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Oprin del se
Den gam le gælis ke dia lekt for en hund, der
kun ne anven des til  noget var ”col lie”, og far -
ven ”sort” kald tes ”coly”.  Andre nav ne som
Coll, Coa ly, Col ley er også set, alle bety der
gan ske  enkelt: Sort. En col li e hund blev  anset
for at være en brug bar gård hund, og i Skot -
land bru ger man, den dag i dag, sta dig
udtryk ket ”col lie”.

”Bor der” blev  skabt af  James Reid, som
var sekre tær for ”Inter na tio nal She ep Dog
Soci e ty”. Det  siges, at han navn gav den ne
vari e re de ræk ke af hun de ”Bor der Col lie”,
 såvel som han sat te nav net på  ISDS’ regis tre -
rings blan ket ter.  Ordet ”Bor der” stam mer,
gan ske sand syn ligt, fra hun dens oprin del se i
græn se lan det mel lem Skot land og Eng land.

Bor der Col li ens oprin del se er  noget
 uklar, men da romer ne i år 55 f. kr. inva de re -
de Eng land, med brag te de hun de til alle for -
mer for arbej de,  blandt  andet til at pas se på
dyre ne. De hun de, romer ne med brag te,
min der om dem, vi i dag ken der som Ber ner
Sen nen og Rott wei le ren. Hun de ne  faldt,
som men nes ke ne, natur ligt til i Eng land. Da
det romer ske rige begynd te at fal de, kom
viking er ne med  deres hun de, spids hun de,
der var  deres type hyr de hun de. Kryds ning er
har fået de tid li ge re romer ske hun de til at
skrum pe, og der ved skab te man en min dre
hund med en væsent lig stør re bevæ ge lig -
hed. Den ne ind fly del se fra spids hun den har
helt sik kert haft stor betyd ning i det bak ke de
og bjer gri ge høj land i Skot land og  Wales.

At Bor der Col li en er en  meget gam mel
race med refe ren cer i lit te ra tu ren, ses helt
til ba ge til 1570, hvor Dr. Cai us i sin bog
”Eng lish Dog ges” omtal te hun den: ”Hyr de -
hun den er ikke stor, bred og tung, men ube -
ty de lig i sta tur og stør rel se, da den ikke
behø ver at kæm pe mod blod tør sti ge ulve,

idet der ingen er i Eng land. Den ne hund
rea ge rer på sin  ejers stem me, og bring er de
løse får hjem til hyr den, hvil ket spa rer hyr -
den for  meget arbej de og  megen bevæ gel se.
Han kan diri ge re sin flok, som det pas ser
ham”.

Før der fand tes moder ne trans port mid -
ler, var det nød ven digt at rej se med fåre flok -
ken over  lange stræk ning er til mar ke der.
 James Hogg, en hyr de og poet fra Ett rick
Val ley ved den skot ske græn se,  skrev  engang:
”Uden hyr de hun den vil le det bak ke de land i
Eng land og Skot land ikke være 5 cent værd.
Det vil le kræ ve fle re hæn der at sty re en flok
får og dri ve dem til mar ked, end der over ho -
ve det var  penge til”. Der blev udvi klet  mange
for skel li ge  typer af Bor der Col li er alt  efter
hvil ket ter ræn og hvil ken type dyr, der blev
 holdt, herib landt høj land scol li en (fra hvil -
ken den moder ne Show Col lie  opstod), og
lav land scol li en. Gen nem åre ne fort sat te
Bor der Col li en sin udvik ling, og blev mere
raf fi ne ret, ikke som føl ge af udse en de og
ynde, men nøje  udvalgt  efter arbejds e gen -
ska ber og sam ar bejd sev ner.

Efter hån den som alt blev mere maski -
nelt, begynd te hyr der ne at hol de stør re flok -
ke, og da der ikke var råd til så  megen
arbejds kraft, var en effek tiv hyr de hund af
vir ke lig stor vær di. Det te før te til hyr de hun -
de kon kur ren cer, hvor man kun ne tes te de
for skel li ge hun des kapa ci tet og  evner. Den
før ste regis tre re de hyr de hun de kon kur ren ce
blev  afholdt den 9. okto ber 1873 i Bala,  Wa -
les, og blev vun det af Mr. Wil li am Thom son
og hans skot ske hund Twe ed, en kom pakt
byg get, tref ar vet han, der også  vandt ”skøn -
heds kon kur ren cen”. Bor der Col  li en blev
intro du ce ret i Austral ien og USA  omkring
1880 ’erne, og hyr de hun de kon kur ren cer ne
fort sat te med et  vågent øje fra  mange for -
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To smukke blå/hvide Border Collier – en han
og en tæve. Disse to hunde er kuld-søskende.



skel li ge sam men slut ning er og orga ni sa tio -
ner.

En af de orga ni sa tio ner, der har haft den
stør ste betyd ning for Bor der Col li en, er
”Inter na tio nal She ep dog Soci e ty” (ISDS),
idet den ne har spil let en stor rol le inden for
ajour fø ring og regis tre ring af al infor ma tion
 omkring Bor der Col li en. ISDS star te de i
1906 i Skot land, og i  mange år var akti vi te -
ter ne begræn set til Skot land. For må let var,
som nav net  siger, ”Inter na tio nal”. ISDS har
også haft stor ind fly del se på udvik ling en af
hyr de hun de kon kur ren cer, både ved at ind -
fø re den pre sti ge fyld te  titel ”Supre me
Cham pion”, men også ved de hun de, der i
dag bru ges som hyr de hun de, det være sig til
kon kur ren cer  eller almin de ligt arbej de på
går de ne. 

ISDS er sta dig en  meget  aktiv orga ni -
sation, der vær ner  meget om den ar bej -
 dende Bor der Col lie i Stor bri tan ni en og i
 mange  andre lan de. Gen nem ISDS kan alle
Bor der Col li er fak tisk spo res  meget  langt til -
ba ge.

Hun de som Bor der Col li en har, som sagt,
eksis te ret i århun dre der. Gam le male ri er og
lito gra fi er  viser hyr de hun de med stor lig hed

til den moder ne Bor der Col lie. Shei la Grew
 skrev i sin bog ”Key Dogs from the Bor der
Col lie Fami ly”, (1985): ”For hun dre de år
 siden var  mange af de arbej den de Bor der
Col li er  meget hår de og kraft ful de hun de,
svæ re at kon trol le re og  meget hår de ved
flok ken, men  deres iver,  instinkt, kon cen tra -
tion og  deres sto re magt over får  eller køer
var så brug ba re akti ver, at det vir ke de som
væren de et for søg værd at fin de en mil de re
type arbejds hund at kryd se med”. En hyr de
fra Nor thum ber land, Eng land, Adam Tel fer,
”hav de hel det med sig”, som Shei la Grew
 skrev, ”i at fin de det ret te ”mix” af to  typer
hun de”. Det var i 1893. Bor der Col li en som
vi ken der den i dag, stam mer fra den ne ene
hund.

Adam  Tefler avle de ”Old Hemp”, ISDS
nr. 9 (1893-1901). Old Hemp star te de som
etå rig i hyr de hun de kon kur ren ce, og var
ube sej ret i hele sin leve tid. Hans  rekord er til
dato end nu ikke nået. Old Hemp var 53 cm
høj, og vej e de  omkring 22 kg. Han var
sort/hvid med en lang, lige pels og kipø rer.
Han var den type hund som den inter na tio -
na le, moder ne Bor der Col lie stan dard er
 lavet ud fra.

En  anden hund, der har spil let en vig tig
rol le i Bor der Col li ens histor ie er ”War ti me
Cap” ISDS 3036, født i 1937. Han optræ der
16  gange i stam tav len på den  meget kend te
”Wis ton Cap”. ”War ti me Cap” var en stor,
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Wartime Cap, født 1937. Repræsenteret 16
gange på Wiston Cap’s stamtavle.

Den berømte avlshan GBCH Clan-Abby Blue
Aberdoone optræder 2 gange inden for de
første 3 generationer på denne tæves stam-
tavle

Old Hemp. Født september 1894 og en af
stamfædrene til den moderne Border Collie.



 stærk, sort og hvid, lang pel set hund med
 halvt  hvidt  hoved og tem me lig  meget  hvidt
på krop pen. Han hav de stor betyd ning i
krigs å re ne, hvor han pro du ce re de adskil li ge
hval pe.

”Wis ton Cap” ISDS 31154, født 1963 og
Inter na tio nal Supre me Cham pion var som
 nævnt ét af hans  afkom. Han var en stor,
tref ar vet, lang pel set hund og vel nok den
mest popu læ re og mest brug te hund i sin
tid. Han vil være at fin de på  langt de fles te
stam tav ler i dag. Han er far til 3 Supre me
Cham pions og far far til 3  andre – en af dem
E. W.  Edwards’ ”Bill”, har vun det Supre me
Cham pion mes ter ska bet hele 2  gange. ”Wi -
ston Cap” er den hund som ISDS har  valgt
at afbil le de på  deres logo. 

Bor der Col li en som race har såle des
 været aner kendt  blandt hyr der i  mange
århun dre der, og blev med ISDS sat  meget i
sys tem. Den eng el ske ken nel klub var imid -
ler tid  længe om at aner ken de Bor der Col li -
en som en selv stæn dig race, og det må nok
til skri ves, især lyd ig heds in te res se re de, at der
i 1964 blev ind gå et en afta le mel lem den
eng el ske ken nel klub og ISDS. Lyd ig heds in -
te res se re de var nem lig  begyndt at fat te inter -
es se for den ne unik ke race, idet Bor der Col -
li en, med sin måde at arbej de på, vis te sig at
være en ide el lyd ig heds hund. Afta len gik ud
på, at ingen Border Collie kun ne regis tre res i
den eng el ske ken nel klub uden, i for vej en, at
være regis tre ret i ISDS. Det te,  noget spe ci el le

stam bogs fø rings sy stem, dan ner sta dig
grund lag for de eng el ske stam bogs fø ring er
af ISDS hun de.

I 1973 blev den eng el ske races pe ci al klub
så dan net  under nav net “Bor der Col lie Club
of Gre at Bri tain”, og  racen blev ende lig aner -
kendt som selv stæn dig race den 1.  august
1976. Eng land hav de på det tids punkt ingen
races tan dard, og det tog  nogen tid  inden
Bor der Col li er ne del tog på den eng el ske
ken nel klub�s udstil ling er. Man udfor me de, i
1979, en mid ler ti dig stan dard, der tog
udgangs punkt i den aus tral ske stan dard. På
det tids punkt hav de Bor der Col li en alle re de
i  mange år,  siden 1963,  været aner kendt som
race og udstil let i Austral ien og New Zea -
land. Det bety der, at den aus tral ske og new
zea land ske udstil lings ty pe er mere ens ar tet
end de europ æis ke hun de. For de udstil -
lings min de de  betød det også, at der nu
plud se lig ske te en  import af hun de til
”moder lan det”, idet man hav de et  ønske om
at sta bi li se re den eng el ske show ty pe. Spe ci -
elt den new zea land ske ken nel ”Clan-Abby”
har  gjort sig bemær ket i udstil lings ring en og
som opdræt ter af avls hun de. Den, vel nok,
mest kend te og brug te hund i Eng land er
”Clan-Abby Blue Aber do o ne”. Han er far til
et utal af hval pe. En udvik ling, der også kan
ses på de dan ske show hun de, hvor den ne
avls ma ta dor af nye re tid præ ger Bor der Col -
li en. Show hun de ne fra Austral ien og New
Zea land er gene relt frem av let lidt tung e re,
min dre og mere pel se de end de arbej den de
Bor der Col li er, vi ken der fra Eng land.

Her hjem me var inter es sen for den ne
unik ke race også ved at væk kes, og den før -
ste regis tre re de Bor der Col lie i  Dansk Ken -
nel Klub kom til Dan mark i 1984. ”Roc kai re
Bon nie Lass”, en sort/hvid tæve med over 20
show cham pions bag sig, var impor te ret fra
Austral ien. På det tids punkt var der alle re de
 mange Bor der Col li er i Dan mark, men Bon -
nie var den før ste, der blev regis tre ret i
 Dansk Ken nel Klub. Eri ka Eng ler- Lange,

Supreme Champion Wiston Cap. En af de
mest kendte ISDS-hunde.

Blue merle tæve.




