Fra hyrdetil familiehund
En bearded collie er en
pragtfuld hvirvelvind af
flyvende pels med en
evigt logrende hale

■ Tekst: Bente Hansen, Kennel Wipster,
og Wiegaarden/Tine Luther
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Selvom bearded collie først blev registreret som selvstændig race sidst i 1950’erne, kan man spore dens type langt
tilbage. Man mener, at polske søfolk i 1500-tallet bragte
de langhårede hyrdehunde, der ligger til grund for bearded

Bearded colliens pels kræver en
ugentlig gennemredning. Pelsen
er dobbelt bestående af en tæt,
ulden underpels og en lang, strid
yderpels. Yderpelsen fældes ikke,
hvorimod underulden fældes mere
eller mindre konstant. Den fjernes
ved den ugentlige børstning. Pelsen hos en bearded collie er i øvrigt først færdigudviklet i 3-3,5-års
alderen.
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Bearded collier trives super godt i flok og har enorm glæde af hinanden.

collie, med sig til Skotland, som er racens
oprindelsesland. Tegninger og malerier fra
1700-tallet viser hunde, der ligner racen. I
1800-tallet fandtes der to racevarianter: ”The
Border”, der var skifergrå med en strid, glat
pels og ”The Highland”, som var en smule
mindre, ofte rødbrun med en pels, der havde
tendens til at krølle. Disse to varianter er i
dag blandet.
Bearded collie blev avlet med ét mål, nemlig at lave en god arbejdshund, så ensartning
af hundenes udseende betød ikke meget.
Skønt racen i flere århundreder har været
højt værdsat som hyrdehund i Skotland eksisterer der ingen optegnelser eller registreringer af de enkelte linier.
Det, hyrderne avlede efter, var en intelligent samt lære- og arbejdsvillig hund med
et godt temperament og en god fysik. De
hunde, der ikke var ”fit for fight” blev hurtigt sorteret fra. Bearded collie blev primært
brugt til at drive får, men historien fortæller,
at nogle bønder også anvendte dem til at
drive kvæg fra højlandet ned til markederne.
Når bønderne havde gjort en god handel,
skulle de efter sigende en tur på pubben.
Der kunne de ikke have hundene med sig,
så de blev overladt til sig selv og fandt hjem
på egen pote.

Tæt på at uddø
I midten af det 20. århundrede blev bearded
collie mere eller mindre arbejdsløs, og kun en
skotsk dames ihærdige indsats reddede racen
fra at uddø. I 1959 blev den registreret som
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race i England, og siden er den blevet udbredt
i det meste af verden som selskabshund. De
første eksemplarer kom til Danmark i 1970.
Antalsmæssigt toppede racen omkring 1990
med ca. attenhundrede hunde, men siden er
der blevet færre. Med et slag på tasken findes
der 6-800 bearded collier i Danmark i dag.

Nem at træne
Bearded collien er en intelligent hund med
en fremragende hukommelse og en evne til
at regne alting ud. Den er god til at aflæse
stemninger og er opmærksom på alt, hvad
der sker, også når den er i ro. Samarbejdsviljen er god, men det er ikke en hund, der gider
den samme kommando igen og igen, så man
må sørge for at variere træningen. Tingene
skal leges ind i hunden – gerne med masser af godbidder. Indlæringsevnen er enorm
hos bearded collie. Det er ikke en hund, der
prøver kræfter, og uden at være underkuet
accepterer den de grænser, du definerer for
den. Mental aktivering er vigtigt for en bearded collie, der jo oprindeligt er udviklet til at
bruge både krop og hjerne.

Forskellige
aktivitetsmuligheder
De fleste bearded collier holdes som familiehunde, men enkelte familier dyrker en eller
anden form for sport med deres hund. Hvis
man går til lydighed, kan man nå langt. Der
er udklækket en del lydighedschampions,
og en norskejet bearded collie har sågar
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es, så det bør man give den mulighed for.
Derudover indpasser den sig efter familiens
aktivitetsniveau.

Familien er vigtig
En bearded collie er en meget selskabelig
hund, og den følger gerne med rundt i huset til familiens gøremål, så den hele tiden
har styr på, hvor familien opholder sig. Det
samme mønster kan ses, hvis familien under
gåturen bliver for spredt. Så hyrder hunden
familien sammen igen, så alle går i samlet
flok.
Noget af det vigtigste for en bearded collie
er dens familie. Fordi den er så socialt anlagt,
kan du ikke forvente, at den trives, hvis ikke
den er meget sammen med sin familie. Du
skal virkelig være der for den.
Både overfor fremmede mennesker og
hunde er bearded collien venlig og imødekommende. Det er ikke en dominerende
hund, og hvis der er optræk til ballade mellem andre hunde, går den gerne udenom.
Ønsker man mere end en hund, er bearded collien fortrinlig. Den trives godt med
en legekammerat, og hundene har meget
glæde af hinanden.

Se mere på
www.bearded.dk
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opnået titlen ”Verdensvinder” i lydighed på
verdensudstillingen i
1994 i Bern.
Da bearded collien er en utrolig let og
adræt hund, der springer uden besvær, er agility også en mulighed.
Hyrdeinstinkterne findes
stadig i racen. Nogle har det
stærkere end andre, men de fleste vil kunne lære at udføre hyrdearbejde.
I bearded collie har man en aktiv hund,
der ikke siger nej til en god lang gåtur eller en
gang træning. Den er nem at ”tænde” men
slapper også hurtigt af igen. Når den får lov
til at udfolde sig i frit løb, er den rigtigt i sit

En bearded collie er fantastisk hurtig og gesvindt, og den holder meget af at få lov til at
strække ud.
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Farven på en bearded collie kan variere fra sort over alle nuancer af
grå til blå, brun og sandfarvet
med eller uden hvide aftegninger.

