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orderterriern introducerades 
i Sverige på 1930-talet av 
Anna Bergman så var det 
omöjligt att sälja valparna, 
och av denna första blodslinje 

fi nns ingenting kvar.  Carl Leuhusen 
skrev i sin bok ”Rashundar i ord och 
bild” att en jägare möjligtvis kunde falla 
för en borderterrier, men ingen annan 
skulle vilja ha en så oansenlig och ful 
hund. Anna Bergman gav upp rasen!

Terriern utan överdrifter
Även om borderterriern utvecklats 
sedan dess och numera rätt oft a 
på utställning t o m placerar sig i 

gruppfi naler, så är den fortfarande 
i mångas ögon en ganska oansenlig 
hund, utan vare sig vältrimmad ”frisyr” 
eller fl ashiga rörelser. I själva verket 
är rasstandarden skriven helt utifrån 
dess ursprung som grythund och 
formulerad i termer av funktion. Inga 
överdrift er skall fi nnas hos denna hund, 
i standarden används ord som ”måttlig”, 
”medel-”, ”tämligen” och ”inte alltför”. 
Plats för tolkningar alltså! 

Uttryck
Borderterrierns huvud skall likna en 
utters. Många är de ord som skrivits 
och sagts om vad detta betyder.  Klart 
är att en utter har bred skalle och i 
förhållande till skallens längd kort 
nosparti, men mycket lite markerat 
stop. Bredare och kortare betyder dock 
inte bättre, då har hunden alldeles  
förlorat ”utterlooken”! 

Rasen har aldrig kuperats. I litteraturen 
fi nns otaliga beskrivningar av hur 
svansen skall likna en morot. När 
standarden skrevs på 20-talet var 
formuleringen om just svansen en detalj 
som diskussionerna gick hetast om! En 
ganska utförlig beskrivning av hur den 
ska se ut och vara ansatt blev resultatet.

Även pälsen är en viktig rasdetalj. 

Borderterriern har en dubbel päls, 
den skall skydda mot väder, vind och 
väta. Det betyder en tjock underull 
med tät sträv täckpäls. Idag visas 
hundar på utställning i kort päls för 
att se elegantare ut, men man kan för 
ett ögonblick betänka det faktum att 
hunden skulle (och ska!) klara en hel 
dag ute i kyla, blåst och regn. Som 
en brittisk rasentusiast lite tillspetsat 
skrev: ”Vilken nytta gör en vacker 
aft onklänning i oländig terräng en kall 
dag?”

Sammantaget kan man konstatera 
att borderterriern genom åren inte 
förändrats lika mycket som en del 
andra terrierraser, utan är en ganska 
ursprunglig terrier.

Temperament
Även till temperamentet liknar den 
ursprunget.  Borderterriern är en 
jaktlysten hund som av många används 
som grythund och stötande/drivande. 
Man kan nyttja dess jaktlust inom 
många andra användningsområden, t 
ex agility, lydnad, bruks, narkotikasök 
osv. Rasen har fl era godkända 
räddningshundar och t o m en 
som godkänts på björn! Den älskar 
aktiviteter av alla slag och är nyfi ken, 
lekfull och väldigt snabb och rörlig. 

Hemland:
England

Vikt: 
ca 7kg

Päls: 
Sträv
Färg;

Röd, vetefärgad, grizzle 
(grå-röd-melerad) med 

tantecken, eller blå (svart-blå-
grå-melerad) med tantecken

www.borderterriersallskapet.com
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Den har dessutom en ”av-och-på-
knapp” som bidrar till att den är 
tacksam att arbeta med och ändå kan 
koppla av mellan varven. Den älskar att 
vara ute i skog och mark.

Typiskt för borderterriern är dess 
samarbetsvilja och kärlek till 
människor. Den vill vara till lags 
och behöver inte fostras hårt, bara 
konsekvent. Den har därför vunnit 
mark som sällskapshund. Under 
några år i mitten på 00-talet steg 
registreringssiff rorna oroväckande 
och många nya uppfödare tillkom. 

Man kunde se en del borderterrier som 
hamnat i ”fel händer”.  Det verkar som 
om rasen nu hamnat på en stabil nivå 
runt 500 registreringar/år.

Avel och hälsa
För närvarande bedrivs aveln nästan 
uteslutande som utavel.  Det fi nns gott 
om avelsmaterial. Dessutom importeras 
årligen ett tiotal hundar, främst från 
England och grannländerna. 
Cirka 100 uppfödare är aktiva, de allra 
fl esta har någon enstaka kull om året. 
Borderterrier är en frisk ras som lever 

länge. Det är inte ovanligt med hundar 
på 15-16 år. De senaste tio åren har 
det dykt upp ett kramptillstånd som 
benämns CECS (=Canine Epileptoid 
Cramping Syndrome”) som tycks vara 
ärft ligt. Man vet ännu inte tillräckligt 
om orsakerna, men forskning pågår. 
Vi känner till drabbade blodslinjer 
och undviker att kombinera dessa, 
förhoppningsvis leder det till att antalet 
minskar.

Text: Anna-Karin Bergh  ☐

Borderterriersällskapet
Borderterriersällskapet bildades i 
oktober 1962 i samband med SKK:s 
utställning i Stockholm. BTS har 
idag c:a 2.000 medlemmar och är en 
av Svenska Terrierklubbens största 
rasklubbar.      

Tack alla eldsjälar
Klubbens första ordförande var Brita 
Donner. 1966 valdes Julia Geijer till 
ordförande, en post som hon innehade 
i 23 år. Julia styrde med fast hand vilket 
bidrog till den positiva utvecklingen. 

Klubbens eldssjälar Carl-Gunnar 
Stafb erg, med redan från början, och 
Håkan Axén har i omgångar innehaft  
samtliga poster. Håkan har dock aldrig 
varit kassör , vilket klubben skall vara 
tacksam för! Mona Hedman har också 
betytt mycket som uppfödare och 
ordförande för BTS under fl era år. 

Eft er många år som redaktör för 
Borderterrierbladet och olika 
styrelseposter väljs 2004 ännu en 
eldssjäl, Anna-Karin Bergh, till 
ordförande. Anna-Karin innehar 

idag både posten som ordförande och 
redaktör.

BTS fi rar 50 år 
BTS fi rar i år 50-årsjubiléum. Klubbens 
traditionella och årliga utställning 
”Årets Border” fi ras med pompa och ståt 
på Herrfallets camping utanför Arboga 
den 2:a juni. 
Domare blir Ronnie W och Kate Irving. 
Även en jubiléumskonferens kommer att 
hållas under hösten med bl.a. Ronnie W 
Irving som föreläsare.
         ☐

Allt duger att jaga! Foto: Hanna Bergstedt Leklysten och snabb Blivande rådjurshund?

CH Axbor Dante, vinstrikast 2003, 2005, 2006, Årets Border 2011. FOTO: Per Undén
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Historik
Borderterriern uppstod i trakterna där 
England och Skottland möts. Rasen 
har funnits som enhetlig typ mycket 
länge, formad främst av praktiska krav 
från områdets ekonomi, natur och 
klimat. Uppgift en var främst att hålla 
jordbruksmarken fri från räv, men också 
grävling, utter, kaniner och råttor nämns 
som jaktbyten. På den tiden när rasen 
fi ck sitt slutliga namn jagade man räv 
med foxhounds, som jagade i stora 
fl ockar, s k ”packs”. I fl ocken ingick även 
terrier, som skulle ta över ifall räven tog 
skydd i gryt. Den skulle då antingen 
jaga ut räven ur grytet eller ställa den 
med sitt skällande så att jägaren kunde 
gräva sig ner till hålan där räven låg. 
En av dessa hundfl ockar kallades ”Th e 
Border Pack”, och från den fi ck rasen 
sitt namn. Även andra ursprungliga 
namn har nämnts, t ex ”Reedwater 
Terrier”. Borderterriern ersatte oft a 
foxterriern vid rävjakt med hounds, 
eft ersom den ansågs mer fördragsam 
med andra hundar än dessa. 

Det har nämnts stamtavlor som går 
ända tillbaka till 1700-talet, men 
våra möjligheter att se släktband och 
avgränsning mot andra raser försämras 
av att vissa namn – Rock, Flint, 
Gyp m.fl . – återkommer hos många 
individer. Rasens närmaste släktingar 
anses vara Dandie Dinmont och 
Bedlington Terrier. 

Rasen erkändes av engelska 
kennelklubben 1920. Erkännandet 
föregicks av en omfattande diskussion 
mellan de sju rasklubbarna, och 
rasstandarden är en kompromiss 
mellan olika viljor. Inom den korrekta 
rastypen godkänns ganska stora 
variationer, ”undertyper”, som vi kan 

känna igen i både nytagna och mycket 
gamla foton, och det kanske pekar på 
att den ursprungliga avelsbasen kan 
ha haft  ganska stor bredd. Geografi sk 
isolering och dåtidens sätt att göra 
avelskombinationer kan dock innebära 
motsatsen. 

Sverige
De första borderterrierna importerades 
till Sverige på 1930-talet, men av de 
blodslinjerna fi nns ingenting kvar. Först 
på 1960-talet kom hundar som haft  
betydelse för aveln fram tills nu, och 
redan bland de tidigare hundarna fanns 
i huvudsak två typer – den ena mer 
högrest och elegant än den andra. 
På 1970-talet importerades CH 
Llanishen Ivanhoe som fått ytterst stort 
genomslag i rasen och därför räknas 
som en av våra ”founders”. Eft ersom 
han nedärvde goda jaktegenskaper 

såväl som god exteriör så blev han 
en populär avelshund hos de fl esta 
uppfödarna, oavsett inriktning på 
aveln, med konsekvensen att den 
inbördes släktskapen i populationen 
blev hög. Även avsiktlig inavel i syft e 
att renodla egenskaper har förekommit, 
främst på 1980-talet och tidigare, men 
även senare. 

Flera andra hundar, framför allt 
importer, har fått stort genomslag i 
rasen och deras gener är idag spridda 
över i stort sett hela populationen. 
Exempel på sådana hundar är Int 
GB CH Mansergh Rhosmerholme 
Amethyst (1960-tal), INT CH Daletyne 
Danny Boy (1970-tal), CH Dandyhow 
Grenadier (1980-tal), INT CH Double 
Scotch (1990-tal), CH Beenaben Bow 
Tie (2000-tal). 

Det har hela tiden funnits olika 
intresseinriktningar (t ex jakt). 
Aveln har dock skett och sker tvärs 
över populationen. Intresset för att 
grytmeritera avelsdjur och andra 
borderterrier har väsentligt ökat sedan 
1990-talet. Borderterrierns popularitet 
som stötande/kortdrivande hund 
(eller t ex agilityhund) har inte betytt 
nämnvärt för avelsurvalet, vilket inte 
heller anses önskvärt med hänvisning 
till rasstandarden, som säger att 
borderterriern är i allt väsentligt en 
grythund.   ☐

Borderhistoria

“ Rasen har funnits som enhetlig 
typ mycket länge, formad främst av 

praktiska krav...“

Ovan: Leatty Linkup och Leatty Golden Randy, importerade på 1950-talet och ”urhundar” i den svenska populationen. 
Många av dagens borderterrier härstammar från dessa. De kan sägas vara representanter för två olika typer. 
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Vinstrika på utställning
Fram till 1960-talet var Borderterriern 
en ovanlig hundras i Sverige. De hundar 
som fanns användes främst till grytjakt 
och sällskap. Utställningsintresset 
tog fart först när Julia Geijer och 
Carl-Gunnar Stafb erg började sin 
uppfödning 1961 med köpet av två 
systrar, Monkans Mikron och Monkans 
Mymlan av klubbens första ordförande 
Britta Donner. BTS instift ade 1965 
tävlingen ”Årets Border”, till en början 
med dagens mått mätt blygsamma 
anmälningssiff ror men når 1977 102 
anmälda hundar. Numera tävlar c:a 200 
hundar om den ärorika titeln ”Årets 
Border”. 

60-talet 
Viktiga importer gjordes på 60-talet. 
Kennel Bombax importerade CH Leatty 
Panaga Tess som i sin första kull födde 
CH Bombax Despot, storvinnare och 
anfader till många av dagens vinnande 
bordrar. Despot lyckades med att bli 
Årets Border tre gånger. Det är han 
ensam om. 1964 chockades hundsverige 
när CH Bombax Ericus Rex blev BIS på 
Stora Stockholm. Utställningsintresset 
hos borderentusiasterna stärktes av 
denna enastående framgång. Två 
andra importer som betytt mycket 
för utställandet var CH Llanishen 
Ivanhoe (Ivan) och CH Mansergh 
Rhosmersholme Amethyst (Lisa). 
Ivan, som han kallades var son till 
världens mest kända Borderterrier CH 

Dandyhow Shady Knigt, blev fl itigt 
använd i aveln och räknas numera som 
en av våra founders. Detsamma får man 
säga om Lisa som importerades av Julia 
Geijer i slutet på 60-talet. Flera kennlar 
bygger på denna tiklinje, t.ex Axbor.  
Ett exempel på dessa lyckosamma 
importer är CH Juniper Kånjak med 
Ivan som farfar och Lisa som mormor. 
Kånjak fi ck en lång och framgångsrik 
karriär med många BIR. Bl.a. BIR på 
Stora Stockholm. Sitt sista BIR tog 
Kånjak vid 11 års ålder. 

70-talet 
Två mycket vinstrika hundar på 70-talet 
var CH Bombax Gunfi ghter och CH 
Bombax Xavier. Båda vann Årets 
Border två gånger. Xavier är den första 
och enda Borderterrier som exporterats 
till England. Många nya uppfödare 
började sin uppfödning på 70-talet. 
Axbor, Tallarnas och Urax 1972.
Senare tillkom Ottercap, Redrob och 
Winkis.

80-talet
Under 80-talet började Borderterriern 
synas på allvar i utställningsringarna.  
Tävlingen om Vinstrikaste Border 
instift ades av Sten Håkansson 1987. 
Priset vanns för alltid av CH Rabalder 
Raka Spåret och BTS instift ade ett nytt 
som vanns av CH Axbor Dante. Priset 
vandrar nu för tredje gången. Några 
av de framgångsrikaste under 80-talet 
var i bokstavsordning: CH Juniper 

Kånjakspojken, vinskrikast 1988, CH 
Rabalder Siff ra vinstrikast 1989 och CH 
Urax Frode vinstrikast 1987. Tävlingen 
och utnämningen om vinstrikaste 
Borderterrier väcker alltmer intresse 
och allt fl er hundar tävlar om titeln.

90-talet
De som var framgångsrikast under 
90-talet var: CH Axbor Bingo, 
vinstrikast 1998. Bingo vann även fyra 
terriergrupper, CH Axbor Never Give 
Up, vinskrikast 1995 samt Årets Border 
1996, CH Bombax Black Ribbon, 
vinstrikast 1995, 1996, 1997. Black 
Ribbon lyckades även bli BIS på SKK:s 
utställning i Östersund, CH Bordrocks 
Bess-Annie, vinstrikast 1995 och Årets 
Border 1994, CH Ottercap Too Good 
To Be True, vinstrikast 1999 och BIS på 
Terrier derbyt samma år, CH Rabalder 
Raka Spåret, vinstrikast 1991, 1992, 
1993, 1994. Årets Border 1999 vid nio 
års ålder samt BIS på SKK.s utställning 
i Laholm, därutöver fl era BIG och BIS-
placeringar, CH Tallarnas Kon-Trolla, 
vinstrikast 1990, CH Örvikens Alpros, 
vinstrikast 1998, CH Örvikens Erica, 
vinstrikast 1997.

2000-talet 
Under 2000-talet stiger registreringarna 
för Borderterriern till över 600 valpar 
per år. Givetvis får detta genomslag för 
antalet tävlande. Bordern blir nu den 
ras som, i förhållande till sitt antal, är 
mest representerad på utställningar 

Vinstrika borderterrier

CH Rabalder Raka Spåret vinner Årets Border 1999 som veteran, domare var Elspeth Jackson. FOTO Lillemor Böös



Medelvikten fördelat på klass 
respektive kön 2011

Medel av vikt per klass och kön 2011.
(blå=hane, rosa=tik)
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bland terrierna. 

Av alla framgångsrika hundar nämner 
jag; CH Axbor Born To Be Alive, 
vinstrikast 2000, CH Axbor Dante, 
vinstrikast 2003, 2005, 2006, Årets 
Border 2011 som Still Going Strong. 
Dante har vunnit Terriergruppen tre 
gånger och placerat sig i BIS-fi nalen på 
SKK två gånger. CH Axbor Aristoteles, 
vinstrikast 2010, CH Bohunt Sweep Th e 
Board, vinstrikast 2011, CH Damdyke 
Gentil Hugel, vinstrikast 2007 och 2008, 
även vinnare av terriergruppen, CH 
Juniper Zelma, vinstrikast 2009, BIS-3 
SKK Avesta, CH Kontrast Lovehunter of 
Paddy, vinstrikast 2010, CH Rockamore 
Lapinkulta, vinstrikast 2001 och 2002, 
certrekord på tiksidan 36 st,  vunnit 
terriergruppen tre gånger och placerat 
sig i BIS-fi nalen på SKK 2 gånger. CH 
Örvikens Kungslilja, vinstrikast 2004, 
Årets Border 2004, CH Örvikens 
Påsklilja, vinstrikast 2008, Årets Border 
2009, Vinnare av Terriergruppen.

Under 2011 har två unga hundar visat 
framfötterna i utställningsringarna.
CH Rockamore Gullan BIS-3 på SKK:s 

utställning i Avesta och CH Toft ahill 
Game On BIR på Stora Stockholm 
samlade ihop fl est poäng 
på utställningar. 

Eft er all möda och källforskning 

(reserverar mig för ev. fel) utnämner 
jag CH RABALDER RAKA SPÅRET 
till den mest vinstrika Borderterriern 
i modern tid Nu ser vi fram emot nya 
segrar för Borderterriern under 2012. 

TEXT: Ulla Axén   ☐

CH Toft ahill Game On, BIR på Stockholm Hundmässa 2011. Tillsammans med 
CH Rockamore Gullan var han den hund som tog fl est poäng på utställningar under 2011.

Resultat från mätningen 
på Årets Border 2011
 
Vid Klubbutställningen i maj 2011 
vägdes totalt 121 hundar varav 55 var 
hanhundar och 66 tikar. I år mättes 
bröstomfång, vikt och höjd på samtliga 
hundar. Nedan följer en förkortad 
sammanfattning av resultatet*. Vill 
du ta del av den kompletta artikeln 
kontakta Borderterriersällskapet. 

Medelvikt, omfång och höjd 
I rasstandarden står det att en hanhund 
ska väga mellan 6 och 7 kg och en tik 
mellan 5 och 6,5 kilo. Den vikten håller 
vi inte i rasen idag och har inte gjort 
på fl era år. Min skattning är att en 
hane av, vad vi kallar bra storlek, idag 
väger runt 8 kg och en tik runt 7 kg. 
Denna skattning stämmer också väl 
med medelvärdena för årets vägning. 

Undantag från denna skattning ses 
ibland. Det är marginella skillnader 
mellan 2007 (som ej redovisas här) 
och 2005 års resultat. Däremot är det 
större skillnad mellan 2005 och 2011. 
Medelvikten för hane har sjunkit med 
2 % sedan 2005 och för tikar 5 %. Det 
är fortfarande tänkvärt, som alltid, 
att se till storleken på våra avelslinjer. 
Trenden i årets siff ror pekar dock åt 
att vi har en bättre storlek på rasen 
idag än för sex år sedan även om den 
fortfarande är marginell. Totalt är 
sänkningen 4 %. Förmodligen beror 
detta på medveten hänsyn till storlekar 
vid avelsarbetet. 

Spanning 
I rasstandarden står det att en 
borderterrier ska vara lätt att ”spanna”. 
Det innebär att man ska kunna ta 
bägge händerna runt bröstkorgen och 
lyft a hunden och känna att omfånget 

kring bröstkorgen ryms. Men också 
att bröstkorgen är smidig och kan 
anpassa sig i trånga gryt. Något annat 
mått står inte i standarden. Som ni ser i 
tabellen ovan ligger medelvärdet kring 
44,6 vilket även inkluderar valpar. Det 
kan tas i beaktande att en hund kan 
växa i bröstkorgen i många år. En del 
välformade bröstkorgar i junior- och 
unghundsklass kan vara ”för grova” 
vid 2 till 3 års ålder. 

Har du några frågor om resultaten, 
hör av dig till Monica Vikner Stafb erg, 
Christer Johansson eller Anna-Karin 
Bergh. 

Väl mött, styrelsen gm
Monica Vikner Stafb erg  ☐

*Se www.SCB.se 
 för metod uträkning av medelvärde.  
 

Medel av omfånget kring bröstkorgen – 
”spanningsmåttet”
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Terriertänk i agility
Borderterriern passar med sin enorma 
arbetsvilja och reaktionssnabbhet 
ypperligt bra som agilityhund. 

Dock gäller det för att kunna 
konkurrera på hög nivå mot betydligt 
mer lättsvängda och smidiga 
vallhundsraser dels att plocka fram 
terrierns jaktinstinkt på banan för att 
få ordentligt tryck under tassarna på 
borderterriern, dels också att bygga 
massor med värde i en riktigt åtråvärd 
belöning. ”What ś in it for me?” frågar 

nämligen den kloka terriern och jobbar 
inte gratis. Borderterriern jagar glatt 
skallande på agilitybananbanan och 
älskar att ta upp kampen mot sin 
förare om vem som först når målet och 
slutbelöningen. 

Rasens popularitet har under de sista tio 
åren ökat betydligt bland agilityfolket 
och borderterriern fi nns varje år 
representerad på VM. Inte minst 
Finland har rönt stora framgångar även 
på internationell nivå.

Sveriges just nu mest framgångsrika 
borderterrier i agility heter Ottercap 
Dynamite men kallas Medusa. 
Medusa blev dubbelchampion i 
agility innan hon hade fyllt tre år 
och är en av Sveriges bästa hundar i 
sin storleksgrupp. Tillsammans med 
sin förare Camilla Brundin har hon 
vunnit SM-guld i lag och tre år i rad 
varit snubblande nära att ta sig med i 
landslaget. Medusas mål denna säsong 
är att få representera Sverige vid VM i 
Tjeckien i oktober.    
        ☐

Agility med border
TEXT Camilla Brundin

Bordern är en smidig hund. Den kan lätt vika 
sig dubbel om det behövs. Foto: Johan M

En borderterrier älskar att vara ute i skog 
och mark. Foto: Hanna Bergstedt

Bordern - en social och mysig 
kompis. 
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Agnes 
Min hund, en fyraårig borderterrier-
tik som heter Agnes tog jag som 
omplaceringshund. Hon var då 14 
månader gammal och min första 
borderterrier, men säkert inte den 
sista! Rasen som sådan är verkligen 
rolig att ha och det faktum att de fl esta 
veterinärer jag talat med ser det som en 
ganska ”ovanlig patient”, tycker jag är 
positivt.

Utbildad sökhund 
De vill gärna att det händer något, gillar 
att jobba och är ganska lättlärda (om 
man vet vad som motiverar just den 
enskilda individen). Många som har 
borterterriers har testat agility, gryt- 
och annan jakt, men det var inget som 
skulle passa mig. Jag kollade runt lite 
och hittade en ettårig utbildning inom 
specialsök som jag anmälde oss till. Tur 
att det är en så allsidig ras!

Specialsök är egentligen ett 
samlingsbegrepp på en mängd olika 
områden. Vi fi ck lära oss att leta eft er 
gasläckor, sju olika sorters narkotika, 
spåra människor och mycket annat. 
Vi tränade på hemläxan och åkte en 
helg i månaden till Hundcampus i 
Hällefors för att lära oss mer. Vi tog 
(mycket stolta) vår examen i april 2011. 
Även om den ettåriga utbildningen är 
avklarad så slutar vi inte att förkovra 
oss i ämnet specialssök. Hundarnas 
luktsinne är rent ut sagt fantastiskt, 

något som man från Karolinska 
Sjukhuset och Gävle Sjukhus också 
anser. De har nämligen tillsammans 
med Hundcampus ett pågående 
forskningsprojekt just för att ta fram 
”cancerhundar”. Agnes har också provat 
på detta men ingår inte i pilotprojektet, 
däremot bidrar vi indirekt till projektet 
som en slags referens. En borderterrier 
kan mycket väl lära sig att bli en 

cancersökhund, och i framtiden hoppas 
jag att vi kommer att se många glatt 
svansvift ande hundar som räddar liv.

Arbetsglädjen hos Agnes är formidabel 
och när hon jobbar i labbet är hon som 
lyckligast! Hennes jobb, eller ”leken” 
som vi valt att kalla det, är att markera 
”rätt” burk. Den lilla lustindikatorn 
där bak går likt rotorbladen på en 
helikopter och på äkta borderterriers vis 
pratar hon hela tiden. Att få henne att 
gå till labbet är aldrig svårt, svårigheten 
är att få henne nöjd och gå därifrån!

Det går otroligt fort för en hund att 
lära sig att peka ut en specifi k doft , jag 
har själv sett det upprepade gånger gå 
på bara ett fåtal sekunder. Nej det är 
ingen överdrift , de är så fantastiska. 
När Agnes skulle lära sig detektera 

Marijuana tex tränade vi in det på bara 
några minuter och då var vi ändå bara 
halvvägs i vår utbildning. Nu går det 
blixtsnabbt.

Vi tränar även lite lydnad och roliga 
trix till vardags. Agnes behöver daglig 
hjärngympa förutom motion för att 
vara lycklig. Och om jag någon gång 
skulle komma på den dumma tanken 
att sjunka för djupt ner i soff an så 
ser hon garanterat till (och med all 
önskvärd tydlighet) att jag kommer på 
bättre tankar! Det går helt enkelt inte 
att motstå hennes charm (i varje liten 
borderterrier bor det en stor clown) och 
eft ersom man får det man belönar så 
har jag grävt min egen grav, men vad 
gör väl det!
    ☐

Omplaceringshunden som blev 
sökspecialist

FOTO Th omas Carlgren

“ Jag kollade runt lite och hittade en 
ettårig utbildning inom specialsök 

som jag anmälde oss till.“

Agnes i clownmode FOTO Maria Nilsson

TEXT Maria Nilsson
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Bordern 
   som jakthund

Grythunden
Borderterrier är ju i första hand en 
grythund som upptäckts av fl er och fl er 
de senaste 15 åren. En hund med lagom 
skärpa och ett stort mod. I första hand 
är ju borderterriern en sprängare,  men 
med erfarenhet och träning fungerar 
de fl esta bra som förliggare i gryt också. 
Och det har man ju nytta av vid eft ersök 
på ett skadat rovvilt som tagit sig ner 
i gryt. Ett skadat vilt vill sällan lämna 
grytet frivilligt, och då kan det vara bra 
med en hund med lagom skärpa, som 
sedan ligger kvar och markerar så att 
man kan gräva sig ner och avsluta viltets 
lidande! 

En hel del Borderterrier provades på 
grävling i våra konstgryt  2011. Cirka 
130 starter gjordes i de olika klasserna 
Grytapportering. Grytkaraktär.  
Grytanlagsprov och Grytjaktprov. En 
hel del åker också till våra nordiska 
grannländer och testar sina hundar 
på räv i konstgryten. Men det är 
fortfarande en väldigt liten del av 
populationen som provas, kanske 3 
%, och av dem kanske 1 % används 
i praktisk grytjakt. Grytjakten och 
grytträningen är och har varit under ett 
antal år nu en ganska hårt ansatt och 
ifrågasatt verksamhet.  Men nu med 
mårdhundens ökande i landet  kanske 
man får en annan syn på behovet av bra 
utbildade jakthundar. Det är ju inte bara 
träning man bedriver i konstgrytet, man 
får också en chans att sortera bort direkt 
olämpliga hundar att jaga gryt med.

Kortdrivande/Stötande 
Eft erfrågan har på senare år ökat på 

kortdrivare. Folk har ju mer bråttom nu 
och kanske vill åka hem vid middag och 
då givetvis ha sin hund med sig. Det är 
inte längre som förr där man gick ut och 
jagade i skogen runt om där man bodde, 
Var inte hunden med hem lät man 
grinden till hundgården stå öppen så att 
hunden själv kunde gå in. 

Borderterriern är ju en väldigt social 
hund och håller sig gärna runt husse 
eller matte på ett avstånd av kanske 
30-100 meter när det inte fi nns några 
färska spår eft er vilt i närheten. Därför 
lämpar den sig alldeles ypperligt för 
jakter i småsåtar,  t ex en plantering på 
2-3 hektar eller en tätbevuxen skogsö i 
jordbrukslandskap. Det kommer den att 
söka över ganska snabbt med sitt kvicka 
sätt att röra sig.  De fl esta borderterrier 
vill gärna gå ifatt viltet och se eller ana 
för att börja skalla. Med erfarenhet och 
mycket jakt börjar dem fl esta sedan 
att driva utan att se viltet, och en del 
individer jagar som vanliga drivande 
hundar. (kanske mer undantag än 
regel!) Sen gäller det att ha lite snabba 
och vakna skyttar runt såten, för man 
vet aldrig vad en borderterrier driver 
ut, det kan vara allt från talgoxar till 
högvilt som älg. 

Så med en hel del träning och fl yt har 
du en bra jaktkompis i många år. Som 
jämförelse kan jag dela med mig av egen 
erfarenhet och test. Den sträcka en tax 
tar på sig att driva i 45 min avverkar en 
Borderterrier på 10 min. Så summan 
av den studien  (vid inspektion av dom 
olika dreven på en GPS-pejl) är att 
där en tax går ut hela vägen  i vinkeln 
vinddriver borderterriern och genar!

Tidigare hade Borderterriersällskapet 
ett eget inoffi  ciellt drevanlagsprov där 
man provade hundens jaktegenskaper. 
Men numera har provet lagts vilande 
eft ersom vi har rätt att från och 
med  i år starta på Tysk Jaktterriers 
jkaktanlagsprov, både skogsprov och 
fältprov. Den stora skillnaden är väl 
att det ingår ett grytprov i grunden 
tillsammans med drevprovet. Dessutom 
är det offi  ciella resultat som registreras 
på SKK. 

Viltspår/Eftersök 
En hel del borderterrier startar varje år 
på på viltspårsprov som är en populär 
aktivitet att pyssla med under icke 
jaktsäsong. Först startar man på ett 
enkelt anlagsprov sen fortsätter man 
på  öppenklasspår med bloduppehåll. 
Återgång och lite svårare problem att 
lösa för hunden. Borderterriern är 
ganska bra på att spåra och kan lyckas 
bra med det. Trots sin nyfi kenhet - 
vilket kan ibland leda till att den blir 
störd av viltpassager och annat som kan 
dyka upp i spåret.
Men om man kan få dem att spåra lugnt 
och metodiskt noggrant har man en 
riktigt bra spårhund.

Eft er att själv hållit på med eft ersök på 
trafi kskadat vilt i många år tycker jag 
personligen kanske att de väger lite lätt 
för att dra ner ett skadat rådjur om det 
behövs, jämförelsevis med en retriever 
eller en vorsteh t.ex. I de situationerna 
vill man ju så snabbt som möjligt avsluta 
viltets lidande och har inte tid med 
krångel med annat. 

Slutligen
Sen är det ju så, att de hundar vi jagar 
med måste ju vara sällskapshundar 
kanske 95% av tiden,  och måste fungera 
i t.ex en familj med små barn och kanske 
fl er hundar. Vilket en borderterrier 
är och de fungerar alldeles perfekt i 
fl ockar med människor och djur. Men 
det är klart att en och annan höna får 
ibland sätta livet till här hemma för 
de är ganska uppfi nningsrika när de 
bestämt sig för något. Och många av 
våra borderterrier övergår under icke 
jaktsäsong till att träna och tävla i andra 
hundsporter som utställning, agility, 
lydnad och bruks t ex. Och inte alltför 
sällan är det någon annan i familjen 
som tar över ansvaret för hundens 
aktivering! Du har garanterat aldrig 
tråkigt med din borderterrier i skogen!!! 

Vid pennan  
Christer Johansson 
Jaktansvarig i Borderterriersällskapet
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Christer Johansson 
(Kennel Kontrast)
Hur många BT har du som 
du jagar med?
3st.
Vilka jaktformer bedriver du 
med dina BT?
Kortdrivande men just nu i huvudsak 
grytjakt.
Vilka andra aktiviteter bedriver du 
med dom under icke jaktsäsong?
Agility, Spår, Eft ersök, Utställning.
Nämn 5 egenskaper för en BT som är 
orsaken till ditt Rasval?
Råa, charmiga, lagom skärpa, bra päls, 
och man behöver inga tatueringar!

Fredrik Nilsson 
(Kennel Jordvältaren)
Hur många BT har du som 
du jagar med?
2st.
Vilka jaktformer bedriver du 
med dina BT?
Enbart grytjakt.
Vilka andra aktiviteter bedriver du 
med dom under icke jaktsäsong?
Sällskap vid löpträning.
Nämn 5 egenskaper för en BT 
som är orsaken till ditt Rasval?
För att Borders generellt i förhållande 
till andra grytraser är lugna, mottagliga, 
tillgängliga, förlåtande och godhjärtade.

Maria Erlandsson 
(Kennel Groundworkers)
Hur många BT har du som 
du jagar med?
5st.
Vilka jaktformer bedriver du 
med dina BT?
Grytjakt och Drivande/Stöt
Vilka andra aktiviteter bedriver du 
med dom under icke jaktsäsong?
Viltspår, utställning, grytträning 
och kurser på brukshundklubben
Nämn 5 egenskaper för en BT 
som är orsaken till ditt Rasval?
Livlig & lugn. Passande jaktegenskaper, 
snäll och vänlig. Behändig storlek. 
Robust och tålig.

Roger Berg 
(Kennel Foxteaser)
Hur många BT har du som 
du jagar med?
5st.
Vilka jaktformer bedriver du 
med dina BT?
Kortdriv och  Grytjakt 
Vilka andra aktiviteter bedriver du 
med dom under icke jaktsäsong?
Utställning, långpromenader och 
grytträning
Nämn 5 egenskaper för en BT 
som är orsaken till ditt Rasval?
Trevliga, lättfostrade, av och på, 
lagom storlek och bra jakthundar.

Tomas Larsson 
(Kennel Ottercap)
Hur många BT har du som du jagar 
med?
2st.
Vilka jaktformer bedriver du med dina 
BT?       
Först grytjakt minkjakt sedan 
drevjakt och eft ersök
Vilka andra aktiviteter bedriver du 
med dom under icke jaktsäsong?
Agility, inte jag, men Ulla är ganska 
aktiv
Nämn 5 egenskaper för en BT s
om är orsaken till ditt Rasval?
Mycket jaktlust , bra skärpa, 
kontaktbara och balanserade 
även i skarpa lägen , otroligt 
lättlärda, kloka. bra med andra hundar, 
bra när man har många 
olika raser.

Olof Andersson
Hur många BT har du som 
du jagar med?
2st.
Vilka jaktformer bedriver du 
med dina BT?
drevjakt och grytjakt 
Vilka andra aktiviteter bedriver du 
med dom under icke jaktsäsong?
Agility och trafi keft ersök
Nämn 5 egenskaper för en BT 
som är orsaken till ditt Rasval?
Tuff  i skogen och under jorden, 
väldigt lugna o snälla inomhus,
lagom behändig storlek, 
oerhört charmig ras, 
lättskötta och lättlärda.

Profi ler som jagar med Borderterrier


