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R at terriern är en bedårande 
liten studsig och glad hund som 
verkligen är en sann terrier: 
tu!, rolig, energisk, busig, envis, 

smart och oförmögen att vara tråkig. 
De som har glädjen att äga en rat terrier 
skrattar o"a! 
Rat terriern är en idealisk farmhund och 
råttjägare precis som den var framavlad 
till att vara. Det sägs att presidenten 
#eodore Roosevelt gav rasen sitt namn 
e"er att hans egen terrier hade utplånat 
hela råttbeståndet i Vita Huset. Men i 
USA $nns spår av rasen som går mycket 
längre tillbaka än President Roosevelt, 
och även äldre förklaringar på hur rasen 
$ck sitt namn. 

Historik
Den första kända dokumentationen om 
en råttfångande hund handlar om "Hatch" 
vars kvarlevor återfanns på "Mary Rose", 
Henrik den VIIIs %aggskepp som förliste 
1545 och bärgades 1982. Hatch tros ha be-
funnit sig på skeppet i sy"e att kontrollera 
råttpopulationen. 
De första migranterna från England till 
Amerika som förde med sig de tidiga 
förfäderna till rasen använde dessa för 

"rat pit gambling" vilket gav rasen dess 
namn. Men uppfödningen inriktades i 
huvudsak mot snabbhet och en känslig 
nos då den huvudsakliga användningen 
var jakt på småvilt och gnagare som 
harar och ekorrar. En hel del rat terriers 
kan faktiskt klättra i träd för att fånga 
ekorrar. Och så var det det här med 
råttor... 

I #e New York Times artikel ”A Few 
Good Rat Terriers Are Better #an 
Poison” från 4 februari 1996, rapporteras 
det att de kan döda hundratals råttor på 
kort tid, och att en rat terrier har satt re-
kordet på att ha dödat 2,501 råttor inom 
loppet av 7 timmar. Ett rekord som ing-
en påstår sig ha slagit ännu. Sant eller ej 
så kan man nog konstatera att de är bra 
på att fånga råttor och gjort sig förtjänta 
av sitt namn, så nog om råttor nu! 

För att få fram rasen så utgick man från 
fox terrier, bull terrier, manchester terrier 
och den numera utdöda rasen old english 
white terrier. Sedan började man på 
1910- och 1920-talet avla in whippet och 
italiensk vinthund för att få fram snabb-
are hundar som kunde jaga kaniner som 
betraktades som skadedjur på farmarna. 

Storlek 
Miniatyr - 25,5-33 cm i mankhöjd, Stan-

dard som mäter 33-46 cm

Livslängd 
En rat terrier lever ofta så länge som 

15-18 år 

Användning 
Sällskap, utställning och andra hund-

sporter, samt som gårdshund. 

Hälsa  
Rat terriern är generellt sett en mycket 

frisk ras, och ansvarsfulla uppfödare 
hälsotestar sina avelsdjurs enligt de 

rasspeci!ka avelsstrategierna. Ögonsjuk-
domen PLL !nns i liten utsträckning, och 

för detta !nns ett DNA-test framtaget 
som uppfödare använder sig av. 

av Cherrie Granlund

Rat terriern - den perfekta blandningen!
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Beagle avlades också in för att få ett ännu 
skarpare luktsinne. Nu hade man fått 
fram den perfekta blandningen för en 
riktigt skicklig och lojal farm-och jakt-
hund. Rat terriern var därmed mycket 
uppskattad och en av de mest populära 
hundraserna på de amerikanska farmar-
na ändra fram till 1940-talet. 

Men från 1950-talet minskade tyvärr 
rasen kra"igt i antal e"ersom man då 
började använda kemiska bekämpnings-
medel. Som tur var så fanns det eldsjälar 
som brann för rasen och upprätthöll de 
många olika blodlinjerna så att rasen 
inte dog ut. Tack vare det har vi idag den 
moderna rat terriern som har en lång his-
toria av utveckling från många individer 
och regelbunden utavel vilket givit rasens 
dess egenskaper samt stora genetiska 
variation. 

Den första rat terriern i Sverige registre-
rades 2017. Rasen är erkänd i de nordiska 
länderna och äger där rätt att ställas ut 
på o&ciella utställningar men den är inte 
erkänd av FCI, den internationella sam-
manslutningen av kennelklubbar. 

Olika varianter 
På 1920-talet, avlades några toy fox 
terriers som var för stora för sitt eget 
avelsprogram in i rat terrier rasen. 
Detta ledde till nya linjer som började 
producera den mindre varianten av rat 

terrier. Rat terriern $nns därför i två av 
AKC (American Kennel Club) och SKK 
godkända storleksvarianter. Det $nns 
Miniatyr som mäter 25,5-33 cm i mank-
höjd, och Standard som mäter 33-46 cm 
med en ideal mankhöjd på 38-41 cm, 
som man brukar kalla för en medium 
standard. 

En annan variant är decker rat terrier. 
Denna variant började med en hund ägd 
av jägaren Milton Decker, som tyckte 
att hans blandrashund Henry, var den 
perfekta jakthunden vars egenskaper han 
ville bevara i ett eget avelsprogram. Han 
valde att konsekvent para Henry med 
större rat terrier tikar och senare avla-
des även basenji och fox terrier in. Han 
lyckades på så sätt avla fram en större 
variant av rat terriers som ibland även 
kallas giant rat terrier, decker hunting 
terrier, eller helt enkelt deckers. Denna 
variant har vunnit i popularitet samti-
digt som vissa menar att de är så pass 
annorlunda mentalitet och exteriör mot 
den ursprungliga rat terriern att de borde 
bli en egen ras. Men i dagsläget regist-
reras de som rat terrier och kombineras 
ibland med den ursprungliga rat terriern 
i avelsprogram. Deckers som visas på 
utställning måste dock hålla sig under 
46 cm strecket och betraktas då som 
standard och inte som giant. Med deckers 
jagar man vildsvin, rådjur, puma och 
björn, förutom de traditionella rat terrier 

bytena. Även om deckers är vassare och 
hårdare än den ursprungliga rat terriern, 
så fungerar de även som sällskapshund 
och är mycket tillgivna sina ägare. 

1972 föddes den första hårlösa rat ter-
riern, och från denna nakna tik avlade 
man fram varianten som först kallades 
för hairless rat terrier, men som idag är 
erkänd som en egen ras under namnet 
american hairless terrier. Se sidan 8. 

Den lilla hunden med 
det stora hjärtat 
Rat terriern är en glad och busig hund 
som älskar att få följa med sin familj 
överallt på alla aktiviteter. Den behöver 
daglig motion, mental stimulans och är 
en livlig, atletisk, intelligent hund som 
är rolig att träna med. E"ersom den lär 
sig snabbt i kombination med att den 
är påhittig och full av energi ska man 
inte bli förvånad om ens rat terrier lär 
sig öppna dörrar, skåp, dra ut lådor och 
så vidare för att komma åt det den vill. 
De är duktiga på att hoppa och klättra, 
så man bör ha ett högt staket om man 
tänker ha hunden på tomten utan att 
hålla den under uppsikt. Dessutom är 
den snabb, du kan inte springa ifatt en rat 
terrier. Så man bör hålla den kopplad på 
promenaden om man inte har tränat in 
en perfekt inkallning på hunden. 
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En rat terrier som lämnas ensam mycket 
och inte får den dagliga motion och men-
tala stimulans som den behöver, kommer 
stimulera sig själv genom att hitta på 
hyss, tugga på saker den inte får, stå och 
skälla och så vidare. Medan däremot en 
aktiverad och stimulerad rat terrier är 
en mycket glad, lättsam och lydig hund 
som är en fröjd att vara tillsammans 
med. Rasen är mycket tillgiven, lojal och 
familjekär, och älskar att gosa och slappa 
i so!an med sin människa länge och 
väl. Den går bra ihop med barn, andra 
hundar och o"a även katter och andra 
djur. De kan vara något reserverade mot 
främlingar som kommer på besök, men 
det går mycket snabbt över. 

Som med alla hundar är det viktigt med 
tidig socialisering och miljöträning för att 
få en trygg och trevlig rat terrier. En valp-
kurs som sedan följs upp av andra kurser 
och aktiviter som lydnad, nose-work, 
agility, dragweight eller vad som helst 
egentligen som låter hunden få ”jobba” 
tillsammans med sin människa håller en 
rat terrier lycklig. 

Trots rasens starka, utåtriktade och 
trygga personlighet så är de samtidigt lite 
mjuka och känsliga när det gäller fostran. 
Hårda fysiska korrigeringar eller att ryta 
i åt sin rat terrier kan gör den nervös och 
ledsen. Då kryper den ihop och tycker 
husse/matte bara är otäck och orättvis. 
Istället måste man fostra med konsekvens 
och tydlighet, och en stor skopa tålamod. 
Många gånger kan icke-verbal kommu-
nikation där man istället använder ett 
rakt och tydligt kroppsspråk fungera bäst 
i kombination med mycket belöningar i 
form av lek och godis. 

United Colors of Rat 
Terrier 
Det är enklare att säga vilka färger och 
mönster en rat terrier inte får ha, och det 
är merle och brindle. Dessutom måste 
en rat terrier ha minst 10% vitt i pälsen. 
Mörka färger med skarp avgränsning 
mot de vita partierna föredras. Pälsen 
ska vara kort, tät, blank och slät. Den är 
lättskött och mår bäst av en schampone-
ring då och då, och av att borstas med en 
tät svinborste för att ytterligare framhäva 
glansen. 

Utöver detta består skötselbehovet av 
regelbunden kloklippning och daglig 
tandborstning, som för alla hundar. 

Rat terrierns come-
back 
I USA har rat terriern gjort comeback och 
har återigen blivit en uppskattad sällskaps-
hund. Man ser nu även rasen på AKC 
utställningar sedan 2013. Här i Sverige 
syns nu också ett antal rat terriers i utställ-
ningsringarna där hundarna drar till sig 
stor uppmärksamhet och beundran. Vissa 
av dessa rat terriers har importerats för 
framtida avel, och andra är från Sveriges 
första rat terrier kull som föddes 2018. In-
tresset och e"erfrågan upplevs av rasklub-
ben som över förväntan och %er rat terrier 
kullar planeras inom en snar framtid. 
Vi är övertygade om att rasen har en ljus 
framtid här i Sverige och kommer att 
charma sig in i många svenska hem och 
hjärtan! 

Texten är en sammanställning av information från American Kennel Club, RAS, 
Svenska Kennelklubben, Decker Hunting Terrier registry, samt från Candace Drake, Patty 
Smith och Kerry Miller med tillsammans över 90 års erfarenhet av att föda upp rat terrier i 
USA.
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Storlek 
30,5 cm till 40,5 cm i mankhöjd

Livslängd 
14-16 år

Användning 
Sällskap, utställning och andra hund-

sporter. 

Hälsa 
American hairless terrier är generellt sett 
en mycket frisk ras, och ansvarsfulla upp-
födare hälsotestar sina avelsdjurs enligt 

de rasspeci!ka avelsstrategierna. Allergier 
!nns i denna ras som i alla andra, men blir 

mer påtagliga hos en naken hund.

8 Terrierposten | 1-2020

American hairless terriern, o"ast 
kallad aht, är precis som sin 
förfader rat terriern en glad 
och busig hund, full av energi 

och upptåg, envis men också lättlärd. 
Den är också en riktig ”tvångsgosare” - 
den som ägs av en american hairless (ja 
du läste rätt) har inget annat val än att 
stanna upp, ta en paus från vardagens 
stress, och helt enkelt ta sig tid att bara 
gosa med sin hund. 

Historik 
American hairless terriern kommer från 
rat terriern. År 1972 i Lousiana USA 
föddes en rat terrier med en genetisk mu-
tation som gjorde att hon tappade pälsen 
som valp. Hon $ck namnet Josephine, 
och e"ersom paret Edwin och Willie 
Scott tyckte att Josephine var världens 
bästa familjehund beslöt de sig för att an-
vända henne i avel, i hopp om att få fram 
%er nakna hundar. 

Med hjälp av veterinär drog dom igång 
ett avelsprogram och lyckades med tiden 

få fram de hundar som är grunden till 
våra american hairless terriers idag. Fort-
farande korsas det in rat terrier i rasen för 
att få in nya blodlinjer och på så sätt spä 
ut den ursprungliga inaveln i strävan att 
bibehålla en frisk och sund ras. 

Den första american hairless terriern 
i Sverige – Sarantais Always a Lady 
importerades från Finland år 2005 och 
fick sin första kull 2006. Rasen fick 
officiellt godkännande av Svenska Ken-
nelklubben 1 januari 2017. 

Två varianter 
American hairless terrier $nns i varian-
terna nakna och pälsade, även om den 
nakna är vanligast. Till skillnad från 
andra nakenhundsraser är de helt nakna 
förutom morrhår, och huden ska kännas 
mjuk, slät och len. 

I kullar där båda föräldrarna är nakna 
föds inga pälsade valpar. Pälsade american 
hairless terrier $nns på grund av att man 
fortfarande kan avla in rat terrier i rasen 

av Cherrie Granlund

RASSPECIAL ! AMERICAN HAIRLESS TERRIER

American hairless terrier - den enda helt 
nakna nakenhunden



Terrierposten | 1-2020  9

för att få nya blodlinjer. När en rat terrier 
paras med en american hairless terrier 
föds bara pälsade valpar, som samtliga bär 
på nakengenen och ska registreras som 
american hairless terrier. När dessa pälsa-
de american hairless terrier sedan paras 
med den nakna varianten föds statistiskt 
sett häl"en nakna och häl"en pälsade. 
Om man däremot parar den pälsade 
varianten med varandra måste man göra 
ett genetiskt test på valparna för att veta 
vilka som bär på nakengenen. Samma sak 
om man parar en rat terrier med en pälsad 
american hairless terrier. 

Den pälsade varianten lämpar sig mycket 
bra för agility då rasen är atletisk och 
sportig. Men den nakna varianten 
begränsas av att den inte får ha kläder 
på sig när den tävlar i agility, vilket kan 
bli ett problem för den nakna på tävling 
med dåligt väder. Givetvis är den nakna 
varianten lika tu! och atletisk som den 
pälsade, och man kan i princip göra allt 
med den nakna varianten som du kan 
med den pälsade. 

Den nakna varianten lämpar sig många 
gånger för personer med pälsdjursallergi 
e"ersom den är helt utan päls och har vi-
sat sig vara mycket allergivänlig. Men det 
$nns inga garantier, så man ska givetvis 

trä!a rasen och se att man verkligen tål 
den innan man ska!ar en. 

En mycket personlig 
hund 
En american hairless terrier är väldigt 
kär i sin familj och vill hänga med på 
det mesta familjen hittar på. Som valpar 
får de o"a sina människor att allvarligt 
fundera på hur man kan samla deras 
energi på %aska och sälja. Dessa valpar 
är experter på att lära sina människor 
konsten att utveckla tålamod. Men de 
visar sina människor även en helt ny 
dimension av hur mycket man kan kela 
och gosa med en valp och hur underbart 
det är att sova med en liten naken$s. 
Förutom att vara fulla av liv, lek och 
bus långt upp i vuxen ålder är de också 
smarta och lättlärda. Lägger man ner 
arbete från valpkurs och vidare med 
konsekvent, tydlig och bestämd fostran 
så har man sedan världens bästa kompis 
till hund i många år framöver. 

Till viss del kommer man ändå upptäcka 
att man ägs av sin american hairless när 
man märker att man alltid är redo att 
snabbt lägga ut en %eece$lt till hunden 
som vägrar sätta sig, 'äskar hunden som 
är kräsen i maten och bara dricker vat-
ten ur ett glas, eller accepterar att hun-

den helt enkelt alltid måste sitta mellan 
en själv och datorn när man jobbar, och 
att det är helt normalt att ha en hund 
liggandes på huvudet när man ser på TV 
och så vidare. De har mycket egenheter 
för sig, och många som har en sphynx 
katt hävdar bestämt att deras nakna 
american hairless har mer egenskaper 
gemensamt med deras katter än med 
andra hundar. Finns nog lika många 
historier om rasens små egenheter som 
det $nns ägare till rasen. 

När det gäller främlingar kan rasen 
vara lite reserverad. För vissa går det 
snabbt över så att de ”tvångsgosar” med 
gästerna innan man vet ordet av. Medan 
andra inte alls bryr sig om att hälsa på 
främlingar utan tycker det räcker allde-
les utmärkt med familjen som hunden 
ändå redan har konstaterat är de bästa 
och enda intressanta människorna på 
planeten. 

Det är viktigt med tidig och grundlig 
socialisering och miljöträning för att få 
en american hairless terrier som är lätt att 
ha med sig överallt och som är trygg i alla 
situationer. Vänjer den sig från början 
går de bra ihop med barn, andra hundar, 
katter och andra husdjur. 

RASSPECIAL ! AMERICAN HAIRLESS TERRIER
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Sommarhund och 
vinterhund 
När man pratar om den nakna varian-
ten är det inte ovanligt att diskussionen 
kommer in på hundens sommarfärg och 
vinterfärg, och ägarna visar gärna upp 
bilder för att belysa de stora kontraster-
na. Rasen får ha alla färger och mönster 
utom albino och merle. Vilket gör att 
variationerna är stora och man kan lätt 
börja vilja samla på sig en prickig, en 
enfärgad, en svart, en brun och så vidare. 

När du väl valt en hund med en viss färg 
så har du ändå en hund med olika färg-
nyans beroende på årstid e"ersom den 
nakna varianten får färg på sommaren 
och bleknar på vintern. En hund som är 
kolsvart på sommaren kan därför vara 
ljusgrå framåt februari. 

En american hairless terrier behöver 
givetvis skyddas mot att bli bränd av solen 
vilket skulle kunna leda till hudcancer. 
Har hunden vita partier behöver den vita 
huden skyddas extra, särkilt på ryggen 
och i ansiktet. Förutom detta använder 
man skyddande kläder om man ska gå rätt 
in i skogen bland ris och snår, och för att 

skydda mot mygg. Givetvis även när det 
blir kallt så att hunden inte fryser. Många 
vill också ha något på sig när det regnar. 

Hundens beteende utomhus ändrar sig 
också mellan sommar och vinter. På 
sommaren kan man knappt få in en sol-
dyrkande american hairless terrier som 
lyckligt springer varv på varv naken på 
tomten, eller ligger utslagen på altanen. 
På vintern kan man knappt få ut samma 
hund som gör sina behov och vill in 
igen snabbare än man hinner få på sig 
vantarna. 

Dock $nns det %era american hairless 
terriers som bor uppe i de nordligaste de-
larna i vårt land och som med rätt ovar-
all, skor, svansskydd och mössa njuter av 
vinter och snö med långa promenader 
och skoteräventyr. 

På den pälsade varianten är pälsen 
lättskött, med ett bad då och då och 
borstning. På den nakna varianten är det 
bra att tvätta bort solskyddsfaktorn på 
kvällen om man använder det. Och förut-
om det är de bad e"er behov. Tvättar man 
för o"a är det risk att man rubbar hudens 
naturliga balans. E"er badet är det bara 

att torka lite med ett badlakan. Det kan 
nog inte bli smidigare! Övrig skötsel är 
givetvis kloklippning och tandborstning. 

Rasens framtid 
Allt %er börjar få upp ögonen för rasen 
och både e"erfrågan och antalet upp-
födare ökar. I en nyligen utförd enkät 
med 136 deltagare visade det sig att 57% 
av deltagarna är allergiska mot andra 
hundar, och denna kategori kommer nog 
även i fortsättningen uppskatta amerikan 
hairless terrier. Samma enkät visade ock-
så att 99,26% av alla som har en american 
hairless terrier är nöjd med sitt val av 
hund. Av dessa kunde 94,5% tänka sig att 
ska!a en till american hairless terrier, och 
46,7 av de som deltog i enkäten hade re-
dan 2 eller %er american hairless terriers 
i hemmet. Med så nöjda AHT-ägare kan 
man inte annat än se en ljus framtid för 
denna unika och härliga ras. 

Texten är en sammanställning av infor-
mation från American Kennel Club, RAS, 
samt Avelskommittén i Rasklubben för 
Rat-och American Hairless Terrier. 
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