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Norwichterrier
– liten, snäll, pigg och glad!
Av Ylva Samuelsson

Rasspecial–NORWICH TERRIER
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”Norwichterrier är en av de minsta terrierraserna. Den är en liten, lågbent hund med 
kompakt, stark kropp, god benstomme och substans.” 
Standardens text över helhetsintrycket belyser på ett utmärkt sätt rasens utseende.

Lite historik
Rasens ursprung är östra England som i 
huvudsak består av jordbruksbygd med 
spannmålsodling, här blev små röda ter-
riers populära på gårdarna under senare 
delen av 1800-talet, för att hålla råttorna 
borta. Gårdarna hade egna terriers, eller 
också kom råttfångare med ”ett knippe”, 
och bodde där någon vecka medan hun-

darna decimerade råttantalet. Dessa små 
röda eller svart/röda hundar lär ha i sig en 
mix av bl a små irländska terrier, yorkshire-
terrier, irish glen of imaal, staffordshire 
bull och dandie dinmont terrier.
I början på förra seklet blev de små ”röda” 
även populära bland hästuppfödarna 
runt Newmarket och bland Cambridge-

studenterna, hos de senare som mascots 
och kanske även hjälp att hålla borta råt-
torna från matförråden. Tack vare de nya 
intressenterna fick rasen en möjlighet att 
överleva, så att vi i dag kan glädja oss åt 
våra norwichterriers. Någon mer glamorös 
jakt än råttor och möss har det troligtvis 
inte varit tal om. 

Godkänd som ras – två raser
Engelska Kennelklubben godkände Nor-
wichterrier som ras 1932, de förekom 
då med både uppstående och hängande 
öron. 1964 delades de i två raser, de med 
ståndöron fick behålla namnet, medan de 
med hängöron fick heta Norfolkterrier. 
Grevskapet heter Norfolk, medan huvud-
staden heter Norwich. Om man har svårt 
att lära sig skillnaden, kan det vara en liten 
hjälp att staden Norwich har en domkyrka, 
med ett torn, dock inte två! Trots att de har 
varit teoretiskt en ras fram till -64, har de 
inte i praktiken blandats sedan -32, efter-
som avkomman fick öron som var ”varken 
eller” och uttrycket blir lite fånigt istället 
för det pigga och intelligenta. Idag anser vi 
nog att det skiljer rätt mycket mer mellan 

varianterna än öronen, både exteriört och 
temperamentsmässigt. 1932 när rasen god-
kändes hölls den första officiella utställn-

ingen i Richmond, där 14 Norwichterrier 
deltog, BIR blev Smudge, en svart/röd hane 
med ståndöron, som påstås ha haft häng-
örade föräldrar. Rasen fick certrättigheter 
1935, rasens första champion blev Biffen 
of Baufin, med öron mittemellan. Den 
första med ståndöron att bli champion 
var Miss Manette, hon var grizzle & tan, 
och vann 19 cert, ett rekord som höll sig 
i 19 år. Första champion med hängöron 
var Airmans Brown Smudge. Både Miss 
Manette och Brown Smudge var avkom-
mor till rasens första BIR-vinnare Smudge. 
I USA godkändes Norwichterrier som ras 
1936, varianterna benämndes ”prick ear” 
och ”drop ear”.

Trimmad eller otrimmad
Miss Murriel Vaughan (sedemera Fisher-
May) visade 1949 sin första Norwichter-
rier, Whinlatter Allercombe Task, som 
till förskräckelse för andra utställare var 
trimmad! Ända till dess hade hundarna 
visats med bara lite puts. Men eftersom 

Miss Vaughan var vinstrik uppfödare/ut-
ställare av Lakelandterrier visste hon vad 
trimningen kunde göra till hundens helhet, 
och hennes första hund blev champion på 
fyra utställningar. Mellan åren 1951-1955 
vann Miss Vaughan c:a 30 cert med fyra 

olika hundar, på den tiden hade rasen en 
tilldelning på 8-10 certmöjligheter per år. 
För att kunna konkurrera började snart 
övriga utställare också att trimma sina 
hundar.

Kom till Sverige.
1965 kom rasen till Sverige genom importer av två skotteuppfödare, Edith Borre (EBorre) och Siv Jernhake (Vendetta). De första 
importerna var från kennlarna Whinlatter och Jericho.

Temperament
Norwichterrier är en mjuk hund för att vara 
terrier, de är inte ”terrier-ettriga”, vill gärna 
vara till lags, gör knut på sig för en god-
bit. Lättlärda och vill vara med hela tiden, 
sitter gärna mellan spisen och diskbän-
ken! De är lätta att ha i flock, brukar inte 

bråka hanar emellan. Vänliga och sociala 
med både kända och okända människor, 
hälsar på nya som om dom vore gamla 
bekanta! Vill gärna springa för att hälsa, 
se upp med vägar och bilar. Fungerar väl 
med övriga djur och snälla barn. Lydnad 

och agility är ok, men om man vill tävla 
i agility kanske valet skall falla på en ras 
med lite längre ben. Dom hänger med på 
allt, älskar långpromenader eller springa i 
skogen. Är inte speciellt skälliga, förutom 
på kråkor och dyligt.

Smudge, rasens försra BIR-vinnare
Nästan 80 år senare sedan, typen håller
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Päls och pälsvård
Norwichterrier är för att vara trimras, 
relativt lättskött. Den som är lite finger-
händig kan lära sig att åtmindstone hålla 
hunden vardagsfin. Trimbeskrivning finns 
att köpa genom rasklubben. En ordentlig 
genomkamning i veckan är nödvändig, för 
vardagsfrisyr behövs trimning 2-4 ggr per 
år, beroende på pälskvalitet och hur man 
vill att hunden skall se ut, eller om man 
lärt sig mellanputsa själv. Om man däre-

mot har tänkt sig en utställningskarriär, 
behöver pälsen bearbetas mycket oftare, 
var eller varannan månad, beroende på 
pälsen. De mest ambitiösa plockar lite varje 
eller varannan vecka! Det förekommer 
även en långhårig variant, som inte går 
att trimma alls. Detta är mycket ovan-
ligt, och skall inte blandas ihop med en 
svårtrimmad, mjuk pälskvalitet. Dessa 
långhåriga är bedårande söta, och man ser 

tidigt att de inte har normal trimpäls, det 
finns ingen underull, och pälsen är svagt 
krusig. Det är till dags dato födda under 
10 i Sverige totalt, dessa hundar kräver 
mer av sina ägare avseende borstning och 
kamning, vilket är uppfödarens ansvar 
att upplysa om ordentligt, och man håller 
dom fina med sax istället. De ser ut som 
valpar hela livet!

Färger
Standardtexten säger om färg ”Alla nyanser 
av rött, vetefärg, black and tan eller grizzle. 
Vita tecken eller fläckar är inte önskvärda”. 
Således är alla färger tillåtna, den röda 
färgen kan vara från riktigt mörkt röd 
till den ljust cremefärgade som heter ”röd, 
född pinkie”, dessa pinkis har inga svarta 
hårstrån i pälsen, och föds med rosa näsa 
och trampdynor, pigmentet kommer efter 
några dagar. Man bör inte para två pinkisar 
med varandra, emedan risken är stor för 
pigmentbortfall, ljusa ögon och stora vita 

fläckar. Vetefärgen är en cremefärg med 
svarta hår och hårtoppar, speciellt på öron 
och svans. Black and tan, eller svart/röd 
som vi säger, är alla nyanser av bland-
ningen, från creme/gråsvart, till nästan 
helsvart. En del svart/röda fäller ur det 
svarta med åren, och ser ut att vara röda, 
eller cremefärgade med bara en skuggning 
kvar över ryggen. Många Norwichterrier 
har en liten vit bröstfläck, som ingen bryr 
sig om, den syns inte i den utväxta pälsen. 
Grizzlefärgen är en teckning med svarta 

hårstrån på hjässan (som en hätta) där det 
är ljus päls runt ögonen, ett svart band ned 
mot bröstbenet (som ett halsband), svart på 
svansen och på kroppens sidor, inte som 
en sadel. Benen har inga svarta hår. Ofta 
har valparna grizzletecknad valppäls, men 
när den plockas bort innan leverans är dom 
röda under (kallas red-grizzle), om den 
riktiga pälsen även den är grizzletecknad, 
är det en ”riktig” grizzle.

Hälsa
Norwichterriern är en förhållandevis 
frisk ras. För tjugo år sedan hade vi en 
hel del kramper, epileptifoma kramper, det 
förekommer fortfarande enstaka fall, men 
kan idag inte ses som något problem. Vi har 
också haft några fall av katarakt, grå starr. 
Vi har tagit vårt ansvar som uppfödare och 
har igenom Sv Norwichterrier klubben en 
rekommendation att alla avelsdjur skall 
vara ögonlysta före dom används i avel, 
och att ögonlysningen inte skall vara äldre 
än tre år vid parningstillfället. Det är inte 
många fall vi haft, och alla är noga med 

att ögonlysa, så vi känner inte att det är 
något stort problem för dagen. Sedan har 
vi ytterligare en sak att nämna, som Sv 
Kennelklubben har uppmärksammat, att 
domarna skall rikta extra uppmärksamhet 
på om någon Norwichterrier har ansträngd 
andning i ringen. Det här uppmärksam-
made vi i klubben för 16 år sedan, och 
visst hör man någon med lite ansträngd 
andning ibland, men vi ser det nog inte 
heller som något problem idag, men vi som 
varit med om det är extra uppmärksamma. 
Vid senaste hälsoenkäten 2002 framkom 

att många valpningar slutade i kejsarsnitt, 
vilket är djupt olyckligt, men det ”känns” 
som att det har blivit bättre, med fler natur-
liga valpningar, det gäller att ha lite ”is i 
magen”. En del klagar på att rasen har lätt 
att få tandsten, själv tycker jag att det värsta 
hälsoproblemet är att de så lätt blir tjocka! 
Det är inte ”bara päls”, det är nödvändigt 
att lära sig känna eller väga hunden kon-
tinuerligt. En tjock Norwichterrier är en 
styggelse!



8           Terrierposten 1-2011 

Rasspecial–NORWICH TERRIER

Vinstrikaste 2000-2010
En resumé över de vinstrikaste under den senaste 10-årsperioden:

2000 vinstrikaste (Int & Nord) S&N Ch NV-00 SV-00 WESABORGS PUMBAA, äg Britt Ohlson
vinstrikaste tik (Int &NordCh) ZONDAS JAMBALAYA, äg Lena & Clark Sinclair.
2001 vinstrikaste (Int) Nord Ch KBHV-01 ZONDAS JAMBALAYA äg Lena & Clark Sinclair
vinstrikaste hane, Int & Nord Ch NV-00 SV-00 KBHV-01 WESABORGS PUMBAA, äg Britt Ohlson
2002 vinstrikaste S&FIN Ch SV-02 VILLA EKBACKENS BB KING, äg Lena & Clark Sinclair
vinstrikaste tik, Int& Nord Ch Kbhv-01 ZONDAS JAMBALAYA, äg Lena & Clark Sinclair
2003 vinstrikaste GB&S Ch RAGUS NAME YOUR POISON, äg Kenneth & Marita Eliasson 
vinstrikaste tik, Int & Nord ChKBHV-99 NV-99 QUIRRUZ ALICE, äg Irene & Charlotte Berglund
2004 vinstrikaste GB&S Ch RAGUS NAME YOUR POISON, äg Kenneth & Marita Eliasson
vinstrikaste tik, (Int) Nord Ch GRYPHONS CASSANDRA, äg Meike Klahn-Löfquist & Mats Löfquist
2005 vinstrikaste Multi Ch WW-01-04 EuW-04 DUNBARS LEGEND AT EASTMAN, äg Mariano Gatica, Chile & Y.& B. Samuelsson 
vinstrikaste tik (Int) S Ch SV-04-05 AIRESCOT JOY-BELLS, äg Kristina Jerlin

2006 vinstrikaste S Ch RAGUS FINE & DANDY, äg Kenneth & Marita Eliasson 
vinstrikaste tik, S Ch LODDONS POISON IVY, äg Kenneth & Marita Eliasson
2007 vinstrikaste GB & S Ch RAGUS UP’N’ADAM, äg Renee Sporre-Willes 
vinstrikaste tik, (Int&Nord) S& DK Ch SV-06 ZONDAS QONTINENTAL QUEEN, äg Ylva & Bertil Samuelsson
2008 vinstrikaste (Nord) S&N Ch COG-WHEELS CHINA-GIRL, äg Kristina Jerlin 
vinstrikaste hane, (Int) Nord Ch FIN JV-06 NordV-08 WW-08 NANSTOP POLKAGRIS, äg Raimo Suominen, Finland
2009 vinstrikaste SE Ch SE V-09 CANTAB RING OF FIRE, äg Kenneth & Marita Eliasson
vinstrikaste tik, (SE&DK Ch) RAGUS ENGLISH LADY, äg Maureen Klerell
2010 vinstrikaste SE & DK Ch WW-10 RAGUS ENGLISH LADY, äg Maureen Klerell
vinstrikaste hane Nord Ch SEV-08 DKV-10 NordV-10 COG-WHEELS ALLADIN-SANE, äg Lillemor Borko

Vinstrikaste uppfödare under dessa år har varit 
2000-2002 Kennel Cobby, Renee Sporre-Willes
2003-2007 Kennel Villa Ekbacken, Lena & Clark Sinclair
2008 Kennel Cobby, Renee Sporre-Willes
2009-2010 Kennel Cog-Wheel, Kristina Jerlin

Wesaborgs Pumbaa Zondas Jambalaya Villa Ekbackens BB King Ragus Name Your Poison Dunbars Legend At Eastman

Ragus Fine & Dandy Ragus Up’N’Adam Cog-Wheels China-Girl Cantab Ring Of Fire Ragus English Lady

Foton: Kristina Jerlin, Per Undén, Elisabrth Theodorsson, Ulla Grön-
lund, Charlotte Berglund, Bertil Samuelsson, Ylva Samuelsson, Clark 
Sinclair m.fl.
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Uppfödarutmärkelser
Det är totalt 6 uppfödare som har fått den fina utmärkelsen för uppfödning som Terrierklubben delar ut, 
Svenska Terrierklubbens Uppfödarmedalj, de är som följer:
1983  Kennel Airescot, Nenne Runsten
1985  Kennel Cobby, Renee Sporre-Willes  
1993  Kennel Zondas, Ylva och Bertil Samuelsson
2001  Kennel TerrieRag, Carina Andersson
2009  Kennel Skeda, Anita Broms
2010  Kennel Loddon, Alf Andersson och Ingrid Cederholm

2007 fick Kennel Zondas Hamiltonplaketten

Registreringar och kullstorlekar
Registreringarna på rasen skulle behöva 
vara många fler, toppnoteringen är 1988, 
124 st! Vanligtvis ligger det rejält under 
100/år. Valpregistreringarna har de senaste 
10 åren varit som följer:
2001/82  2002/85  2003/63  2004/83  2005/80     
2006/99  2007/76  2008/98  2009/85   2010/75

Kullstorleken har legat de senaste 9 åren 
mellan 2,7 valp/kull till 3,3. 
Det är inte ovanligt med kullar med bara 
en valp, men glädjande nog har det under 
denna period fötts 4 kullar med 7 över-
levande valpar, 2 på Kennel Zondas, 1 på 
Kennel Cobby och 1 på Kennel Ixa-Rag, 

två gånger har det fötts hela 8 st! Den ena 
gången överlevde 1 och den andra 7 st. 
Många valpar är väl inte enbart av godo, 
men visst är det ett sundhetstecken att kul-
larna åtminstone består av 3-4 st och inte 
en ensam valp som ofta är fallet.

Svansar!
Vi fick kuperingsförbud för svansar 1 januari 
1989. Jag kommer ihåg första gången jag 
såg en kull valpar som inte var kuperade! 
Det tog en lång stund innan jag kunde 
titta på hur valparna såg ut, jag såg bara 
en massa hemska svansar. Men åren har 
gått, och vi har vant oss, nu kan vi ju inte 
ställa ut en kuperad hund, om den inte har 
blivit några år. 

De över 20 år vi haft på oss har inte föränd-
rat svansarna till det bättre. Visst föds den 
en och annan med snygg svans, och det är 
väldigt lätt att konstatera att en hund har 
en ful svans, felet syns på långt håll, vilket 
många andra fel inte gör. Många som har en 
för ”glad” svans, bär den ofta snyggt fram 
till det gamla kuperingsstället. 

När vi får in en avelshund från ett annat 
land, vet vi ofta ingenting om svansstatusen 
på bakomliggande hundar, men värdet av 
lite nytt blod överskuggar risken att få lite 
fula svansar. Jag tror aldrig att vi kommer 
att få raka svansar, typ Cairnterrier, utan 
vi får leva med en del svansar som ligger 
över ryggen, hunden varken andas eller 
äter med svansen. 

Rasbeskrivning
Vi får inte glömma att det skall vara en 
liten terrier, inte att förväxla med tunn 
benstomme eller därghundsutseende. Vi 
vill absolut inte ha stora ögon, tunna nos-

partier eller tunna benstommar, men inte 
heller för stora grova hundar, balansgången 
är inte lätt, Norwichterrier skall inte bara 
vara en snygg hund, den skall vara en 

påtagligt liten, pigg terrier med utstrålning. 
Den skall trots sin litenhet ha benstomme. 
Det är fantastiskt att rasen trots sitt ”unga” 
ursprung ändå är så homogen!

Rasen, igår-idag-imorgon
Jag har 35 års perspektiv på rasens utveckling. 
De senaste åren har några uppfödare mer 
eller mindre slutat med rasen, några nya 
har tillkommit, de f lesta med Norwich 
som andra-ras. Det har kommit in lite 
hundar med ”nytt” blod, två födda i USA, 
en med mycket amerikanskt, en tysk, en 
från Ukraina, från Finland och från Eng-
land med lite ny bakgrund, vilket gjort att 
inavelsgraden glädjande är väldigt låg. 
Vi skulle behöva fler uppfödare som ville 
satsa på mer nytt. Vi har varit bortskämda 

med långa kölistor på valpar, situationen 
på hela valpmarknaden har ändrats det 
senaste året, tikvalpar är nog inget problem, 
men efterfrågan på hanvalpar har stagnerat 
något. Kvaliteten på rasen tycker jag har 
höjts de senaste åren, även om några ten-
derar att vara i största laget. Rörelserna har 
blivit bättre, således har konstruktionen 
förbättrats, och man hör inte så mycket 
om bett och tandproblem. 
Några hundar har lite mer temperament än 
vi är vana vid, en svår balansgång, för 20-30 

år sedan fanns det ibland individer som var 
lite för mjuka, väldigt gulliga i soffan, men 
gick inte att visa i en ring. För att en hund 
skall visa sig med glädje och sting behövs 
ett viss mått av temperament, men det får 
naturligtvis inte slå över, Norwichterriern 
får inte vara grälsjuk! 
Vi använder inte våra hundar som råtthund 
idag, men anlaget finns där, jag har nu en 
tik som försöker bita av nedersta plankan 
på ett uthus, för att komma åt mössen som 
gömmer sig där! 

Jag hoppas att vi som älskar den här rasen hjälps åt att förvalta den till eftervärlden, vi behöver fler eldsjälar. 


