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en australiska terriern är 
en lågställd robust hund, 
något längre än den är hög.
Den är framtagen som en
arbetande hjälpreda på 

farmerna och i gruvorna när Australien
koloniserades. Den fi ck göra det mesta,
hålla eft er ormar och råttor, valla fåren,

passa barnen, vakta gården med mera.
För att klara allt det så krävdes det en 
speciell liten hund. Den måste vara
alert och vaksam med bra hörsel för 
att kunna varna sin ägare när någon 
nalkas. Den måste vara mycket vig
och snabb i reaktionerna för att kunna
klara att ta hand om gift ormar. Den
måste ha vallinstinkt och självsäkerhet 
för att hantera en bångstyrig fårfl ock, 
samt snabbhet och vighet för att döda
smågnagare. Den skulle också leka med 
och skydda barnen från ormar och 
skorpioner.

Oft a hade man mer än en aussie, som
rasen kallas till vardags, på gårdarna. 
Det var svårt för en liten hund att
valla en hel fårfl ock även om den tog
genvägen tvärs över ryggarna på fåren 
istället för att ta sig tid att springa 
runt om,  så oft a hade man fl era som
arbetade tillsammans. Det kan man
se än idag är, att om man har fl er
än en aussie så bildar de en väldigt

sammansvetsad fl ock som håller ihop i 
vått och torrt och de samarbetar gärna 
med varandra.

Så är den idag också en livlig och aktiv 
hund som tycker om när det händer
saker och den vill delta i allt som sker
runt den. En glad, pigg och alert kompis
således, som vill dela din vardag och
vara mitt i händelsernas centrum.
Att vara utestängd från familjens alla
göranden och låtanden är nog det värsta
som kan hända en aussie.

Det glada och lekfulla lynnet gör också
att rasen dras till barn. De älskar i regel
att leka bland barn och har man barn
och aussie i samma familj och undrar 
var barnen är, så är det bara att ropa på
hunden och se varifrån den kommer.
Där barnen är där är hunden. Aussie-
ägare som inte har barn själva berättar
om hur deras hund dras som en magnet 
till den närliggande skolan eller dagiset
när den hör barnens röster och lek.

RASSPECIAL

Australisk terrier
            – den hjälpsamma farmaren

Ursprung:
Australien

Mankhöjd: 
ca 23-28 cm

Vikt: 
ca 6-7 kg

Färg: 
Blue & tan, röd eller sandfärgad

www.aussieklubben.sewww.aussieklubben.se
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Foto Ylva Hedin. Vinteraussie.

Snowracern Hedda

Theo. Foto Hanna Hedin.
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Ch Seven Oaks Blinkin, 1950-talet Ch Aussie of Kingswood, 1945 BIS-vinnare Ch Seven Oaks Caruso, 1949

Aussien Dosan. Foto Ulla-Britt Nordgren.

Australisk terrier hör inte till de gamla 
och väletablerade raserna sedan fl era 
hundra år tillbaka. Nej, det är en ras 
som blivit till av de olika små terrier 
som de första bosättarna från Engelska 
öarna förde med sig i början av 
1800-talet. Man hade inte bara med sig 
boskap utan man tog också med sig sina 
små hundar. 

Det är inte så långt tillbaka i historien, 
men exakt hur rasen kom till vet man 
inte  riktigt, men det fi nns en del 
teorier.

Man tror att aussien till stor del 
härstammar från terriers från 
Skottland. Där fanns en kortbent, 
långryggad hund med rävliknande 
ansikte och grov päls. Eft ersom det 
var en arbetande terrier, användes 
den av skogvaktare och viltvårdare 
men även utav de bönder som försökte 
överleva i den hårda skotska miljön. 
Det har berättats att den inhemska 
skotska hunden, kallad ”högländsk” 

eller ”skotsk” terrier, alltid ställde upp 
på allt, alltid var smart, alltid var skarp 
och alltid glad. 

Följde med till Australien
Under det tidiga 1800-talet kom dessa 
”högländska” eller ”skotska” terriers 
att tas med till Tasmanien i Australien 
av de fria nybyggarna. Enligt Fred 
Wheatland, en auktoritet på australisk 
terrier, utvecklades rasen någon gång 
innan 1820 i centrala Tasmanien, kring 
områdena Campbelltown och Ross. Den 
tidiga aussien tros ha utvecklats i dessa 
områden med livlig vagntrafi k och med 
genomströmning av människor, vilket 
gjorde det möjligt att använda andra 
raser.

Dessa små hundar ansågs mycket 
värdefulla och man bevakade 
svartsjukt deras blodslinjer på grund 
av deras stora värde för de isolerade 
nybyggarna.  De användes som en 
tidig varningsklocka mot inkräktare, 
eft ersom de hade en exceptionellt bra 

hörsel. Ibland kunde förrymda fångar 
eller plundrare vara i området och 
dessa små hundar bidrog avsevärt till 
nybyggarnas säkerhet. Skeppen med de 
första bosättarna hade också med sig 
råttan. Detta skadedjur anpassade sig 
utmärkt i Australien och förökade sig 
snabbt i städer, på farmer, i guldgruvor 
och överallt där människorna hade sina 
hem. Tuff a små hundar behövdes för 
att hjälpa till att hålla deras antal nere. 
De behövde också klara hotet från de 
australiska ormarna.

Det fi nns många  berättelser kring vilka 
raser som blandats för att skapa dagens 
aussie. Den absoluta sanningen kommer 
nog aldrig att bli känd, men det råder 
inget tvivel om att det fanns en ras som 
kallades tasmansk strävhårig terrier 
under den tidiga koloniala tiden. Man 
vet att det fördes in cairnterrier till 
Tasmanien under 1840- eller 1850-talet 
och de är förmodligen inblandade. Man 
vet också att olika små brittiska terriers 
användes för att förbättra rasen, t ex 

Aussiens historia
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skye för längden på kroppen och dandie 
dinmont för den mjuka hjässtofsen. 
Som för de fl esta raser under den period 
de utvecklas och blir en egen ras, så 
fanns det en stor blandning av typer 
av australisk terrier. Det var inte bara 
pälskvaliteten som varierade, utan även 
öronhållningen. Under rasens första år 
accepterades både ståndöron, tippade 
öron och till och med hängöron. 
Ståndöron föredrogs emellertid och 
hängöronen avlades så småningom bort. 
Först 1872 visades några på utställning, 
då som ”raggig terrier med svart lyster”, 
somliga med tantecken. Året eft er på 
Sydney Metropolitan Show benämndes 
de ”strävhårig blue and tan”.  

Rasstandarden
Den första standarden skrevs 1887. 
Röda visades inte förrän 1889, det år 
som  den blev känd som  australisk 
strävhårig terrier, och några små 
utställningar började hållas för rasen. 
1904 bildades den första rasklubben i 
New South Wales och så småningom 

utvecklades rasen och vann framgångar 
även i utställningsringarna.

Tillbaka till Europa
Till Europa kom rasen först i slutet 
av 1800-talet. De första australiska 
terrierna kom till England 1898. De 
möttes av visst löje från hundvärlden 
i början och det skrevs inte så 
vänliga saker om dem i Th e Kennel 
Encyclopedia 1905. Som tur var 
uppmärksammades aussien av rika 
och infl ytelserika personer och det är 
svårt att veta hur det gått för denna lilla 
tuff a hund om inte dessa entusiaster 
tagit sig an rasen. Så småningom ökade 
intresset och 1933 bildades en rasklubb 
i England. 

Danska grevinnan Lise Moltke tog den 
första australiska terriern till Danmark 
1953. Fler importer följde och ett 
intresse för rasen väcktes i landet och en 
rad kennlar startades. 

Fastlove’s Empress Elegant och Fastlove’s Empress Excellent. Foto Hanna Jakobsson.

Vad är det bästa med 
Aussien?

Vår bästa polare som 
“för sig” överallt. 

Marianne

En Aussie är alltid rätt! 
Mona

Individualism, personlighet 
och integritet samtidigt 

som de är vänliga och bra 
kompisar. 

Sanna
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Rut 8 veckor gammal. Foto Ylva Hedin. Wilma på språng. Foto Ylva Hedin. Kontakt.

Jag och min pinne! Foto Sebastian Wierzynski.

De första svenskregistrerade och 
svenskägda australiska terrierna visades 
på utställning 1963 av kennel Stebs. 
Ägare var Ebba och Sten Persson, som 
visade sina danska importer Stella 
Polaris Cassiopeja, Steffi   Pride och Stella 
Polaris Jupiter på utställningar runt 
om i Sverige. Jupiter blev rasens första 
svenska utställningschampion. Dessa 
tre hundar lade grunden till kennel 
Stebs. 1964 föddes den första valpkullen 
i Sverige, innehållande 5 valpar. En 
annan pionjär inom rasen var kapten 
Karlsson. Han var, som namnet avslöjar, 
sjökapten och förälskade sig i rasen 
under sin vistelse i Australien. 1964 tog 
han med sig hanhunden Narrung Roger 
Dean till Sverige. Några år senare tog 
han även in tiken Narrung Sea Sprite. 
Ett litet intresse för rasen uppstod 
och några få uppfödningar gjordes. 
Renata Nilsson, kennel Reni ś var en av 
eldsjälarna inom vår ras. Hon byggde 
en stor del av sin avel på importer 
från Australien. 1975 kom hennes 
första import Ch Bonzer Just Fred till 

Sverige, vilket blev starten på en rad 
framgångsrika hundar från kennel 
Reni’s. Renata Nilsson erhöll Svenska 
Terrierklubbens uppfödarmedalj 
1988 och Svenska Terrierklubbens 
förtjänsttecken 1990, vilket hon är 
ensam om bland aussieuppfödare. 

Registreringar
Så småningom ökade intresset för 
rasen och en rad nya uppfödare 
tillkom. 1984 registrerades 13 aussie, 
1978 registrerades 31 stycken, 1995 
registrerades 76 stycken och 2008 
hela 182 stycken, vilket var en topp. 
Däreft er har siff rorna legat runt 150 
registreringar per år. 

Det fi nns idag ett 25-tal mer eller 
mindre aktiva uppfödare. Den 
från början så ojämna kvaliteten 
utseendemässigt har tagit jättekliv 
framåt och idag är rasen mer 
homogen och oft a framgångsrik i 
utställningsringarna.

Rasen i Sverige

Vad är det bästa med 
Aussien?

Den ovillkorliga kärleken! 

Deras fi losofi  om att det inte 

fi nns några dåliga dagar! 

Oavsett hur man själv mår så 

fi nns de alltid vid ens sida.  

Ewa

Kuddkompis! 
Roger

Världens underbaraste ras 
som ALLTID är glad och 

positiv! 
Birgitta
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Aussies med drag i. Aussien Taz vallar får. Kälkpartner.

Nellie i aktion på agilityplan. Foto Anette Andersson.

Att den australiska terriern är en 
mångsidig och allround liten hund 
fi nns det många exempel på. 

Vallhunden
Den har en stor vallinstinkt, vilket 
väldigt få aussie får tillfälle att visa 
idag, men händelser som den när en 
familj skaff ade sig fyra fl asklamm en 
vår och inte hade inhägnaden klar, utan 
släppte dem på gräsmattan så länge, 
och deras unga aussiehane bara började 
valla och hålla samman lammen under 
fl era timmar, visar att instinkten fi nns 
där. Jag har själv varit med om att min 
äldsta aussietik på eget initiativ vallat in 
min olydiga storpudel till mig när den 
inte lyssnade på inkallning. I USA fi nns 
det hundar som gjort vallanlagstest med 
framgång.

Vallinstinkten har också en annan 
positiv eff ekt, det är en ras som har 
uppmärksamheten på sin ägare, vill 
vara till lags och är mycket lättlärd 
och intelligent. Den har heller inte 
drift en att dra iväg på egna upptåg, 

utan brukar hålla sig på gården. 
Undantag fi nns förstås, men är få. 
Det är en aktiv och livlig hund som 
gärna samarbetar med sin ägare och 
älskar att få uppdrag. Många ägare 
har upptäckt att agility passar denna 
smidiga, snabba och uppmärksamma 
hund väldigt bra och nyligen började ett 
par att framgångsrikt träna sina aussie 
i rallylydnad. Intresset för viltspår 
har väckts eft er en av rasklubben 
anordnad aktivitetshelg denna sommar 
och två aussie har nu gjort godkända 
anlagsprov och kommer att fortsätta 
satsa på viltspårchampionat, vilket blir 
intressant att följa. 

Med en fallenhet för service
Flera aussie har också fått vara med 
sina ägare på äldreboenden och andra 
vårdinrättningar och visat sig vara 
fantastiska som servicehundar och 
som ”isbrytare” för autistiska barn och 
andra som slutit sig inom sig själva.
En aussie har också med sin 
diabetessjuke ägare gått utbildning och 
fått offi  ciell status som diabeteshund.

Mångsidig

Vad är det bästa med 
Aussien?

De är så trogna och hängivna mot sin ägare. Oft a enmanshundar, men ändå trevliga mot andra människor. 
Nisse

De är så anpassningsbara, 
intelligenta och lagom i 

storlek att de passar många 
typer av människor. 

Carin

Smart, påhittig och 

superbusig. 
Anki
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Sextett på bommen. Foto Anette Andersson.

Sammanfattning av 
rasstandarden
Australisk terrier är en av de minsta av 
de arbetande terrierraserna. Såhär säger 
standarden övergripande om australisk 
terrier:
”Australisk terrier skall vara alert, 
aktiv, sund och robust med utvecklad 
terrierkaraktär. Den otrimmade, sträva 
pälsen bildar runt halsen en tydligt 
framträdande krage. Kragen ska sträcka 
sig till bröstbenet. Det långa kraft fulla 
huvudet hjälper till att framhäva det 
robusta utseendet.”

Australisk terrier skall vara lågställd 
och något långsträckt i proportion 
till mankhöjden. Proportionen höjd 
och längd är mycket viktiga för rasens 
helhetsintryck. Rasen är i grund och 
botten en arbetande terrier men dess 
lojala och jämna sinnelag gör den lika 
lämplig som sällskapshund.

Godkända färger
Australisk terrier fi nns i tre färger. BLT: 
blå och tan, R: röd och S: sand.

Blå, stålblå eller mörkt gråblå, med 
djup gulröd tanfärg (inte sandfärgad), 
i ansikte, på öron, kroppens undersida, 
nedre delen av benen och tassarna, samt 
anus (undantaget valpar). Färgen ska 
vara så djup och klart avgränsad som 
möjligt. Sotighet är inte önskvärt. 

Tofsen på huvudet (top knot) skall 
vara av ljusare tanfärg än resten av 
huvudet, blå eller silver. Speciellt för de 
blå och tanfärgade hundarna är också 
tumavtrycken vid tinningen. Det är 
svart päls som ser till storlek och format 
ut som ett tumavtryck.

De röda och sandfärgade hundarna 
är helfärgade. Sotighet eller mörka 
skuggningar är inte önskvärt. Tofsen på 
hjässan i ljusare nyans är tillåten.
Vita tecken på bröst och tassar 
betraktas som fel.

Viktigt för helhetsintrycket är att 
hunden har bra pigment, svart nos, med 
läder som skall nå upp över nosryggen, 
svarta klor och svart 

ögonkant.

Öronen
Öronen är också viktiga för en 
australisk terrier eft ersom de visar 
hundens sinnesstämning. Såhär skriver 
man i rastandarden: ”Öronen skall vara 
små, uppstående och spetsiga, välburna 
och måttligt brett ansatta. De skall vara 
fria från långt hår. Öronen skall spegla 
hundens sinnelag. (gäller ej valpar under 
sex månaders ålder).”

Rörelser 
Eft ersom australisk terrier är en 
arbetande ras är rörelserna väldigt 
viktiga. Såhär säger rasstandarden om 
rörelserna:
”Rörelserna skall vara fria, spänstiga 
och kraft fulla. Sedda framifrån skall 
frambenen röra sig fritt utan slapphet 
i skuldror, armbågar eller handleder. 
Bakbenen skall röra sig fritt i såväl knä- 
som hasleder och ha ett kraft igt påskjut. 
Sedda bakifrån skall hasorna röra sig 
parallella, varken för tätt eller för brett.”

Rasstandarden

Foto Sebastian Wierzynski. Nellie. Foto Anette Andersson. Aussien räds inte en ridtur på fårryggen.



Rasspecial–AUSTRALISK TERRIER

14           Terrierposten 4-2014

Australiska terriern Nellie tar sig an däcket på agilityplan. Foto Anette Andersson.

Den första rasklubben för australisk 
terrier bildades i Skåne år 1975. Den 
kallades Australiska Terrierklubben. 
Renata Nilsson, som varit med från 
början och suttit som sekreterare 
under många år, har varit vänlig och 
förutseende nog att samla dokument 
som brev och protokoll från de första 
åren i pärmar till klubben. Detta är en 
viktig bit av rasens historia i Sverige 
som nu blir bevarad bland klubbens 
arkiverade material och som på så sätt 
fi nns tillgängligt.

Utställning
Den första rasklubbsutställningen – 
inoffi  ciell förstås – hölls den 8/8-76. 
Domare var Marie-Louise Dam, kennel 
Tungehave, från Danmark. 23 aussies 
var anmälda och 21 kom. BIR blev den 
australiska importen Aust S o N Ch 
Bonzer Just Fred, ägd av Renata Nilsson.
År 1977 ville man även bilda en 
rasklubb i Stockholmstrakten, Aussie-
ringen. Terrierklubben godkände 
inte två rasklubbar så 1978 gick 
båda klubbarna ihop och bildade 
Aussieklubben. År 1979 beviljades 
Aussieklubben passivt medlemskap i 
Terrierklubben.

Aussiespecialen 
Aussieklubben anordnar varje år 
Aussiespecialen med utställning för 
rasen. Vart tredje år är utställningen 
offi  ciell. År 2014 var specialen för första 
gången 2-dagars med utställning på 
lördagen och aktivitetsdag på söndagen. 
På lördagskvällen ordnade man 
gemensam middag. 

Aktiviteterna på söndagen var 
rallylydnad, agility samt trick och tips. 
Flera ägare upptäckte oanade sidor hos 
sina Aussies. Många av dem visade sig 
vara mycket lättlärda och villiga att 
lära sig nya saker. Det gav mersmak, så 
i slutet av sommaren ordnade klubben 
en aktivitetshelg där hundarna även fi ck 
prova på viltspår. De som redan provat 
kunde göra anlagstest och prov på öppet 
spår. Några av hundarna klarade öppna 
spåret och kvalade till Terrierklubbens 
SM i viltspår.

40-årsjubileum 2015
År 2015 fi rar klubben 40-årsjubileum 
och detta ska fi ras en helg i februari. 
Det blir offi  ciell utställning på 
lördagen, samt middag med dans på 
kvällen. På söndagen blir det ordinarie 
medlemsmöte.

Årets Aussie 
Årets Aussie utses varje år. Tidigare har 
det bara varit i utställning, men från 
och med 2015 kommer Årets Aussie att 
utöver utställning också koras i viltspår, 
agility, rallylydnad samt lydnad.
Klubben planerar under 2015 att 
ordna BPH-test, att ha ytterligare 
aktivitetshelger samt trimkurser. 

Klubbens tidning Svenska Aussieposten 
utkommer med fyra nummer per år. 
Hemsidan uppdateras regelbundet 
med aktuell information om rasen och 
klubbens aktiviteter.

Maritha Andersson

Svenska Aussieklubben
Hemsida
www.aussieklubben.se

Kontaktpersoner
Ordförande: Anki Rydholm
Hededalsvägen 6, 
455 34 Munkedal
Tel: 0524-220 17, 072-502 20 17
anki.rydholm@telia.com

Sekreterare: Maritha Andersson 
Nykyrka, Klastorp 442, 
591 97 Motala
Tel: 0141-22 03 05, 070-533 17 56
maritha_andersson@swipnet.se

Kassör: Siv Jäwert
Bågskyttegatan 2E
431 43 Mölndal
Tel 031-57 14 66, 070-761 02 73
sivochlasse@hotmail.com
 

Medlemsavgift er 2015
Helbetalande  250 sek
Familjemedlem    50 sek
Valpköpare (bet av uppf.) 100 sek
Medlem ej bosatt i Sverige 300 sek

Inbetalas på Aussieklubbens 
pg 431 90 69 – 3

Foto Ulla-Britt Nordgren.
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Skrot “Vitterklippens Jive”. 
Foto Ellinor Bäckström.

LP1 SUCH Hoksel Ulva.

Vad är det bästa med Aussien?

De är med glädje med på allt jag 

hittar på, oavsett vad! 
Ylva

Det underbara att alltid 
komma hem till två glada 

pojkar som möter mig med 
glädje i dörren. 

Deras ovillkorliga kärlek. 
Att de inte fäller. 

Siw

Personligheten, och hur de kommunicerar med ansiktsuttryck, öron och kroppsspråk. 
Maritha

Att de tänker själva... att de 

inte fäller och deras jämna 

humör! 
Mariana

Tandborstning. Foto Sebastian Wierzynski.

Foto Sebastian Wierzynski. Theo spelar fotboll. Foto Ylva Hedin.Flygande Hedda.

Foto Anki Rydholm. 

Yxa.

Nyfi kna små. Foto Anki Rydholm. 



Rasen passar 
utmärkt till viltspår
Aussien är ursprungligen en råtthund 
och luktsinnet därför mycket 
välutvecklat. 

I september 2014 höll Svenska 
terrierklubben viltspår-SM i trakten 
runt Vänersborg. För första gången var 
det två Australiska terrier med. Båda 
hundarna hade tidigare gjort anlagstest 

och ett öppet spår vardera. Det var 
många duktiga hundar med och de 
fl esta var redan champions. 

Dagen bjöd på strålande sol och det var 
väldigt varmt. Lottdragning avgjorde 
vilken domare som dömde hundarna. 
Den ena hunden eft er den andra kom 
tillbaka med varierande resultat. 
Älg-, hare -och vargspår hade setts i 
provområdet.

Hur det gick? 
Jodå, en av hundarna misslyckades 
och blev oplacerad, tillsammans med 8 
andra. Den andra klarade sig med bra 
resultat, delad 11:e plats.

En mycket trevlig dag med trevliga 
människor.

Anki och Roger   ☐

Viltspårning med Aussie
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