel Malmängen, och AnnChristin Molin, kennel Tanwood, 
importerade senare. 

En ung Pia. Här ses hon med unghunden Ragtime Snowdrop. 
Själv var hon 17 år gammal. Foto: Privat

Ch. Aislaby Bertric, far till Ch Trottens Trots Allt. Richardis dotter Aase reste till 
England för att lära sig trimma och leta efter en bra avelshund,!så kom "Billy" till 

Sverige, troligtvis 1937. Han var av en annan modell än de airedale som fanns 
här då. Enligt dottern Gudrun var tavlan mycket lik Billy.

Den första uppf.gruppen 1978, fr.v  Ch Pinto Pillow Talk, 
Int Ch Pinto Prime and Proper, Ch Pinto Jet Set Girl, 

Int Ch Pinto Harry Lime Theme och Ch Pinto Polyglott
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1978 hade vi vår första uppfödargrupp, det blev en i raden 
under en lång period, och det som jag själv har tyckt varit det 
roligaste. Då deltog fem hundar, det blev en del trimning… 

En ny dimension
1989 blev jag auktoriserad domare. Ytterligare en dimension 
öppnade sig. Resor, hundar, människor, vyer. Fantastiskt! Jag 
har ha" glädjen att få döma airedaleterrier i Europa, Australien, 
och USA, bland annat på Montgomery.  

2016 dömde jag Airedaleterriergillets jubileumsutställning, 
50 år efter att jag varit med och startat rasklubben.

Många av Richardis Sörviks målningar har jag fått e"er Stig 
Ahlberg, men också av Gunnar Arvidsson.

Storseger med egen uppfödning; Best in show i Ransäter 1988 
med Int Ch Pinto Rum and Coca Cola. Foto Per Undén

Singas Carneval, gåva från Gunnar Arvidsson

Pia dömde AiredaleTerrierGillets utställning när klubben !rade 50 år. 
Hon skänkte en statyett signerad Aase Cornéer till BIS-vinnaren. 

Foto Marie Gadolin

Fakta om Richardis Sörvik

Svensk konstnär född 1893 i Skåne, verksam i Göteborg där hon 
avled 1975.

Richardis Sörvik studerade konst bland annat på Valands må-
larskola och medverkade i samlingsutställningar på Göteborgs 
konsthall. Hennes konst består framför allt av blomsterstilleben, 
hästar och hundporträtt utförda i olja eller akvarell.Hon !nns, 
liksom dottern Aase Cornéer, representerad på SKK:s museum.

Detta är Pias egen favorittavla, som hon förärades av 
Gudrun Sörvik-Janssons barn, Leif och Gunilla, för ett par år sedan
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Skulptur av Richardis Sörvik

Skulptur av Aase Cornéer Denna statyett är en förlaga till ett vandringspris, som tävlades om för 
första gången på 1920-talet. Det var skänkt av kennel Roederich och 
”avsett att uppmuntra aveln av airedaleterriers”. Hunden var skulpte-

rad av den samtida uppfödaren Gerda Henckel, kennel af Cara

Skulptur av Aase Cornéer

Förutom alla vackra airedaleterriertavlor på väggarna i det Lundbergska hemmet, så !nns också många underbara 
skulpturer. Här ett litet urval:

Alla airedaleterrieruppfödare som hittills förärats SKKs "naste utmärkelse, 
Hamiltonplaketten är:
Kennel Mountebanks, Carin Lindhé. 1929
Kennel Hunneskär, Valesca Biehl. 1936
Kennel Roederich, Richardis Sörvik. 1938
Kennel af Cara, Gerda Henckel. 1938
Kennel av Saxa, Elfe Tegnér. 1945
Kennel Trottens, Gunnar Arvidsson. 1947
Kennel Önsvala, Emil Nilsson. 1955
Kennel Jungfältets, Carl-Olof & Erna Jungefeldt. 1967
Kennel Ragtime, Stig Ahlberg. 1972
Kennel Gay Gordon's, Ingela Nilsson. 1987
Kennel Pinto, Pia & Stefan Lundberg. 2001
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Airedale Terrier Gillets historia
Den 21 april 1966 samlades ett gäng airedaleterrierentusiaster 
hemma hos Stig Ahlberg på Rilanda gård utanför Rimbo och 
bildade en interimsstyrelse och under hösten samma år stadfäs-
tes klubben. 

Första året bestod klubben av 35 medlemmar och styrelsen 
bestod av mycket namnkunnigt folk inom airedaleterrierkret-
sar. Självskriven ordförande var Stig Ahlberg (kennel Ragtime, 
Hamiltonplakettör) och sekreterare och skattmästare var Ulla 
Timander (kennel Memphis). Övriga styrelsemedlemmar var 
Gudrun Jansson (kennel Roederich, Hamiltonplakettör,) Carin 
Lindhé (kennel Mountebank, Hamiltonplakettör), Barbro Sö-
derberg (kennel Redline) och Pia Rudenholt (senare mer känd 
med e"ernamnet Lundberg, kennel Pinto, Hamiltonplakettör). 
Ena revisorsposten besattes av Carl-Olof Jungefeldt (kennel 
Jungfältet, Hamiltonplakettör). 

Redan första året anordnade man en klubba"on i Stockholm 
och de kom att följas av många, många #er genom åren. 

Gillet tog redan under första året fram en stencilerad skri" ”Till 
en nybliven airedaleägare” som bl.a. distribuerades av uppfö-
darna vid valpleverans. Dessutom tog man fram ett klubbmärke 
– samma som används fortfarande. Nya informationsbroschyrer 
har dock tagits fram #era gånger under årens lopp.

Klubbträ'arna har varit legio genom åren – många framstående 
personer har föreläst över olika ämnen som berört vår ras t.ex. 
handling, pälsvård, veterinära frågor, fotografering av hundar, 
airedaleterrier i andra länder, vardagslydnad, presentation av 
olika tävlingsgrenar såsom t.ex. agility och av mentalbeskriv-
ningar, t.ex. BPH.
Under sjuttiotalet började man med klubbmatcher mot andra 
terrierrasklubbar. Första matchen gick mellan airedaleterrier och 
westie och där gick segern till airedaleterrierna. Sådana klubb-
matcher mot olika terrierrasklubbar fortsatte man med årligen 
fram till att Östsvenska Terrierklubben började anordna sina 
s.k. match-shows. Likaså anordnades lydnadskurser i egen regi 
liksom gemensamma airedaleterrierpromenader och studiecirk-
lar. Gillet har deltagit med både folk och hundar vid olika mässor 
genom åren, främst kanske vid montrarna på Hundmässan i 
Stockholm och på My Dog i Göteborg.

1972 startade prisutdelningen till årets vinstrikaste utställnings-
airedaleterrier och den förste pristagaren blev Ragtime Topgal-
lant, ägd och uppfödd av Stig Ahlberg.

Året e"er anordnades den första klubbträ'en med hundar när-
varande och där stod pälsvård, utställningsträning och pick-nick 
på programmet. Trimkurser anordnades – o"a #era per år – och 
leddes av rasens ledande uppfödare runt om i landet. Dessvärre 
är det en aktivitet som minskat under de senare åren. Andra 
teman för kurser genom åren, har varit exempelvis spårning, 
kantarellsök och agility. Likaså har anordnats mentaltester, under 
de första åren MH i SBKs regi, men numera är det BPH-be-
skrivningar som gäller. Sedan några år tillbaka sponsrar ATG 
deltagande airedaleterrier i BPH med 200 kr e"er genomförd 
beskrivning och dessutom skickar ATG årligen ut brev till ägare 
av två-åriga airedaleterrier med uppmaning till dem, att låta sina 
hundar genomgå BPH liksom hö"ledsröntgen. På senare tid har 
ATG bokat in 2-3 BPH årligen, öppna bara för vår ras på olika 
BPH-banor runt om i landet.

1978 hade ATG sin allra första egna Open Show i Stockholm. 
Hela 75 airedaleterrier deltog och dömdes av engelska Pat Crome 
(kennel Tintara) som fann sin vinnare i Darinkum Scene Stealer 
(Sveriges genom alla tider vinstrikaste utställningsairedaleterrier 
– ägd av AnnChristin Molin och Sonija Johansson). 

Under sjuttiotalet kom det att bildas tre andra Airedale Terrier 
Gillen runt om i landet: Sydsvenska i Skåne, Sydöstra i Blekinge 
och Småland och Västra med säte i Göteborg. 

Här är nästan alla i ATGs första styrelse samlade vid ringside i England 1971. 
fr.v Ruth Rudenholt, Pia Lundberg, Gudrun Sörvik-Jansson, 

Lars och Ulla Timander, Mette Sörvik-Lindblom och Carin Lindhé

Stig Ahlberg, tillsammans med sina Ch Ragtime Top Secret och 
Ch Ragtime Topgallant (t.h.). Foto Andreas.

Ch Darinkum Scene Stealer, hittills den enda som vunnit 
Årets utställningsairedaleterrier fem gånger. Foto W Dufwa.
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Av någon outgrundlig anledning blev de inte lokalavdelningar 
under en huvudstyrelse utan verkade som självständiga klub-
bar med egna styrelser men med likalydande stadgar och det 
ursprungliga ATG förvandlades till Östra Gillet. De fyra Gillena 
turades om att, under två år i taget, fungera som huvudstyrelse – 
ett något otympligt förfarande, men det fungerade under många 
år. Alla fyra Gillena anordnade egna Open Shows varje år, de 
#esta så småningom även med en lydnadstävling. Dessa utveckla-
des genom åren till att bli ett klubbmästerskap i lydnad.

Under åttiotalet insti"ade Gillet hedersmedlemskap och den 
första att erhålla den äran var Carin Lindhé. Ett annat nytt 
pris var till Årets vinstrikaste lydnadsairedaleterrier och första 
mottagaren av det priset var LP Ivanhoe Iasa, ägd av Kerstin 
Ekegren.

Sedan starten hade Gillet gett ut ett medlemsblad, som från 
början bestod av några stencilerade, hophä"ade A4-papper, 
men från åttiotalet kom den ut som en tidning i A5-format 
med klargul framsida med ATGs logga på. Numera trycks den i 
färg och med foto på framsidan. Ungefär samtidigt, som första 
moderniseringen av klubbtidningen tillkom, kom Stig Ahlberg 
ut med sin bok om airedaleterrier – Terriernas Kung – som 
numera !nns i nytryck och kan beställas från ATG. Året e"er 
kom Gillets första årsbok ut, de första åren dock i privat regi. 
Den innehöll statistiska fakta om rasen, bild och stamtavla på 
alla nya champions, referat och rapporter från de olika Gillens 
verksamheter samt många kennelannonser. 2007 tillkom en 
hemsida för klubben och 2012 hamnade ATG på facebook. Från 
2020 !nns ATG även på Instagram.

1983 anordnades ATGs första uppfödarträ' och på program-
met stod ” typ och kvalitet på våra hundar, temperament, 
hö"ledsdysplasi, valpdödlighet och fertilitet”. Detta har Gillet 

fortsatt med, med några års uppehåll. Numera kallas de dock 
airedaleterrierkonferenser och alla airedaleterrierintresserade 
medlemmar är välkomna.

Gemensamma resor anordnade Gillet ibland, bl.a. till !nska 
airedaleterrierklubbens utställning i Helsingfors och fram-
förallt till England år 1976, då airedaleterriern !rade sitt 100 
årsjubileum och, likaså till England år 2000, då rasklubben där 
anordnade en internationell trä' kallad ”Airedale 2000”.

Hälsoenkäter har ATG låtit genomföra vart tionde år sedan 
slutet på nittiotalet, med osedvanligt hög svarsfrekvens de första 
åren. 

Sedan början på 2000-talet arbetar ATG, under ledning av 
sin avelskommitté, med RAS-dokumenten och det första RAS 
fastställdes 2005. 

Under 2005 började även arbetet med att slå samman de fyra 
Gillena till att åter bli ett enda och 2006, i Jönköping, blev sam-
manslagningen ett faktum, e"er ett helt friktionsfritt samarbete 
mellan de fyra Gillena. 

2005 började ATG dela ut priser även till årets vinstrikaste 
bruksairedaleterrier, årets vinstrikaste agilityairedaleterrier och 
årets vinstrikaste viltspårsairedaleterrier. De första vinnarna i 
de tre grenarna var Ch Jokyl Lionheart, ägd av Gitte Faraasen, 
Karmadales Hot Pepper, ägd av Carina Eldsäter, resp. Ch Pinto 
Swing It Magistern, ägd av Åsa Björk.

2008 tillkom nya årsbästatitlar – årets bästa svenskfödda aireda-
leterrier vanns första gången av Ch Klo$ulla's Black Diamond, 
ägd och uppfödd av Petra Stenkula och årets allround-airedale-
terrier, som vanns av Ch Fair Trial's Sextus, ägd av Eva Persson. 
2009 utdelades för första gången Gillets förtjänsttecken och 
förste mottagaren av detta pris var Sten Olsson, i första hand för 
sitt mångåriga arbete med årsboken. 

2008 var också året då Gillet genomförde sin första aktiverings-
helg, vilket var tänkt som ett en-gångs-arrangemang, men blev 
en sådan succé att den har återkommit årligen. På programmet 
har stått lydnadsträning, agility, spår, sök, tipspromenad, trim-
ning mm och framförallt trevlig samvaro och god mat.

2011 tillkom ett nytt pris – Årets rallylydnadsairedaleterrier, 
som första året tillföll Mio Monello Candido, ägd av Göran 
Sjödell. Senaste tillskottet av årsbästatitlar är priset till årets 
vinstrikaste nose-work-airedaleterrier, som insti"ades 2018 och 
vars första vinnare var Lisjös Sixten, ägd av Inger Söderlund.

2016 fyllde ATG 50 år och !rade med bubbel vid alla årets 
aktiviteter, första gången vid årsmötet, sedan vid aktiverings-
lägret och slutligen vid jubileumsutställning i Röstånga i Skåne, 
där den självskrivna domaren naturligtvis var Pia Lundberg. 
Sin vinnare fann hon bland 40 deltagande hundar i Jokyl It's My 
Party, ägd av AnnChristin Molin. Se bilder nästa sida!

Under de senaste åren har ATG tagit fram diplom som utdelas 
på årsmötet till de hundägare vars hundar under föregående 
år erhållit någon slags o%ciell titel och till de hundägare vars 
hundar uppnått önskemålen i RAS, dvs de är hö"ledsröntgade, 
har genomgått BPH och har deltagit på någon o%ciell hundut-
ställning.

RASSPECIAL ! AIREDALETERRIER

LP Ivanhoe Iasa, vann Årets lydnadsairedaleterrier 
de första två åren, som priset fanns
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De "esta priser på ATGs 50-årsjubileumsutställning hade skänkts av 
hedersmedlemmen Sonija Johansson (kennel Malmängen). Foto: I. Söderlund

Skålades för ATG 50 år gjordes det hela 2016, här av hedersmedlemmarna 
Pia Lundberg (kennel Pinto) och Gunnel Lindberg (kennel Coastguard). 

Foto I. Söderlund

Slutligen – hur ser framtiden ut? 
Airedaleterrierns registreringssi'ror har minskat genom åren 
och pendlar nu mellan 50-60 per år. 

Medlemsantalet i Gillet är ca 450 stycken varav ca 280 är hel-
betalande medlemmar. Vi står inför utmaningen att försöka få 
vår ras att öka i antal samt att få #er personer att engagera sig i 
klubbarbetet. Tanken svindlar när man inser att för bara 15-20 
år sedan fanns det fyra fungerande styrelser inom vår klubb, 
med alla poster besatta, inklusive revisorer och valberedning. 
Numera är det svårt att få ihop folk till en enda styrelse…  

Detta problem är dock inte bara vårt, utan det gäller stora delar 
av föreningssverige. Människor verkar inte längre vilja delta i 
ett oavlönat ideellt arbete (för arbete är det, och kräver både 
kunskaper, intresse och tid). 

En gång i tiden kände sig folk hedrade när de ombads ingå i en 
styrelse, numera verkar det vara en plikt som de #esta skyr. 

Hoppas verkligen detta kommer att ändras – för utan förenings-
valda personer så blir det varken rasklubbsutställningar, läger, 
klubbtidningar, årsböcker, klubbträ'ar mm mm

Gruppbild från aktiveringslägret 2019. Foto P Ambjörnsson.

foto M. Holm foto M. Holm
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Airedaleterrier - en hänförande resa tillsammans med 
hundar och deras ägare, av Lars Gren och Helena Ardholm, 
från 2009. Det här är en bok om relationer mellan hund 
och ägare, kärlek mellan hund- och förarteam från hela 
världen. Boken skildrar några av nutidens mest intres santa 
DLUHGDOHSUR¿OHU�RFK�YLVDU�EUHGGHQ�L�UDVHQ��'HQ�SRUWUlWWHUDU�
familjehundar, sällskapshundar, jakthundar, brukshundar och 
utställningshundar. Boken är på 172 sidor och innehåller 360 
RYDQOLJD�RFK�XQLND�IRWRJUD¿HU��
Boken kan enklast köpas via www.Adlibris.com/se

ATG – din svenska Airedaleterrier klubb
- Den svenska rasklubben för airedaleterrier, AiredaleTerrierGillet 
(ATG), bildades ursprungligen 1966 i Stockholm.

- ATG vill dels sprida information och kunskap om och kring den 
ojämförlige airedale terriern, dels samla rasens många beundrare och 
vänner till trivsamma trä'ar och, som klubbnamnet antyder, glad 
samvaro.

- ATG leds av en styrelse och har lokala aktivitetskommittéer  
(se hemsidan för mer information).

- ATG står gärna till tjänst med råd och tips i alla frågor som kan bli 
aktuella och an ordnar #era olika aktiviteter. Information om aktuella 
sådana !nns på hemsidan. 

- Valphänvisning och anvisande av kunniga trimmare är ständigt 
aktuella frågor.

Välkommen som medlem i AiredaleTerrierGillet! Som medlem 
får du vår tidning, AiredaleTerriern, 4 ggr per år och möjlighet att 
deltaga i våra aktiviteter, kurser och utställningar mm.

Besök www.airedale.nu för mer information och aktuella uppgi"er.

Lästips

Terriernas Kung – är skriven 1982 av den legendariske Mr 
Airedale, Stig Ahlberg (1920-2001). Boken är en kärleks-
förklaring till en hundras som författaren intensivt ägnat sig åt 
i över 65 år. Boken är på 80 sidor och innehåller 46 fotogra!er, 
och kan köpas via ATG, se hemsidan.
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STIG AHLBERG – Sveriges Mr Airedale
-en legendarisk terrierprofil-
Text: AnnChristin Molin 
Fotografer: V & S Ahlberg, S Lundberg, A-C Molin, W Dufwa, 
P Undén m.!.  
Tack till Ann-Charlotte Hillberger, Pia Lundberg och Siv Jernhake 
för delaktighet i faktagranskningen!

Stig Ahlberg skulle fyllt 100 år i år den 13 maj, så därför tycker 
artikelförfattaren att detta är ett lämpligt tillfälle att ly"a hans 
historia i detta nr av Terrierposten, som dessutom ägnar en 
stor del åt airedaleterriern. Rasen som Stig var trogen hela sitt 
liv, och som han blev en mycket viktig person för, för dess 
utveckling i vårt land, inte bara som uppfödare och importör 
av in#ytelserika avelsdjur, utan också som exteriördomare, 
skribent och föreningsmänniska. Att kalla Stig Mr Airedale, var 
inget epitet han själv gillade. Det är andras påfund. Stig var all-
tid noga med att kalla sin hundras för airedaleterrier. Airedale 
påpekade han, är en dalgång i Yorkshire.

Stig Ahlberg föddes i Göteborg och de ränderna gick aldrig ur, 
för även om han talade rikssvenska, så för oss, som också kom 
från västkusten, misstog man sig inte på den bekanta dialekten. 
Han ärvde många bra gener av sina förfäder. Hans morfar, Per 
Erlandsson var tidvis en mycket aktiv hundperson. Han ställde 
ut hund inte bara i Sverige, utan också i Danmark, Tyskland 
och Holland på 1880- och 90-talen! Han var också utgivare av 
tidningen ”Hunden” (föregångare till Hundsport) från 1886 
och var med och bildade Svenska Kennelklubben 1889. Alltså 
inte så konstigt att Stig skulle få ett lika stort intresse för hundar 
som sin morfar. Stigs yrkesbana skulle dock präglas av hans 
egen fars journalistiska bana även om fadern avled redan när 
Stig var 10 år. Då Stig var ensambarn beslöt mamma Greta att 
ska'a en hund som sällskap till Stig. Att det blev en airedaleter-
rier var en slump. Det var en bekant som hade en airedaleter-
rier, vars dotter skulle ha valpar e"er en engelsk import ägd av 
Torbjörn Key-Rasmussen (Västsvenska Terrierklubbens förste 

ordf. som Stig skulle bli närmare bekant med som vuxen). Så 
!ck Stig sin allra första airedaleterrier Tott, som tyvärr inte var 
den trevligaste, men som trots det väckte ett så stort intresse av 
rasen, att det varade hela Stigs liv.

Stig berättar själv i sin bok ”Terriernas Kung” att det var tre 
saker som var betydelsefulla för hans fortsatta engagemang i 
rasen. 1935 blev Stig liggande sjuk och !ck då boken ”Aireda-
le-Bogen”, skriven av den danske legendaren Emil Soya-Jensen, 
av sin mor. Denna bok öppnade en ny värld för Stig. Här fanns 
bilder och namn på de ledande engelska airedaleterrierna och 
Emil Soya-Jensen, som senare skulle bli en god vän till Stig, 
beskrev föredömligt vad det hela gick ut på.

Nästa händelse var när Stig trä'ade den originella Valesca 
Biehls pampige egenuppfödda Ch Hunneskärs Matador Robin-
son Crusoe på en terrierutställning. Något liknande hade Stig 
aldrig sett och blev naturligtvis väldigt stolt, när han anförtrod-
des att rasta denna imponerande hund.

Den tredje pu'en kom sommaren 1936. Stig var också scout 
som ung, och hade blivit uttagen att som svensk representant 
resa till ett scoutläger i Birmingham i England. Stig visste att 
den då ledande airedaleterrierkenneln Aislaby låg i närheten 
och skrev brev till ägarna, en överste med fru, om han !ck 
komma och hälsa på. Paret hade nog inte väntat sig en 16-årig 
grabb, men Stig var duktig på namn och stamtavlor av betydan-
de airedaleterrier, så parets artigheter byttes snart mot verkligt 
intresse. Stig glömde aldrig besöket och hur imponerad han 
blev av deras vackra vältrimmade hundar, visade i en underbar 
engelsk park.

Nu var riktningen utstakad och Stig planerade att köpa en 
!nstammad engelsk tik, som han sett annonseras ut från den 

Stig med sin första airedaleterrier Tott 1934

 Stig med ett knippe airedaleterriervalpar
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välkända Warland kenneln. Här kom Stig i kontakt med deras 
kennelman Jimmy Gray, som senare ska'ade det egna ken-
nelnamnet Wynadale och blev en känd pro!l i airedalekretsar, 
stationerad inte långt ifrån airedaleterrierns vagga i Yorkshire. 
Även om tiken inte var dyr, så var ju Stig en skolgrabb och 
hade bara sparade !ckpengar, men Richardis Sörvik, kennel 
Roederich och vän till familjen, kom på lösningen, ”Vi köper 
henne tillsammans, om du åtar dig att sköta brevskrivningen 
och andra papper…” Warland Maple anlände snart till Göte-
borg. Hon skulle vara parad med en utmärkt hane, men någon 
valpkull blev det inte. Det var en stor besvikelsen men Stig tog 
nya tag och räknade ut, att det skulle passa att para Maple med 
en !n hane, som Emil Soya-Jensen hade i Danmark. Liknande 
korsande av blodslinjer hade givit mycket bra avkommor. Men 
även nu !ck Stig bita i det sura äpplet, e"er en lyckad parning 
och lång resa, så kastade Maple sin kull e"er sju veckor. Två 
stora motgångar i tät följd blev en bister skola. Som tur var 
vände oturen och Maple !ck två kullar e"er Ch Aislaby Bertric 
med lyckat resultat, där #era döttrar blev familjebildare i den 
fortsatta svenska airedaleterrieraveln och Stig själv !ck sin 
första champion i Royal Romance.

Bertric blev en revolutionerande avelshund i Sverige i enbart 
positiv bemärkelse. Han omnämns i #er texter i detta nummer 
av Terrierposten och en målning av honom !nns som illustra-
tion i skri"en om Pia Lundberg. Stig minns honom som med-
elstor. Han hade inte ett så extremt huvud som en del andra 
samtida hade, men kort stark rygg, utmärkt kra"ig benstomme 
och ett kra"fullt bakställ med kort has. Det sistnämnda var det 
viktigaste som Richardis Sörvik beställt, att dottern Aase (gi" 
Cornéer) skulle söka e"er när hon var i England för att förkov-
ra sig i den ädla trimkonsten. Artikelförfattaren har själv hört 
Aase berätta vilken genomslagskra" Bertrics gener hade,” Man 
kunde para vilken obetydlig tik som helst med honom, och det 
föddes champions!”

Yrkesmässigt hade Stig utbildat sig till journalist och arbetade 
på Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning. Han blev deras 
Berlinkorrespondent och övervakade bl.a. Nürnbergrättegången 
mot krigsförbrytarna. Något som satte djupa spår i Stig och som 
kom att påverka honom starkt, att aldrig lämna sina liberala och 
humanistiska åsikter.

Åter till hundintresset. E"er kriget åkte Stig över till England 
för att se hur airedaleterrieraveln klarat sig. Det hade den gjort 

väl konstaterade han, när han såg Ch Talena Britannia på en 
utställning. Vid detta tillfälle trä'ade Stig för första gången, 
två av de mycket stora namnen inom den engelska airedaleter-
riersporten, Fred Cross och A.J. ”Towyn” Edvards. Båda hade 
tidigare visat fram några av de absoluta topparna inom rasen. 
Stig betraktade dem som sina första ”faddrar” i den engelska 
airedaleterriervärlden, framförallt gällde det Fred Cross. Därför 
brukade Stig kalla Freds vackra dotter Pamela Cross-Stern, för 
sin syster. Pamela var liksom sin far, en populär domare inte 
minst på svenska utställningar.

I mitten av 1950-talet tyckte Stig det var dåligt ställt med bra 
avelshundar inom rasen i Sverige. En av hans uppfödarkollegor, 
Ulla Timander, uppmanade honom då att själv ska'a en bättre 
hund till Sverige. Sagt och gjort, Stig reste till England några 
gånger, men hittade inte vad han sökte. En sommarkväll 1959 
befann han sig i mellersta England, närmare bestämt i byn 
Moulton i Cheshire.

Familjen Sörvik var nära vänner hela livet. Här representerad av Aase 
förberedande sig för BIS-!nalen i Göteborg på tidigt 1950-tal, med 

Ch Right on Top Roederich, vilken för övrigt ekipaget vann.

Bilden är från 1946. I mitten Fred Cross och t.h. A.J. ”Towyn” Edwards. 
T.v. står domaren Young ”Court!eld” Wilson och handler till

Ch Talena Britannia är kände Billy Norman. 

Dorothy Hodgkinson, kennel Kresent, blev en nära vän, 
som gärna delade med sig av sina gedigna airedaleterrierkunskaper.
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Där fanns Kresent kenneln, som Stig hört talas om, men som han 
inte varit i kontakt med tidigare. Han knackade på och förklarade 
sitt ärende. Mrs Hodgkinson, en verklig airedaleterrierentusiast i 
själ och hjärta, välkomnade honom med: ”Ni får titta på hundar-
na så mycket ni vill, bara ni inte tycker illa om att de hoppar på 
er”. Här fann Stig den typ av airedaleterrier, som han sökte och 
i en av rastgårdarna också den hund som han ville ha: Kresent 
Leonertes. Detta blev början på en mycket lång och mycket vän-
skaplig relation med Tom och Dorothy Hodgkinson och deras 
Kresent hundar. Förutom ”Leo” så skulle även Blossom Time, 
Apollo, Beloved, Quartermaster och Quadrille, alla med kennel-
namnet Kresent #ytta till Stigs Ragtime kennel på Rilanda gård 
(se nedan).

Alla blev vinstrika utställningshundar och värdefulla för den 
svenska airedaleterrieraveln. Blossom Time blev linjebildaren 
i Stigs fortsatta avelsarbete. Apollo eller ”Mr Chips” var Stigs 
personlige favorit som hund, en stor gentleman och en härlig 
fyrbent kamrat. Quartermaster med sina 27 championbarn blev 
mycket betydelsefull i aveln för de #esta av Sveriges airedale-
terrieruppfödare, och han blev känd för att framför allt lämna 
snälla avkommor.

På tal om Kresenthundarna, så måste den kennelns fenomenala 
avelstik Kresent Model Maid nämnas. Hon !ck fem kullar e"er 
fem olika hanhundar och lämnade champions i alla kullarna. 
Totalt blev det tio engelska champions, en amerikansk och en 
svensk, ett rekord för tikar! 

Vid ett av många besök på Kresent kenneln berättar Stig om 
hur han tillsammans med hustru Vivian tog med Model Maid 
på en promenad. Det förekommer att domare på hundutställ-
ningar säger om en tik, att den här bör bli en bra avelstik. Nu 
hade Stig och Vivian en tik i kopplet som bevisat sin förträ)ig-
het i aveln. Gick detta att se utanpå? Model Maid var rejäl och 
sund med benen i rätt hörn och även om hon placerat sig bra 
på ett par utställningar, så var hon inget championämne, men 
tydligen med en avelspartner med lite extra snits, så blev av-
kommorna utmärkta. Detta är både svårigheten och tjusningen 
med avelsarbete att så många gener inte syns…

Stig uppfattades o"a som mer brittisk i sin stil än engelsmän-
nen själva, inte minst för sitt gentlemannauppträdande, sin 
oklanderliga engelska och sina rutiga tweedkavajer med därtill 
matchande kepsar. Han var högt aktad i terrierkretsar i Eng-
land väldigt tidigt och inbjöds o"a att döma på engelska utställ-
ningar. Detta var väldigt ovanligt att engelsmännen ”släppte in” 
utländska domare på den tiden. Men, berättade Stig, precis som 
&e Kennel Club hade/har ett väldigt högt anseende om sig 
själv, så ansåg engelsmännen också att det var en sådan stor ära 
för domarna att bli inbjudna, så omkostnader som resor och 
liknande !ck de stå för själva. Idag är både det ena och det an-
dra helt annorlunda, även om det fortfarande krävs något extra 
för att tillåtas döma på Engelska Kennelklubbens utställningar.

Stig arbetade som journalist hela sitt yrkesverksamma liv. 
E"er sin tid i Göteborg var han en period bl.a. på Eskilstu-
na-Kuriren, innan han #yttade till Stockholm och började på 
programtidningen Röster i Radio-TV, där han e"er några år 
blev chefredaktör e"er sin barndomsvän Lars Ulvenstam. Men 
Stig var aktiv med sin penna i många andra sammanhang. 1959 
började han skriva krönikor i SKKs tidskri" Hundsport under 
signaturen Black Jack. Signaturen var en väl bevarad hemlig-
het i nästan alla de dryga 40 år som Stig skrev i varje utgåva av 
tidningen. Han var rättfram och personlig kring hundsportens 
öden. Ingen skonades men ingen kränktes heller. 

I Hundsport nr 4 1961 avslutade Stig sin krönika med följande: 
”Den bäste av 7892. Årets !naste hundsportreplik – hittills – le-
vererades av den professionelle engelske handlern Joe Cartledge, 
sedan denne fört fram airedaleterriern Ch Riverina Tweedsbairn 
till Best in Show bland de 7892 hundarna på Cru"s. 

Ch Kresent Apollo porträtterad av Richardis Sörvik. 
Tavlan är numera Pia Lundbergs

Systrarna Ch Kresent Beloved t v och Ch Kresent Blossom Time. 
Målning av Richardis Sörvik som !nns hos Pia Lundberg idag

National Terrier 1963. Domare Tom Hodgkinson (Kresent), 
handlers fr.v. Bert Southgate (Turkish, som avslutade sin karriär som 

privathandler åt Jokyl), Mollie Harmsworth (Bengal), Jimmy Gray (Wynadale).
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Tillfrågad av Stanley Danger!eld inför 15 miljoner brittiska 
TV-tittare vad han ansåg om hunden svarade Cartledge: ”Han 
är den slags hund som får uppvisaren att framstå som mycket 
duktigare än han i verkligheten är.” Flott! /Black Jack” Inte undra 
på att Stig blev väldigt god vän med Joe Cartledge.

Stig engagerades #itigt av andra hundsportstidningar inte minst 
av Terrierposten och sin egen rasklubbstidning, men han skrev 
också i den engelska hundpressen. Stig blev o"a anlitad att skri-
va om terriers i olika hundböcker, t.ex. i Hundboken (SKKs på 
1950-talet) och inte minst sin egen hjärtebok Terriernas Kung, 
utgiven på eget förlag 1982. 

I början av 1960-talet trä'ade Stig sin blivande hustru Vivian 
Wennberg. Vivian var en lika välkänd person i hundvärlden 
som Stig, men med mellanpudel som ras. Vivian hade mycket 
vinstrika hundar, både engelska importer och egenuppfödda 
och tilldelades Hamiltonplaketten redan 1960. 

Vivian hade tidigare varit en framstående dressyrryttarinna och 
hennes far hade galopphästar, så hästintresset var stort. När Stig 
och Vivian gi"e sig hittade de en !n gård i Roslagen, Rilanda. 
Här kunde de förverkliga sina drömmar!

Det byggdes en utmärkt kennelanläggning och det be!ntliga 
stallet rustades för travhästuppfödning.

Stigs airedaleterrier hade tidigare utställningstrimmats av Gudrun 
Sörvik-Jansson, men nu övertog Vivian denna syssla på ett ut-
märkt sätt. Stig själv visste mycket väl hur hundarna skulle friseras, 
men han hade inte det tålamod som krävdes, enligt egen utsago. 

Det stora boningshuset var alltid mycket välkomnande och 
med engelsk prägel, vilket kändes naturligt med tanke på att 
både Stig och Vivian var mycket #itiga besökare av landet i 
väster. Som gäst på Rilanda blev man hjärtligt mottagen. God 
middag intogs i det rymliga köket under livliga diskussioner 
runt matbordet och sedan vandrade man upp en trappa till 
vardagsrummet där ka'e serverades och de gemytliga samtalen 
fortsatte. Väggarna i hemmet var prydda av vackra tavlor, mest 
av hundar, porträtterade av Richardis Sörvik men också annan 
konst. Självklart fanns mycket annat hund och hästrelaterat, 
som priser och skulpturer.

Det gick mycket bra för Ragtimehundarna med mycket 
Kresentblod i. Många blev champions. Men sommaren 1966 
!ck Stig ögonen på en mycket lovande unghund vid namn 
Bengal Brulyn Sahib (inte att förväxla med Bengal Sahib av ett 
senare datum). Till salu var han dock inte. Uppfödaren och 
ägaren Mollie Harmsworth vann med sina Bengal hundar på 
utställningar redan före andra världskriget och fortsatte så e"er 
kriget. Hon visade oavbrutet, i tre, fyra decennier, nya hundar 
till champions. Stig visste att Mrs Harmsworth kunde tänka 
sig att sälja #era av sina uppfödningar e"er att de fått sin titel, 
så också Sahib. Alltså blev han Stigs året därpå och tog svenska 
utställningsringar med storm. Han vann terriergruppen på de 
internationella utställningarna i Helsingborg, Stockholm och 
Göteborg 1967 och avslutade karriären med Best in Show i 
Sundsvall (int.) 1968.

Tyvärr blev Sahib snart steril, men hann ändå lämna ett par 
mycket framstående döttrar, som även fortsatte att lämna starka 
spår i den svenska airedaleterrieraveln. Sahib behöll sin #otta 
stil i 13 år, och var en ypperlig hund att fostra busiga unghanar 
i kenneln. Han hade en medfödd pondus och behövde bara titta 
på dem för att avvärja eventuellt gräl.

Ch Ragtime Applejack var en hund Stig var mycket stolt över, 
med rätta. Han hade mycket Kresentblod i sig, men även ett 
stänk av Sahib. Det var en mycket trevlig hund som blev en 
stor utställningsvinnare. Han blev också den första svensk-
födda airedaleterrier på 30 år, som vann Best in Show på en 
internationell SKK utställning. Se bild nästa sida! 

Detta hade kunnat bli zenit i Stigs airedaleterrierliv, men så 
hände något oväntat. Han var på utställning i Västerås 1974 och 
!ck då höra att den mycket vinstrika Ch Siccawei Ruby hade 
fått valpar i England. Ruby var uppfödd och ägdes av den ytterst 
erfarna Clare Halford, en ganska sträv dam men samtidigt en av 
rasens bästa och hållfastaste entusiaster. 

Mary (senare Swash och delägare i Jokylkenneln) och Joe Cartledge med 
Ch Riverina Tweedsbairn mellan sig, BIS på Crufts 1961 och 

Årets hund i England både 1961 och 62. Joe var en nära vän till Stig, 
tillika mycket omtyckt domare och ofta sedd gäst i Sverige.

Stig i trimrummet på Rilanda, inte en så vanlig syn.

När artikelförfattaren var på Göteborgs-utställningen i slutet av 1967 och såg 
Stigs nya import Ch Bengal Brulyn Sahib, var han som av en annan ras jämfört 

med de andra airedaleterrierna, som denna bild tydligt visar.
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Bara några månader tidigare hade Mrs Halford avlidit och 
Stig re#ekterade, när han !ck dödsbudet att: ”Hur ska det nu 
bli med den så konsekvent genomavlade Siccawei-stammen – 
kommer den att om fem år vara spridd som agnar för vinden?” 

Ruby visades under sin utställningskarriär av den professionelle 
handlern Ernest Sharpe, av många ansedd som en av världens 

skickligaste, mest känd för framgångsrika strävhåriga foxter-
riers, som han även födde upp tillsammans med sin far, med 
kennelnamnet Drakehall. Dessa pro'shandlers ser hundra-
tals hundar passera genom sin verksamhet (likt galopp- och 
travtränare med hästar) och de varken kan eller orkar att ha ett 
personligt förhållande till varenda hund. Men mellan Ruby och 
Ernie var det något särskilt, de älskade varandra, så det föll sig 
naturligt att Mrs Halford hade testamenterat Ruby till Earnie.  
På så sätt blev Ruby kvar hos Earnie och han lät para henne 
med den extremt kortryggade Ch Siccawei Galliard. Denne 
blivande avelsgigant räddades kvar i England, då Jokyl kennelns 
George och Olive Jackson, på rekommendation av Mary Swash, 
köpte honom av sterbhuset.

Åter till Västerås 1974, Ernie Sharpe var domare på utställ-
ningen, så Stig tog kontakt med honom e"er bedömningen och 
förhörde sig om Rubys valpar, om det fanns möjlighet att tinga 
en tik? Hittills hade Earnie och Stig varit bara ytligt bekanta, 
men från och med nu startade en nära vänskap. 

Jovisst gick det för sig. På hustru Vivians inrådan köptes också 
en hanvalp. Det bestämdes att valparna skulle stanna kvar hos 
Earnie och ställas ut i England innan de reste till Sverige. Båda 
var lyckosamma, hanen Derby Day blev snabbt champion och 
systern hann vinna två cert innan hon tragiskt förolyckades. Ear-
nie kände sig skyldig även om det var en ren olyckshändelse, och 
erbjöd en annan syster som ersättning, Drakehall Dinah. När Stig 

Ch Siccawei Ruby visad av Earnie Sharpe

Stig tillsammans med gode vännen Earnest Sharpe

Ch Ragtime Applejack blev den förste svenskfödde airedaleterrier 
på 25 år att vinna ett SKK-BIS 1974.
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vid ett senare besök i England !ck se Dinah för första gången, 
blev han alldeles stel. Detta var en airedaleterrier som hade allt 
han ville ha! 

Dinah kom sedan att skriva historia genom att bli Best in Show, 
på den utställning som National AiredaleTerrier Association 
(N.A.T.A.) anordnade, då rasens 100-årsjubileum !rades i Scar-
borough i september 1976. Rasentusiaster från ett tjugotal länder 
och fem världsdelar var där (även artikelförfattaren). Det blev ett 
stort celebrerande av segern, med Ingela Nilsson (Gay Gordon’s) 
som den givna organisatören från svensklägret. Väl ”hemma” i 
Sverige skulle Dinah tillsammans med sina syskon (Stig för-
värvade ännu en syster från den fantastiska Drakehall-kullen) 
dokumentera sig som mycket betydelsefulla i aveln. Kanske blev 
Ch Ragtime Hot Jazz ett bevis på att Stig lyckades kombinera det 

bästa från blodslinjerna Bengal/Kresent och Siccawei/Riverina. 
Jazz blev i alla fall ännu en egenuppfödd Best in Show-vinnare 
(alla raser) i Uppsala 1987, den sista riktig stora i en lång rad, 
som gjort Stig förtjänt av SKKs !naste uppfödarutmärkelse, 
Hamiltonplaketten redan 1972.

De två sista betydelsefulla hanhundsimporter, som Stig gjorde 
var av Ch Junaken Vulton under 1980-talet och Ch Stargus 
Shooting Times of Saredon under 1990-talet. Vulton hade 
mycket liknande blod som de tidigare, men nu några genera-
tioner framåt, medan Shooter förde betydande nytt blod med 
sig. Båda visade sig lyckosamma i aveln, och förutom !na egna 
uppfödningar, så verkade de passa mycket bra ihop med Pin-
to-tikar, som producerade ett #ertal stjärnor.

Förutom att Stig var en #itigt anlitad domare i England, som 
redan nämnts, så var han också mycket uppskattad hemmavid i 
Norden. Han var känd för att skriva mycket välformulerade och 
variationsrika kritiker, vilket var en fröjd att läsa för utställarna, 
speciellt om prisvalören inte råkat bli så hög. Sin stilistiska sida 
i skri" var välkänd i alla andra sammanhang också.

En minnesvärd utställning för Stig var att döma på den prestige-
fyllda terrierutställningen Montgomery County i USA. Han var 
mycket förtjust i sin BIR-vinnare Ch Turith Adonis, vilken också 
skulle !nnas som morfar i ovannämnda Vutons stamtavla.

Den sista stora händelse i airedaleterriervärlden, som Stig 
hann uppleva, var Airedale-2000. Engelska N.A.T.A. passade 
på att !ra millenniumski"et, med att anordna utställning och 
seminarier över en weekend, lika omfattande och välbesökt 
som vid 100-årsjubileet. Tilldragelsen ägde rum i Bingley vid 
#oden Aire och besökarna kom från många av världens hörn.  
Den rekordstora utställningen med 146 anmälningar, dömdes 
av Pamela Cross-Stern, Stigs ”syster”!

Otaliga är alla de styrelseuppdrag och liknande som Stig axlade 
genom åren. De är för många, för att räknas upp, men viktigast 
känns engagemanget i Svenska Terrierklubben (SvTeK), inte 
minst vid bildandet av Terrierjuniorerna, som han initierade. (se 
bilder på nästa sida) Innan dess var han med och bildade SvTeKs 
lokalavdelning i Göteborg och var Västsvenskas förste sekretera-
re. De sista fyra åren på 1950-talet var Stig ordförande i SvTeKs 
huvudstyrelse. 1966 bildades rasklubben AiredaleTerrierGillet 
(läs mer om detta på annan plats i denna tidning) och var dess 
ordförande från starten till året före sin bortgång.

Ch Drakehall Dinah, var Stigs favorit exteriört sett

Ch Ragtime Hot Jazz

1978 dömde Stig airedaleterrier på Montgomery. 
BIR blev Ch Turith Adonis visad av Peter Green
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Under SKKs !rande av sitt 100 årsjubileum 1989 i Blå Hallen, 
förärades Stig att bli hedersledamot i SKK, vilket han natur-
ligtvis även blev i både Svenska Terrierklubben och Airedale-
TerrierGillet.

Stig uppmärksammades också i Avelsföreningen för svenska 
varmblodiga travhästen, där han aktivt arbetade för höjda 
premier till uppfödarna, vilket blivit en realitet idag. Det föddes 
en hel del framgångsrika travare på Rilanda, så det var också ett 
område, som engagerade båda makarna.

Som säkert redan framgått, var Stig en mycket vänlig person 
inte minst mot djuren, vilket tydligt avspeglade sig i hans sätt 

att hantera hundarna, när han dömde på utställningar, men 
han hade också äkta terrieranda i sig. Han var envis i sina 
övertygelser och han var inte rädd att vässa sin penna, när han 
tyckte att det behövdes. Integriteten var stor och han bemöttes 
alltid med respekt.

Det känns som både ett berikande av livet och en ära att ha fått 
lära känna denna speciella person, från första brevkontakten 
som 12-åring fram till hans frånfälle! Stig och Vivian var de 
som presenterade artikelförfattaren för sin blivande man och 
det sista som gjordes tillsammans var att författa airedaleter-
rieravsnittet i Svenska Terrierklubbens Jubileumsskri". Stig var 
då alltför märkt av sjukdom för att orka skriva själv, men han 
var i allra högsta grad delaktig som faktagranskare och korrek-
turläsare. Den underbara bilden på trappan till Rilanda är ett 
bestående minne av familjen Ahlberg!

En härlig familjebild av senare datum. Stig gick ur tiden 2001 och Vivian 2003

Bildandet av Terrierjuniorerna
Denna bild togs vid ett första möte, 
som ett första steg i bildandet av 
Terrierjuniorerna, på Gärdet i Stock-
holm 1958, med Stig Ahlberg bakom 
kameran.
Som tvåa fr v syns Gunilla Sabel-
ström-Gonon (skotte), trea fr v 
står Gerd Hydén-Claesson (senare 
schnauzer) och tvåa fr h känns Siv 
Wendel-Jernhake igen.
Fattas på bilden gör Lars Bjarme (cairn) 
och Ylva Glimfelt (lakeland) av de, som 
ingick i den första styrelsen.
Även på 1950-60 talen var det viktigt 
för tonåringar att klä sig lika…

Några tidiga Terrierjuniorer, men 
vid ett lite senare datum: fr v Birgitta 
Reyman-Hasselgren, Siv Jernhake, Lars 
Adenby, Gunilla Gonon och Pia Ruden-
holt-Lundberg.


