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Bedlingtonterriern tillhör en av 
de elegant aste terrierna, som 
till skillnad från sina terrier
släktingar, har ett relativt lugnt 

temperament. Den har också ett spe
ciellt utseende, där särskilt den silkes
lena hättan på huvudet brukar väcka 
uppmärksamhet. 

Pälsen är knappast av typisk terrier
struktur och kroppsbyggnaden liknar 
mer en vinthund. Enligt rasstandarden 
är bedlingtonterriern inte någon ”ut
präglad terrier”, varken exteriört eller 
till sinnet. Det vänliga temperamentet 
och förkärleken till att vistas i flock, kan 
vara ett arv från den vinthundsliknande 
hund som avlats in. Det är därifrån som 
bedlingtonterriern fått sin välvda rygg, sin 
snabbhet och beskedliga temperament. 
Men rasen ska också vara modig, djärv 
och full av självförtroende – karaktärs
drag som snarare förknippas med 
terrierraserna.

En relativt liten terrierras 
Rasen har aldrig blivit särskilt stor. Från 
att ha legat på en registreringssiffra 
kring 45 vid sent 1990tal, så har siffror
na stadigt gått uppåt. De senaste tio åren 
har antalet registreringar i SKK legat 
mellan 60 till 80 bedlingtonvalpar per 
år. Flest valpar registrerades 2008 med 
90 stycken. De senaste tio åren har 731 
valpar registrerats, vilket gör ett snitt 
om 73 valpar per år. Bedlington är och 
verkar förbli en relativt liten ras inom 
terriergruppen. Under åren 2007 – 2016 
har det importerats 21 bedlington
terrier från bland annat England, USA, 

Ryssland, Norge, Holland och Finland 
som gett vår ras nya blodslinjer att avla 
vidare på.

Har haft ett vasst temperament 
Bedlingtonterriern är en lättsam ras att 
äga. Den är snäll och vänlig och alltid 
angelägen om att vara till lags. Den 
älskar sin familj, likaväl som den lätt 
accepterar andra hundar, oavsett ras. Att 
ha flera bedlingtons i samma hem, i en 
enda flock, brukar gå bra. Ett gäng han
hundar har sällan bekymmer att samsas. 
Hundar som känner varandra, ligger 
gärna och vilar tillsammans.

En bedlington kan se ganska fragil och 
vänlig ut med sin fluffiga päls och liknar 
mest av allt ett litet lamm. När den lig
ger ihoprullad som en liten boll i soffan, 
känns det ganska avlägset att rasen 
ursprungligen faktiskt var en jakthund, 
som var känd för sitt vassa tempera
ment. Bland annat användes den som 
grythund, därav pälsen på huvudet och 
tofsarna på öronen som är avsedda för 
att skydda hunden mot djuret i grytet. 
I England används bedlingtonterriern 
fortfarande till jakt. Då talar man om 
en speciell gren inom rasen, så kallad 
”working bedlington”. 

Bedlington från Bedlington – snälla som lamm
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Vaken, alert och full av livslust 
Inomhus har bedlington en hel del 
gemensamt med vinthundarna. 
De kopplar av på samma sätt och vet 
att göra det bekvämt för sig. Det ska 
mycket till för att den ska masa sig ner 
från soffan. Den är ofta tyst och det är 
vanligt att den knappt bryr sig om att 
skälla om det ringer på dörren. En bed
lingtonterrier på promenad är å andra 
sidan vaken, alert och full av sprittan
de livslust. Den vill gärna springa lös, 
leka, hoppa och jaga och den vill gärna 
göra det med andra hundar. Elegansen 
kanske hamnar på sned, men vad gör 
det. Ett problem snarare för ägaren än 
för hunden.

Snabb som blixten 
Bedlingtonterriern är en allroundhund. 
Med sin perfekta storlek, snabbhet och 
intresse av att lära sig, passar den perfekt 
till många hundsporter och flera är 
viltspårschampions. Allt fler bedling
tonägare är flitiga och tränar och tävlar 
med sina hundar inom agility, en sport 
som en bedlington är som klippt och 
skuren för, då den är snabb och smidig 

och bär sin vikt väl. Även lydnad kan 
passa, även om man får vara lite uppfin
ningsrik när man tränar sin hund. Den 
kan lätt tröttna om man upprepar sam
ma uppgifter om och om igen. Men med 
lite variation så blir träningen roligare.

En bedlington är inte speciellt motions
krävande. Men precis som alla levande 
varelser behöver den röra på sig för 
att må bra. De älskar att springa i full 
galopp på stora fält eller stränder. I 
galopp kan man lätt se släktskapet med 
vinthunden, då den använder hela sin 
kropp som språngfjäder. Den älskar 
också att följa med i skogen, fjällvandra 
eller springa bredvid cykeln. Men regnar 
det eller blåser, då har den absolut inget 
emot att mysa i soffan med sin familj.

Bedlington av världsklass 
Pälsvård och bedlington är ett kapitel 
som inte får försummas. Att pälsen inte 
fäller kanske lockar en och annan att 
välja just rasen, men det krävs att man 
sköter pälsen med karda och kam. Re
gelbunden pälsvård är ett måste för den 
som har en bedlington. Den ska klippas 

ungefär var sjätte vecka till vardags. Till 
utställning blir det mycket oftare. Pälsen 
ska ha en påtaglig tendens att tvinna 
sig, speciellt på huvudet och i ansiktet. 
Pälsen ska fjädra tillbaka så snart man 
lyft handen. På senare år har mer päls 
sparats för att få hunden att framstå som 
lite glamorösare, framför allt i utställ
ningssammanhang. Och faktum är att 
mer päls vinner terräng också i hemlan
det England. Försummar man skötseln 
av pälsen tovar den ihop sig. Ju längre 
pälsen får växa sig, desto mer skötsel 
fordrar den.

Att vi i Sverige har bedlingtons i världs
klass får vi ofta höra när internationella 
domare kommer och dömer vår ras. Det 
har inte varit ovanligt under 2000talet 
att våra bedlingtons får grupplacering
ar och och några har till och med fått 
BISplaceringar på svenska utställning
ar arrangerade av SKK och Svenska 
Terrier klubben. 

Livlig och full av självkänsla 
En bedlington kan se både mjuk och 
förrädiskt mild ut och det finns en fara 

Vaken, alert och full av livslust
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i att man förleds att klema bort den. En 
bedlington är en terrier och som vilken 
annan hund som helst, måste den fostras. 
En bortskämd bedlington, kan bli en 
odräglig hund. Bedlingtonterriern är 
ingen vanlig terrier när det kommer till 
temperamentet. Den har hög retnings
tröskel och blir sällan arg, något som 
säkert är ett arv från vinthunden. Men 
visst kan terriergenerna skina igenom. 
Den har en stark vilja och är det något 
som den absolut inte vill göra, så strun
tar den helt enkelt i det. Man brukar 
säga att en bedlington sällan startar en 
fight, men väl avslutar den.

Rasstandarden beskriver en terrier som 
ska vara livlig och full av självkänsla. 
Den ska vara sportig och vänligt inställd, 
aldrig skygg eller rädd. Trots det kan en 
bedlington upplevas som en ras som har 
viss distans till främlingar. De föredrar 
helt enkelt sin familj, men får för den 
 sakens skull inte upplevas som reserverad.

Vid de MHtester som genomfördes i 
början av 2000talet, då ett25tal bed
lingtonterriers testades, visade att rasen 
uppvisar normala och fullt förväntade 

reaktioner och att den är såväl betydligt 
modigare och tåligare än de ger intryck 
av. Bedlingtonterriern är en ras som är 
villig till det mesta. Sedan BPH infördes 
har ett 30tal bedlingtons genomfört 
testerna.

Frisk och sund ras 
Under 1980talet upptäcktes sjukdomen 
koppartoxikos hos bedlington. Sjukdomen 
innebär att levern inte kan göra sig 
kvitt koppar, vilket i slutskedet leder till 
levercirros. Tack vare att flera uppfödare 
biopsitestade sina hundar och som dess
utom efter 1999 är DNAtestade, har vi 
inom uppfödarkåren bra kontroll över 
sjukdomen och registerar regelbundet 
DNAtesterna inom klubben. Idag ska 
ingen valpköpare kunna få en bedlington 
sjuk i koppartoxikos. Bedlingtonter
riern är i stort sett en frisk ras med hög 
genomsnittlig ålder. Många blir mer än 
1415 år gamla.

Rashistorik och bakgrund 
Bedlingtonterriern har funnits i Sveri
ge i över 100 år. Som så många andra 
terrierraser kommer den ursprungligen 
från England, och var från början en 

kortbent jakthund med strävhårig päls. 
Det var i slutet av 1700talet som smeder 
och gruvarbetare avlade fram det som 
skulle bli dagens bedlingtonterrier. De 
ville ha en duktig jakthund med bra 
bruksegenskaper, och använde de hun
dar som fanns i trakten i sitt avelsarbete. 
Rasen användes som vakthund och 
skadedjursbekämpare, till all slags jakt, 
hundhetsning och kapplöpning. Detta 
ledde fram till rothburyterriern, och från 
den fick man så småningom fram två 
raser – bedlingtonterriern och dandie 
dinmont terriern. Faktum är att de båda 
raserna har samma tik som stammoder. 
Det var under senare delen av 1800ta
let som earlen av Atrim ställde ut två 
valpar ur samma kull. En vann dandie 
dinmont klassen, den andra fick heders
pris i bedlingtonklassen. Det var här som 
raserna delades upp.

Bedlington från Bedlington 
Den första hund som kallades bedling
tonterrier, var en hanhund vid namn 
Young Piper, som föddes 1825 i byn 
Bedlington. 45 år senare skrevs den 
första rasstandarden, en standard som 
förändrats ganska rejält genom åren. 

Bedlington av världsklass
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Till en början var bedlingtonterriern 
kortbent och strävhårig med stort mod 
och ett ganska vasst temperament, då 
man på den här tiden gärna arrangerade 
hundslagsmål. 

Över 100 år i Sverige 
Till Sverige kom rasen 1906. Då import
erades den första, en hanhund som hette 
Clyde Boy, av en löjtnant Hessel i Stock
holm. I början var bedlingtonterriern 
populär i befäls och tandläkar kretsar, 

men så småningom upptäckte fler rasen. 
Det tog fem år efter att Clyde Boy kom 
till Sverige, innan nästa bedlington 
importerades. Det var Florrie, som ägdes 
av T H Wibom i Stockholm. Florrie blev 
också rasens första champion. 
På 1930talet blev Britt Gauffin den första 
uppfödaren i Sverige med sin kennel 
Grovevillakins. 
Irma Dovertie, som började föda upp 
bedlington 1954 under kennelprefixet 
Flamengos, har också betytt mycket för 

att introducera bedlingtonerriern hos fler 
hundägare och uppfödare.
Bedlingtonterriern är en särling i terrier
gruppen då det gäller utseendet. Men 
en bedlingtons själ och sinne är det som 
slutligen får även de mest ovilliga att se 
förbi det distinkta yttre och fastna för 
rasen. Det gamla uttrycket om en ulv i 
fårkläder kan helt enkelt inte användas 
om rasen idag. Den är snarare snäll som 
ett lamm.

Sandfärgad tik Blå hane

Bedlingtonterriern ger ett helhetsintryck av mjuka linjer och 
generösa kurvor, det understryks av klippningen. Rasen ska 
vara elegant utan att vara överförfinad, muskulös utan att 
vara klumpig. Kroppen ska vara något längre i förhållande till 
mank höjden. 
Huvudet ska vara päron eller kilformat och utan stop, den 
obrutna linjen från nackknölen till nosspets förstärks av frisyren. 
Ögat är litet och djupt liggande och ska ge ett trekantigt intryck. 
Öronen är lågt ansatta och burna tätt intill kinden.  De är täckta 
med kort hår utom vid spetsen, där silkeslen päls bilder en frans 
eller tofs. 
Halsen ska bäras väl upprest från skuldrorna, till följd av det 
bärs också huvudet högt. Bröstkorgen ska vara flat och djup. 
Rygglinjen utgör också ett signum för rasen. Den är naturligt 
välvd och bildar en kurva som faller av mot korset. 

Bedlingtonterrierns front är också typisk. Den är bredare vid 
bröstet än vid tassarna. Man brukar säga att rasen har hästsko
front. Tassarna ska vara långa och väl slutna som hartassar. 
Kroppen avslutas av den avsmalnade, lågt ansatta och kort 
klippta svansen som helst ska nå till hasen och får aldrig bäras 
över ryggen. 
En bedlington har saxbett med stora kraftiga tänder. Godkända 
färger är blå, lever eller sandfärg med eller utan tantecken. 
Valparna föds svarta eller bruna och ljusnar successivt under 
uppväxten. Tvåfärgade valpar förekommer och blir allt mer 
vanliga med importerade avelsdjur. 
Färgen hos ögon och nosspegel följer pigmenteringen i övrigt. 
Det innebär att blå hundar har svart nosspegel och mörka ögon, 
medan de sand och leverfärgade har brun nos och ljusare ögon. 
Mankhöjden anges till 41 cm, med en viss variation nedåt för 
tikar och uppåt för hanhundar. Vikten ligger runt 810 kg.

Bedlington - en smidig och elegant terrier
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Skandinaviska Bedlingtonklubben firar 40 år i år

Det var den 9 november 1977 som Skan
dinaviska Bedlingtonklubben bildades. 
Under 2017 firar SKBK 40 år med en 
officiell rasspecial i Eskilstuna i augusti 
med terrierspecialisten Enrique Mate 
Duran som domare. På kvällen blir det 
en  jubileumsmiddag för medlemmar och 
 utländska gäster. 

Under 2002 firade SKBK 25 år och det 
blev den absolut största bedlingtonhelg 
som klubben någonsin anordnat. Den 
hölls på den vackra herrgården i Gimo 
och bedlingtonvänner från Ryssland, 
USA, Kanada, England, Skottland Tysk

land, Australien, Grekland, Italien, Norge, 
Danmark samt Finland deltog. Program
met innehåll en officiell rasspecial där 
den engelska domaren och bedlington
uppfödaren Mr Ernie Hill dömde de 75 
anmälda hundarna. Det hölls även ett be
dlingtonseminarium där rasstandarden 
diskuterades samt en klippdemonstration 
av de olika klippstilarna i Sverige, Eng
land och USA. 

Under 2007 arrangerades en jubileums
utställning i Österbybruk för att fira 
klubbens 30års jubileum. Domare var 
terrierspecialisten Mrs Lydia Hutchinson 
från USA. Antalet deltagande bedling
tons blev 56 stycken. Deltagande hundar 
kom från 19 olika kennlar. Förutom 
svenskuppfödda bedligtons, deltog hun
dar från Norge, USA, England, Skottland 
och Holland i bedömningen. Domaren 
Lydia Hutchinson hade vid sin sida 
 domaraspiranten Arne Foss från Norge, 

som inte kunde valt ett lämpligare tillfälle 
att få gå som domar elev. Det är knappast 
någon officiell utställning som drar så 
många bedlingtons. Arne Foss dömde 
sedan Rasspecialen i Tvååker 2016.

När klubben firade 35 år 2012 hölls Ras
specialen i midsommarhelgen i Öster
bybruk. Domare var rasspecialisten och 
bed lingtonuppfödaren Sylvia Morrice 
från England, kennel Mollora. Även 
hon fick ett rekordstort antal deltagan
de bedlingtons, hela 71 stycken. Dagen 
efter hölls ett intressant seminarium om 
rasstandarden som leddes av Mrs Linda 
Freeman, USA, kennel Chelsea Blue. 
Det blev intressanta diskussioner, då 
rasstandarden skiljer sig lite åt mellan 
USA, England och Skandinavien. På 
eftermiddagen avslutades bedlington
helgen med en klippuppvisning av de tre 
klippstilarna, amerikansk, engelsk och 
skandinavisk.
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BILDGALLERI
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BILDGALLERI




