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Det var oprindeligt de engelske bønders 
og fabriksarbejderes ønske om en alsi-
dig hund, der både kunne klare at jage 
vandrotter, rotter og oddere og samtidig 
kunne klare sig i de meget populære hun-
dekampe, der førte til frembringelsen af 
airedale terrieren.

Airedalens tilblivelse
For at kunne jage odderne og vandrot-
terne, der mest lever i vandet, krævede det 
en hund, der både var en god svømmer 
og intelligent og stærk nok til at kunne 
hamle op med odderen, der snildt kom-
mer op på en vægt af 10-12 kg. Til jagten 
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BEHOV
En del motion og mulighed 

for at bevæge sig frit. Men-

talt stimulerende opgaver og 

tæt kontakt til familien.

TEMPERAMENT
Udadvendt, venlig, tillidsfuld, 

modig, vagtsom og årvågen. 

Intelligent og lærenem.

STØRRELSE
Hanner: 58-61 cm

Tæver: 56-59 cm

PELS
Hård, tæt og ruhåret – ikke 

så lang, at den virker tjavset. 

Den er lige og tæt tilliggende 

på krop og ben. Dækpelsen er 

hård, ru og stiv, underulden 

mere kort og blød. Den mest 

stride pels er sprød og lidt 

kruset eller kun let bølget. 

En krøllet eller blød pels er 

særdeles uønsket. Pelsen skal 

gennembørstes en gang om 

ugen – skægget oftere. Trim-

mes 3-4 gange om året.

FARVE
Sadlen er sort eller grå-

sprængt lige som det øverste 

af halsen og halens overside. 

Al øvrig pels er tan-farvet. 

Ørerne har ofte en mørkere 

tan-farve, og schattering kan 

forekomme rundt om halsen 

og på skallens sider. Nogle få 

hvide hår mellem forbenene 

accepteres.

Fakta om 
AiREdALE TERRiEREN

Jagtinstinktet er ganske velbevaret 

hos airedalen, og selvom den godt 

kan gå i ”jagt-mode” er den generelt 

mere lydhør og nemmere at holde 

kontakt med end mange af de 

mindre terrierracer

airedale terrieren er den største af alle 
terrierne. Den er årvågen, udadvendt og 
tillidsfuld, venlig, modig og intelligent
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airedale terrieren
– terriernes konge

Airedale terrieren 

er en aktiv hund, 

der gerne vil be-

stille noget. (Foto: 

Shutterstock)

på odderen brugte man normalt et kobbel 
odderhunde, men af økonomiske årsager 
var det de færreste, der havde mulighed 
for at have sådan en flok gående. Derfor 
startede man omkring år 1800 i Airedalen 
i Yorkshire med at krydse den store, lang-
hårede odderhund med den lille ruhårede 
terrier – så meget skulle være sikkert. Men 
hvad der ellers er krydset ind i racen, her-
sker der en del usikkerhed omkring. Der 
tales om bull terrieren (før den blev kryd-
set med den nu uddøde old english white 
terrier) og old english sheepdog, men ”op-
skriften” på airedalen blev aldrig skrevet 
ned nogen steder.

Ifølge Esther Kofods bog ”Bogen om Aire-
dale Terrier” kan der også være en anden 
forklaring på airedalens tilblivelse. I be-
gyndelsen af år 1900 levede der en ky-
nolog ved navn Edward Ash. Han gen-
nemgik samtlige stamtavler, og hvad der 
ellers måtte være af forhåndenværende 
litteratur og kom frem til, at airedalen var 
fremkommet ved udelukkende at avle på 
de største individer af den gamle engel-
ske ruhårede terrier. Når man ser på de 
gamle billeder af airedalen er det da heller 
ikke odderhunden, man lige umiddelbart 
tænker på.

Kom til Danmark i 1908
Der var stor uenighed om, hvad den nye 
terrierrace skulle kaldes, men i 1886 blev 
racen endelig registreret i den engelske 
kennelklub under navnet airedale terrier. I 
1908 blev de første airedaler importeret til 
Danmark af manufakturhandler Høpfner 
fra Tyskland. Racen hører ikke til blandt 
de mest udbredte her i landet – de seneste 
år har DKK registreret mellem 50 og 130 
nye eksemplarer årligt.

Kan det hele
Airedale terrieren er en meget alsidig 
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hund. Den er vagthund, jagthund, både til 
lands og til vands (den har faktisk svøm-
mehud mellem tæerne), lydighedshund, 
redningshund, agilityhund, politihund, 
og alt det, man ellers kan bruge en hund 
til – men først og fremmest er den en Fa-
miliehund – med stort F.

En drillesyg hjælper
Airedalen indeholder alle de egenskaber, 
der kendetegner en god ven. Den elsker 
at være sammen med dig og blander sig 
gerne i alt, hvad du foretager dig. Den er 
f.eks. glad for havearbejde og deltager med 
stor iver i alt slags gravearbejde – det kan 
være opgravning af de nylagte tulipanløg 
eller større entreprenøropgaver som f.eks. 
at flytte al havemulden fra den ene ende 
af haven til den anden. Den er også glad 
for børn og vil meget gerne lege med dem, 
måske fordi den selv er et stort legebarn. 
Den er intelligent, drillesyg, tyvagtig og 
udstyret med en udpræget humoristisk 
sans. Hvis man pludselig ikke kan finde 
sine havehandsker, skruetrækker eller 
hvad man nu lige har lagt fra sig et kort 
øjeblik, ja så kan man være evigt forvisset 
om, at det kære dyr lige har været forbi én 
og i en brøkdel af et sekund har snuppet 
det, man lige har lagt fra sig – uden at man 
har bemærket noget som helst.

Vil beskytte dig til døden
Airedalen er en utrolig nysgerrig hund, 
og der er ikke meget, der forbigår dens 
opmærksomhed. Alt nyt skal undersøges, 
for det kunne jo være, at det var farligt. En 
airedale terrier er fantastisk modig – ingen 
tvivl om det. Hvis du af en eller anden be-
synderlig årsag pludselig møder en bjørn 
eller en puma på jeres daglige luftetur, vil 
din airedale beskytte dig til døden. Men 
skulle der ligge en plastikpose eller en an-
den ting et sted, hvor der normalt ikke 
plejer at ligge noget, kommer I ikke videre, 
før det er blevet undersøgt.
Generelt er airedalen en rolig hund, men 
på den anden side, er det ikke den, der hol-
der sig mest tilbage, hvis der er optakt til 
et rask lille slagsmål. Ikke forstået på den 
måde, at airedalen er en slagsbror, for det 

er den ikke. Den finder sig bare ikke i at blive provokeret af 
andre hunde. Hvad det angår, er airedalen en typisk terrier.

En talende hund
En airedale snakker. Ikke med de sædvanlige VOV-VOV 
hundelyde – den har en masse lyde, som den bruger til at 
meddele sig med, hvis den har behov for et eller andet, f.eks. 
”Snak med mig – jeg skal ud – min vandskål er tom – jeg 
er sulten”. Det foregår med en masse ”OOHH, MOOAAR, 
UUOOH, AARRH”-lyde. Hvis det er vandskålen eller mad-
skålen, der er tom, kan den godt blive skramlet rundt på 
gulvet med forpoterne.

Kvik og lærenem
Airedale terrieren er meget hurtig til at opfatte og lære kom-
mandoer. Især hvis der bliver brugt lidt bestikkelse i form 
af et par godbidder og positiv indlæring. Man skal ikke for-
vente sig savlende hengivenhed fra den, men hvis du forstår 
at motivere den rigtigt, er den pragtfuld at arbejde med og 
fantastisk lærenem. n
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Airedalen er en utrolig nysgerrig  

     hund, og der er ikke meget, der forbigår   

                                      dens opmærksomhed 

Airedalen er ingen pleaser, 

men forstår du at motivere den 

rigtigt, er den pragtfuld at arbejde med

Airedalen er den største af terrierne, en muskuløs, energisk og ret kom-

pakt hund. Dens udtryk er intenst, dens bevægelser er hurtige, og den 

er til enhver tid spændt af forventning. (Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak 

Rasmussen)

Airedalen er generelt 

en sund og robust 

race. (Foto: Wiegaar-

den/Jørgen Bak Ras-

mussen)
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