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erry Blue - den blå
terriern från den gröna 
ön. Liksom de andra 
irländska terrierraserna 
antas kerry blue terriern 

ha funnits på Irland sedan
sekler. Dess ursprung är inte
helt klarlagt men den troligaste
teorin är att rasen utvecklades
vid inkorsning av Irländsk 
varghund hos de ursprungliga
terriertyperna som fanns på ön.

Från början fanns där ett fl ertal olika
varianter av högbenta terrier. Färgerna
kunde variera mellan röda, vita, gula,
svarta, grå-blå eller harlekin, många
med tanmarkeringar på huvud och
ben. Det fanns både hårda, sträva och
mjuka pälsar. Länge kunde det födas
strävhåriga röda, mjukpälsade vete och
blå valpar i samma kull.

Under 1700-talet var det inte tillåtet
för gemene man att äga hundar som
användes för jakt på större villebråd,
det vill säga dagens Irländska varghund
och Irländska setter. Det var endast
godsägarna som fi ck jaga. Folk på
bygden behövde dock en hund som
hjälp i arbetet och därför utvecklades
terriern till en allt-i-allo hund. Den
skulle vara behjälplig med att hålla
råttorna under kontroll på gårdarna,
vakta hus och hem, valla fåren samt
också fungera som jakthund främst på

grävling som det var tillåtet att jaga.

Naturligtvis trotsades även förbuden 
och en hel del tjuvskytte ägde rum. 
Till det passade de grå-blå hundarna 
extra bra. Färgen gjorde att de smälte 
in i skuggorna och därigenom kunde 
tjuvskytten och hans hund undkomma 
upptäckt.

På grund av rasens enkla ursprung 
som gårds- och råtthund fi nns det
få uppgift er om den före 1900-talet. 
Den troligen första nertecknade 
referensen till kerry blue terrier är 
daterad 1847. Författaren beskriver 
en blågråskift ande hund vars päls
hade mörkare partier och fl äckar, oft a 
med "tan" på benen och nospartiet. 
Just i grevskapet Kerry, längst ned på 
den södra delen av ön, övervägde den
blåaktiga, mjukpälsade varianten och 
en mer selektiv avel för att befästa 
typen började så sakta ta fart.

100 år sen rasen debuterade i 
utställningsringen
Första gången som Kerry Blue Terrier
visades på utställning var på Irland 
1913. På denna utställning utklassade

Ursprung:
Irland

Storlek:
Mankhöjd hane 45,5 - 49,5 cm 

och tik 44,5 - 48 cm 
Vikt hane 15-18 kg

Päls:
Mjuk och vågig i alla 

nyanser av blått.
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K
- den blå terriern från den gröna ön

”Terri” en av de första Kerry Blue Terriers 
som visades på utställning. Här med sin 
ägare Mr Philip Doyle i Killarney 1916.

"Folk på bygden behövde dock en 
hund som hjälp i arbetet och därför 

utvecklades terriern till en allt-i-
allo hund."

Kajsa jagar Alfonse och Webbie, foto Charlie Lejdbrandt
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hanen Tinker de andra deltagarna i 
Listowel i grevskapet Kerry. Rasen var 
vid denna tid ännu mycket oädel och 
oenhetlig till typen men utmärktes 
av en märklig svart-blå-grå färg som 
aldrig tidigare setts hos någon hundras.

Dublin Irish Blue Terrier Club bildades 
1920 och året eft er gav föreningen ut 
den första rasstandarden. Kerry Blue 
Terriern blev snabbt mycket populär, 
och till och med ansedd som en sorts 

maskot för irländska patrioter. Det 
förekom under en kortare tid fyra olika 
rasklubbar, under tiden 1922 till 1924 
anordnade dessa klubbar inte mindre 

än sex utställningar och sex arbetsprov. 

Sedan 1928 har denna imponerande, 
välbalanserade terrier med den vackra, 
mjuka blå pälsen blivit populär världen 
över. Den har rykte om sig att vara en 
utmärkt arbets- och sällskapshund 
som motsvarar uttrycket "så gott som 
perfekt".

    

Webbie

"Den har rykte om sig att vara en 
utmärkt arbets- och sällskapshund 
som motsvarar uttrycket "så gott 

som perfekt"."

Arras och Kajsa, foto Karolina Höcke
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Kerry Blue är en medelstor 
robust hund, intelligent, 
samarbetsvillig och positiv 
terrier. Rasen är i dag i första 
hand en ren sällskapshund som 
mår bra av aktiviteter såsom 
lydnadsträning, spår och agility.

Mjukare och mer följsam än många 
andra terrierraser
Det är inte bara pälsen som är 
mjukare än hos andra terriers utan 
även temperamentet. Rasen hade 
förr ett mycket hårdare temperament 
och har länge dragits med ett rykte 
som svår. Dagens Kerry Blue är dock 
mycket mer sociala och lätthanterliga. 
Kerryn älskar människor, de är väldigt 
lättfl irtade och lätta att få kontakt med. 

Även oerfarna hundägare kan våga sig 
på denna ras så länge de är införstådda 
med att det är en alert ras som kräver 
en del uppmärksamhet för att må bra.

Kerryn är ingen hård hund som ska 
kuvas men den ska inte heller ”duttas” 
med. Alltför hård fostran kan lätt leda 
till trots från hunden. För att lyckas 
som kerryägare ska man vara bestämd 
utan att vara för hård. Kerryn älskar 
att få beröm och det är en fördel att 
förstärka dess positiva beteenden 
framför att bestraff a det negativa.

Terriern som vill vara med  
Kerry Blue är utpräglade familjehundar 
och tyr sig sällan till bara en 
familjemedlem. Rasen är barnkär och 
fungerar bra i barnfamiljer så länge 
man visar hänsyn och inte låter den bli 
en leksak. Kerryn är alltid vänlig och 
öppen mot människor och är ingen 
skarp vakthund. Den håller rätt på 
vad som händer runt huset och varnar 
genom att skälla. Den skäller dock inte 
utan anledning och tystnar när man 
säger till. Kerryn har stort behov av 
närhet och kroppskontakt och vill vara 
med där det händer något. Den följer 

med överallt och kan sitta eller ligga vid 
ens sida i timmar. Det räcker med att 
kasta en blick på hunden för att svansen 
skall börja vift a frenetiskt. 

Mer sällskapshund än jakthund
Rasen har kvar sin jaktinstinkt vad det 
gäller gryt och råttor men det är mycket 
ovanligt att de spårar större villebråd. 
De jagar mer på syn och hörsel än 
på spår. Idag har rasen utvecklats till 
en mer sofi stikerad sällskapshund 
som får utlopp för sin energi på 
skogspromenader och träningsplanen.
Det går att ge en Kerry hur mycket 
motion som helst även om de fl esta 
nöjer sig med en timmes promenad 
per dag. Rasen är så robust att den 
orkar med alla sorters motion som 
t ex cykling och fj ällturer. Med sitt 
ursprung som allt-i-allo hund är 
nästan alla typer av aktiviteter möjliga 
med en Kerry. Många tränar agility, 
lydnad, freestyle, bruks och även 
spår. Räddningshundsträning har 
förekommit liksom fårvallning. 

Tuff a tag i leken
Karakteristiskt för Kerry Blue Terriern 
är också att när den leker gör den det 
gärna väldigt tufft   och högljutt. När 
två Kerry Blue leker njuter de av att 
få busa med varandra på det tuff a 
sätt som andra hundraser kanske 
inte uppskattar. Tonen kan ibland bli 
väldigt hög mellan två Kerrys och 
många ägare kan lätt uppfatta leken 
som osämja.
    ☐

Lek i Norrland

Doris med valpar på språng

Julius vill vara med

Kerry Blue - en uthållig allt-i-allo hund
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Kerry Blue Terrier kom till Sverige 
i slutet av 20-talet genom fru Berit 
Th esen-Byström som importerade CH 
Princeton Gamecock och CH Princeton 
Smokie till sin kennel Tärnstugans, där 
Smokie fi ck Sveriges första kull 1929. 
Tärnstugans importerade ytterligare 
sex hundar och fi ck sex kullar under 
början av 30-talet. Även kennel 
Jensgården köpte ett par hundar och 
födde upp några Champions, men 
intresset för rasen avtog och inget 
avelsarbete tog fart.  

1939 började Berits syster Kerstin 
Th esen också med rasen och det 
var fröken Th esen som under 
kennelnamnet Gäddvikens byggde upp 
rasen under eft erkrigstiden. 1947 gjorde 
hon sin första import CH Bemel Boy 

Blue, som på sin första utställning fi ck 
bl a Åkerlunds minnespris för bästa 
hund av sällskapshundras. 

Under 50-talet gjordes ett fl ertal 
betydelsefulla importer som resulterade 
i ett fl ertal framgångsrika hundar. 
Gäddvikens mest välkända uppfödning 
var CH Gäddvikens Adept som hade 
stora framgångar i utställningsringarna 
på slutet av 50-talet. Kerstin Th esen var 
aktiv uppfödare till i mitten av 60-talet, 
i nästan tre decennier. 

CH Gäddvikens Bluebell kom att bli 
stamtik i Gunvor Ljungbergs kennel 
Undines som under 60-talet var den 
dominerande aktören. En annan 
framgångsrik uppfödare under 60-talet 
var Elisabeth Fredholm och kennel 
Beth’s som byggde sin uppfödning på 
norska Music linjer. 

Mot slutet av 60-talet slutade de tre 
stora etablerade kennlarna helt med 
sin uppfödning, men hade då lämnat 
över stafettpinnen till Susanne Wiman-
Karlsson och kennel Gambols som 
byggde vidare på Gäddvikens och 
Undines linjer. Gambols fortsatte med 
sin framgångsrika uppfödning fram 
till 1988, då intresset för boxer tog över. 
I och med att Gambols slutade med 
Kerry, gick linjerna från Gäddvikens 
epok i graven. 

Fram till nu hade registreringssiff rorna 
legat under 20 valpar per år i 
genomsnitt, men i början av 70-talet 
ökade registreringssiff rorna till det 

dubbla vissa år. 

Ungefär samtidigt med Gambols 
startade Ulla Lethenström 1968 sin 
kennel Lingus, en lång och mycket 
framgångsrik uppfödargärning som 
lever ännu.

Int Nord Ch Lingus Amber Dream 
blev BIR sammanlagt 48 gånger, men 
ett fl ertal grupp och BIS placeringar. 
Hon blev även Årets Kerry 1976, det 
första året en sådan sammanräkning 
skedde tack vare att Svenska Kerry Blue 
Terrierklubben startades det året på 
initiativ av bl a Ulla Lethenström. 

Kennel Lingus blev betydelsefull 
för utvecklingen av Kerry i Norden. 
Hennes material användes för att 
bygga upp ett fl ertal nya kennlar.  
Ellen Hartman och kennel Tibir, 
Berit Zetterlund och kennel Slapstick 
och Connie och Hans Olsen 
kennel Querries var alla aktiva och 
framgångsrika under 70-talet. 1976 
Startade Dorte Bernro kennel Puck 
Fair med en import från Norge och 
något senare en import från England. 
Eft er ett uppehåll under 90 talet 
är kennel Puck Fair åter aktiv och 
framgångsrik. 

Ch Gäddvikens Adept, foto från Terrierklubbens jubileumsbok.

Int Am SUCH Maygate’s Bogy Blue, 
foto från Terrierklubbens jubileumsbok.

Int NordCH Lingus Amber Dream, foto 
har tillhandahållits av Ulla Lethenström

Kennlar i Sverige 
då & nu

"Kerry Blue Terrier kom till Sverige 
i slutet av 20-talet genom fru Berit 

Th esen-Byström..."
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June Hallerbergs kennel Penny-Lane’s 
importerade ett fl ertal hundar under 
sena 70-talet varav en framgångsrik tik, 
Penny-Lane’s Apple Annie blev stamtik 
för Ove Wimans kennel Blue Heaven’s 
som fortfarande är verksam i liten 
omfattning.

Lite tidigare, i början av 80-talet, 
startade Charlotta Mellin kennel 
Rollick’s  med Ch Lingus Trendsetter 
och Ch Lingus in the Rough. 
Kenneln har kommit att bli mycket 
framgångsrik och betydelsfull för 
Kerryns utveckling i Sverige och 
Norden och är fortfarande i högsta grad 
aktiv. 

Rollick’s har under åren importerat 
ett fl ertal hundar från olika håll i 
världen, som fått stor betydelse för 

Kerryuppfödningen. Några Kerrys 
som vi minns särskilt är Int AM SUCH 
Maygate’s Bogy Blue, Int NordUCH 
Curragh’s Katana och Int CH Valeras 
Tin-Tin som alla fi nns i de fl esta nu 

levande hundars stamtavla någonstans. 
Under 90-talet startade Bengtingvar 
och Mildred Ingemansson kennel 
Sublime och Th omas och Märit 
Dömstedt kennel Hurrycan’s, som 
fortfarande bedriver uppfödning i liten 
skala.

Ett fl ertal nya uppfödare tillkom 
i mitten av 90-talet. Lena och Stig 
Pålsson kennel Dungaree’s, som byggde 
sin uppfödning på Lingus linjer och 
Carina Berglind kennel Keltic Blue, 
samt Lisa Örnberg, kennel Blue ’n 
Cocky, som byggde sina uppfödningar 
på Rollick’s linjer. Lena och Lars 
Lövdahl importerade en hund från 
Irland och började föda upp under 
prefi xet Ell-Ell’s. Ingen av dessa kennlar 
föder längre upp Kerry.

Rose-Marie Sunnanväder startade 
kennel McDuff y’s, och Ylva Alpheim 
startade kennel Yvenus, som båda 
fortfarande är verksamma. Under 
2000-talet har fl era nya uppfödare 
tillkommit. Eva och Charlie Lejdbrandt 
startade kennel Edrus, som de idag 

driver tillsammans med sin dotter 
Felicia. De har fl era olika linjer bl a 
från Rollick’s och Ell-Ell’s och har 
importerat ett fl ertal hundar från 
bl a Irland och Norge. Sofi a Dafgård 
började föda upp Kerry under prefi xet 
Occis. Under en period födde Christer 
Ivarsson, kennel Party-Line’s upp 
Kerry men den uppfödningen har 
tagits över av Anna Grass, kennel 
Gunpowder’s alldeles nyligen. Det 
senaste tillskottet är Maria Näslund 
med kennel Milvest som har fått sin 
första kull i år. 

Registreringssiff rorna ökade under 
slutet av 90-talat och början av 
2000-talet till väl över 60 valpar per 
år. Dock var många av dem importer. 
Kurvan har sedan dess planat ut 
rejält och är åter igen nere på ca 40 
registreringar per år där den tycks ligga 
ganska fast. 

Trots att Kerry Blue aldrig drabbats 
av någon överdriven popularitet har 
den alltid dragit till sig många nya 
uppfödare som lockats av denna mycket 
glamorösa ras. De fl esta har dock 
slutat eft er endast ett par kullar, men 
ett fl ertal uppfödare har ändå varit 
rasen trogen i fl era årtionden. Detta 
borgar för kontinuitet i avelsarbetet 
vilket är nog så viktigt för att kunskap 
om rasen inte ska gå förlorad. Vi kan 
också se mot framtiden med tillförsikt 
då kvaliteten på våra hundar är 
mycket hög, även vid en internationell 
jämförelse. 
    

Kerrymys

Nya generationen, 
foto Charlie Lejdbrandt.

"...Kurvan har sedan dess planat ut 
rejält och är åter igen nere på ca 

40 registreringar per år..."
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Kerry Blue Terriern sliter 
sällan ner trösklarna till 
veterinärkliniken. På grund av 
att rasen aldrig varit utsatt för 
någon större popularitet och 
därmed oseriös uppfödning 
så är Kerry Blue en mycket 
frisk ras utan några allvarliga 
hälsoproblem.

Majoriteten av hanhundarna avlivas 
på grund av ålderdomssvaghet vid 

12-14 års ålder. På grund av rasens 
pälskvalitet är rasen predisponerad för 
fettknutor i huden som är helt ofarliga 
och som lätt kan avlägsnas. Tikarna 
drabbas oft a av juvertumörer när de 
blir lite äldre och har därför en något 
kortare livslängd (10-12 år)

På grund av det långa håret i ansiktet 
så är ögonen känsliga för infektioner. 
Det förebygger man genom att 
dagligen torka bort det sekret som 
bildas i ögonvrån. 

Det är sällsynt med klåda och 
liknande hudproblem och i de fall 
det förekommer så beror det oft ast på 
för hög proteinhalt i fodret eller att 
hunden badas med ett för uttorkande 
schampo.

Enstaka fall av höft ledsfel fi nns inom 
rasen och rasklubben rekommenderar 
uppfödarna att röntga sina avelsdjur.

    

Träning i full fart med Kerryn Gaston, foto Angelica Andersson

Kerry Blue 
 - en sund hund 
 i en frisk kropp Doris med veterinär Erik Dahlberg hos 

Dalbyveterinären. Foto Dorte Bernro. 

Rocky i rörelse, foto Andrea Bernro Svenska Kerry Blue Terrierklubben sedan 1976


