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RASSPECIAL ! CAIRNTERRIER

Har du nyligen trä!at ett glatt yrväder till hund med raggig päls 
som betedde sig som om den ägde hela världen? Då är chansen 
stor att det var en cairnterrier du mötte. En cairn är väldigt 
mycket hund i ett litet, behändigt format.
I Sverige "nns idag lite drygt 4#000 cairnterriers (källa: Jordbruks-
verket) och sett över de fem senaste åren har det skett en liten 
men dock ökning i antalet. För att vara en tämligen oglamorös 
ras har svenska cairnterriers ha$ fantastiska framgångar i utställ-
ningsringen, nu senast i form av Årets Utställningshund 2018. 
Vi i Sverige är helt enkelt välsignade med mycket duktiga och 
engagerade uppfödare.
Cairnterriern är något så motsägelsefullt som en av de mest 
ursprungliga raserna samtidigt som det är en förhållandevis ung 
ras. Det beror på att den arbetande skotska terriern funnits i 
minst fem århundraden på skotska högländerna, men e$ersom 
de hölls som just jakt- och vakthundar av personer som inte 
var intresserade av utställningar förblev de länge en väl bevarad 
hemlighet. 
Hos ägarna av de gamla arbetande skotska terrierna fanns en 
rädsla för att hundarna, om de började visas på utställning, 

skulle förlora sina arbetsförmågor. Det avfärdade Ida Campbell, 
som var den som drev igenom själva bildandet av rasen, med att 
hon inte förstod varför ful hund skulle jaga bättre än en vacker.
Farhågan om att cairnterriern skulle ha förlorat sin jakt- och 
arbetsinstinkt är också betydligt överdriven. I Sverige använder 
många cairnterrierägare med stor framgång till viltspår. Årets 
viltspårsterrier de senaste fem åren är faktiskt en cairnterrier 
och vid det senaste klubbmästerskapet i viltspår var hela tretton 
cairnterriers anmälda. Alla gick till pris!
Många cairnterrierägare använder med framgång även sina 
hundar till rallylydnad, agility, nosework och vanlig lydnad. 
Några bruksutövare "nns också.
Sist men sannerligen inte minst är svenska cairnterriers väl-
byggda. Det är därför inte ovanligt att se en cairnterrier slåss om 
BIS-placeringar och många är även de cairnisar som har stått 
som slutliga vinnare på de stora utställningarna. De svenska 
cairnterriernas goda rykte har gjort att det idag lever svenskättade 
cairnterriers på de %esta kontinenter.
Janina Pfalzer

Snabba fakta:
Hemland: Skottland
Namnets betydelse: 
cairn betyder stenröse 
på gaeliska
Storlek: 28-31 cm
Användes ursprungli-
gen för: Jakt i gryt och 
stenrösen samt som 
vakthund.
Nyckelord: Lojal, mo-
dig, självsäker, uthållig 
och barnkär

Snygg och smart – en cairnterrier såklart
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Från korthårig skyeterrier till cairnterrier
”Då jag inte lyckades hitta en enda poäng i dessa hundar som 
på något sätt närmade sig klubbens beskrivning av skyeter-
riern, kunde jag inte göra annat än att markera dem som ’fel 
klass’.” Uttalandet härrör sig från domaren Miss A.K. Cli$on, 
som dömde Skyeterriers på Cru$’s 1910. Cairnterrierns första 
förkämpe Ida Campbell (1871-1946) hade drivit frågan om 
att skapa en separat ras till sin spets. Hon spelade högt, vann 
erkännandet av rasen men förlorade striden om namnet. 

Arbetande terriers hade funnits länge i Skottland och redan 
på 1500-talet omnämnde dåtidens historiker så kallade earth 
dogs i litteraturen. Hundar som användes för att jaga räv, utter, 
grävling och gnagare samt för att skydda gårdarnas får och 
lamm. Det berättas om %ockar av hundar där hundarna sakna-
de antingen ett öga, bitar av sina öron, delar av svansen, bitar 
av läppen – bevis på forna men vunna strider med bytesdjur. 
Det fanns även yrkesjägare som höll sig med arbetande ter-
riers och e$ersom de "ck betalt per skjutet djur hade de endast 
nytta av de modigaste, starkaste och mest envisa hundarna. De 
här yrkesjägarna kallades Brocaires på gaeliska, vilket betyder 
rävjägare. 

Den moderna cairnterriern härrör sig från de skotska höglän-
derna och från Isle Of Skye. Många kan till sina förfäder räkna 
de terriers som ägdes av de tre skotska släkterna Macdonald 

från Waternish, MacLeod från Drynoch och Mackinnon från 
Kilbride. De hundar som kom från Macdonalds var i huvudsak 
mörkgråa och brindle medan MacLeods föredrog silvergråa 
hundar. Hos släkten Mackinnon kunde man däremot hitta allt 
från vetefärgade till nästan svarta terriers. En sak hade de dock 
gemensam, de ansåg att deras hundar var den ursprungliga 
skyeterriern.

Dessa familjers terriers var i ordets rätta bemärkelse arbetande 
terriers. De kallades Korthårig Skyeterrier och e$ersom deras 
användningsområde var jakt, utgjordes avelskriterierna följakt-
ligen av jaktinstinkt, kampvilja och mod. Dessa hundars ägare 
var föga intresserade av att visa upp sina hundar på utställning 
och därför kunde cairnterriern ha förblivit en väl bevarad hem-
lighet som stannat på de skotska högländerna för att arbeta.

Som tur är för oss cairnälskare tog dock pappan till rasens första 
förkämpe Ida Monro med sig några ”korthåriga skyeterriers” 
från Waternish hem e$er ett besök. Det blev starten på hennes 
livslånga lojalitet mot rasen. Hon började även visa sina hundar 
på utställning och försvarade det med att hon inte kunde förstå 
varför en ful hund måste vara en bättre jägare än en snygg. 

I början av 1900-talet registrerades de framtida cairnterrierna 
fortfarande som ”skyeterriers med stående öron” och rasen 

Ida Campbell födde upp cairnterriers under kennelnamnet Brocaire. Hon var verksam inom rasen fram till sin död 1946. 
Hennes Gesto var den första cairnterrierhanen som blev champion. Han var fallen efter en westiehane och en cairntik. 

Rasblanding mellan westie och cairn var tillåten i Storbritannien fram till januari 1925.
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ansågs helt enkelt ha två olika varianter. Den första hunden som 
kan särskiljas som just en ”cairnterrier” är Calla-Mhor, ägd av 
Ida som e$er gi$ermål nu hette Campbell i e$ernamn. Uppgif-
terna om Calla-Mhor dyker upp i juni 1907-numret av Kennel 
Gazette. I samma nummer nämns registreringen av Cuillean 
Bhan, med samma ägare och i novembernumret nämns regist-
reringen av Roy Mhor, undan nämnda Calla-Mhor. Under 1908 
var Ida Campbell ensam om att registrerade skyeterriers med 
stående öron, två till antalet, men redan året därpå "ck hon 
sällskap av bland annat Mary Hawke.

Samtidigt startade Ida Campbell en kampanj för att få rasen, 
som hon ansåg vara den ”riktiga” skyeterriern erkänd av den 
brittiska kennelklubben. Sedan hon anmält sina hundar till en 
utställning i Inverness 1909 i klassen ”skyeterrier med stående 
öron”, inleddes en strid om namnet skyeterrier för öppen ridå. 
Vi kan med lätthet följa den, e$ersom den bestod av brevväx-
ling i hundpressen, med Ida Campbell och A.R. Macdonald på 
ena sidan och representanter för skyeterrierklubbarna på den 
andra. 

Saken ställdes på sin spets när Ida Campbell och Mary Hawke 
på Cru$s 2010 anmälde sina hundar till skyeterrierklassen i 

stället för de två klasser som avsatts för ”Cairn eller Korthårig 
Skye”. Domaren A.K. Cli$on tvådde sina händer och ansåg sig 
inte kunna bedöma hundarna enligt skyeterrier-standarden. 
Den brittiska kennelklubben "ck däre$er ta emot en delegation 
bestående av upprörda delegater från skyeterrierklubbarna 
som protesterade mot att dessa korthåriga hundar fortfarande 
registrerades som skyeterriers - trots att de såg så olika ut från 
den ”riktiga” varianten.

E$er studier av fotogra"er och överläggningar kring alterna-
tiva namn, kom kennelklubben så slutligen med ett uttalande: 
”rasen (som hittills beskrivits som korthårig skyeterrier) ska 
enbart registreras som Cairnterriers”. Ida Campbell hade vunnit 
självständighet för sin ras men hon "ck inte behålla namnet 
skyeterrier. 

Samma år, 1910, bildades den första rasklubben. Ordförande 
i den nybildade &e Cairn Terrier Club blev A.R. MacDo-
nald från Waternish och klubbens första sekreterare blev Ida 
Campbell. Cairnterriern "ck sitt eget register 1912 och samma 
år delades de första certi"katen ut på utställning. Rasens första 
champion blev tiken Tibbie of Harris och den första champion-
hanen blev Gesto.

Omedelbar succé i hemlandet och i USA

Samma år som cairnterriern "ck ett eget register registrerades 
134 nya hundar. Knappt 20 år senare hade cairnen klättrat upp 
till att vara den femte populäraste hundrasen i Storbritannien 
med nästan 2#700 registreringar per år. Rasen återfanns då såväl 
i slott som i mer modesta förhållanden.

Kung George V hade till exempel cairnterriers. Bland annat 
"nns på Royal Collection Trust’s hemsida ett foto taget på 
Balmoral av en tvåårig Elisabeth (II) i sällskap med bland annat 
med cairnterriern Snip. I februarinumret 1936 av Svenska Ken-
nelklubbens tidskri$ berättades att den då nyligen avlidne kung 
Georg hade en cairnterrier vid namn Bob som följde honom 
dag och natt. När kungen hade dött "ck man med våld föra bort 
den trogna följeslagaren från sin husses dödsbädd.

Samma tidning visste även att berätta att också den nye kungen, 
Edward VIII, hade fattat sympati för cairnterriern, vars ”pig-
ga gemytlighet och trogna natur gör honom omtyckt av alla”. 
Edward blev 1924 o'ciell beskyddare av den brittiska cairnter-
rierklubben.

Även amerikanerna var snabba med att ta cairnterriern till 
sina hjärtan. Den första cairnterriern importerades dit 1913 
från Storbritannien. Sett till exportsi!ror från Storbritannien 
till USA hade cairnterriern tjugo år senare även här knu!at sig 
in på fem-i- topplistan. Den amerikanska cairnterrierklubben 
bildades 1917 och samma år förbjöds parning mellan westie och 
cairn i USA. Sju år innan förbudet infördes i Storbritannien.

Världens mest kända cairnterrier torde för övrigt amerikanska 
Toto vara. Hon hette inte alls Toto från början utan Terry men 
e$er succén med "lmen Trollkarlen från Oz "ck hon byta namn 
även o'ciellt. Toto spelade förutom mot Judy Garland även i 16 
andra "lmer mot stjärnor som till exempel Shirley Temple.
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Det här är en cairnterrier
Cairnterriern skall vara en rörlig, alert och gedigen arbetshund med naturligt utseende. Den skall stå med tyngdpunkten väl över 
framtassarna, ha starkt bakparti, djup bröstkorg och mycket fria rörelser. En cairnterrier skall imponera genom att vara aktiv, 
modig och tålig. Till sin läggning ska den vara orädd och glad samt uppträda självsäkert men inte aggressivt.

Huvud 
Huvudet skall vara litet, men i proportion till kroppen. Det skall 
vara väl behårat. Skallen skall vara bred med en väl markerad fåra 
mellan ögonen. Stopet skall vara tydligt markerat. Nostry!eln 
skall vara svart. Nospartiet skall vara kraftfullt men inte långt 
eller tungt. Käkarna skall vara starka med stora tänder och ett 
komplett, jämnt saxbett.
Ögonen skall sitta brett isär och vara medelstora och mörkt has-
selnötsbruna. De skall vara aningen djupt liggande och försedda 
med buskiga ögonbryn. Öronen skall vara små, spetsiga och 
välburna. De skall vara upprättstående och inte för tätt ansatta 
eller för kraftigt behårade.

Hals 
Halsen skall vara väl ansatt och inte kort

Kropp 
Ryggen skall vara plan och medellång. Ländpartiet skall vara 
starkt men ändå böjligt. Bröstkorgen skall vara djup med väl välv-
da revben. Svansen skall vara kort, balanserad och rikligt försedd 
med hår, men utan fana. Den skall inte vara för högt eller för lågt 
ansatt, och bäras glatt men inte böjd ner över ryggen.

Framställ 
Skuldrorna skall vara sluttande. Armbågarna skall ligga intill 
kroppen. Frambenen skall vara medellånga, med god men inte 
för kraftig benstomme. Benen skall vara täckta av strävt hår. 
Framtassarna skall vara större än baktassarna och får vara lätt 

utåtvridna. Trampdynorna skall vara tjocka och starka. Tunna, 
smala eller lösa tassar och långa klor är fel.
Bakställ 
Låren skall vara mycket starka och muskulösa. Knälederna skall 
ha god men inte överdriven vinkling. Hasorna skall vara låga och 
sedda bakifrån varken vara inåt- eller utåtvridna. Baktassarna 
skall vara mindre än framtassarna.

Rörelser 
Rörelserna skall vara mycket fria med "ytande steg. Frambenen 
skall nå långt fram, bakbenen skall ge starkt påskjut. Hasorna 
skall i rörelse varken vara för tätt ihop eller för brett isär.

Päls 
Pälsen är mycket viktig. Den skall vara riklig och dubbel och skyd-
da mot alla vädertyper. Täckhåret skall vara rikligt, strävt men inte 
grovt, Underullen skall vara kort, mjuk och tät. Öppen päls är inte 
önskvärd. En lätt vågighet är tillåten.

Färg 
Crèmefärgad, vetefärgad, röd, grå eller nästan svart. Brindle i 
ovanstående färger är tillåten. Helt svart, vitt eller svart med 
tanteckning är inte tillåtet. Det är mycket typiskt med mörkare 
pälsfärg på öronen och runt nospartiet.

Storlek/Vikt 
Ca 28 - 31 cm. Höjden skall vara i proportion till vikten. Idealvikt: 
6 - 7,5 kg.

Maud Montgomery-Bjurholts teckning av Sarimont Smash ’N’ Grab
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Träget arbete lägger grunden för cairn i världsklass
Det skulle ta nästan 50 år från året då 
den första importerade cairnterriern kom 
till Sverige till begynnelsen av storhets-
tiden för den svenska cairnterriern. Men 
när det väl lossnade, lossnade det med 
besked. Under 70-, 80- och 90-talen 
anslöt ett gäng framgångsrika uppfödare 
till rasen och satte den svenska cairnter-
riern på den internationella kartan – med 
besked.

Cairnterrierns intåg i Sverige var minst 
sagt stillsamt. Den allra första cairnter-
riern som satte tassarna på svensk mark 
var Tiney of Gledsmuir, en liten brittisk 
import som grevinnan på Tjolöholm, 
Blanche Bonde, tog in 1924. Hon hann 
dock aldrig ta någon kull på Tiney utan 
det blev istället Bucklers Bustle, som var 
dräktig när hon importerades 1926, som 
"ck den första kullen med cairnvalpar i 
Sverige. 

Någon succé likt den cairnterriern "ck 
i sitt hemland blev det dock inte utan 
den goda grevinnan kämpade på ganska 
ensam i ett tiotal år, med viss assistans av 
sin yngste son. 

Mot mitten av 1930-talet lossnade det 
dock lite grann för cairnterriern i Sverige. 
Carl Leuhusen, som förutom att föda 
upp foxterrier även var skribent i Svenska 
Kennelklubbens tidskri$ under pseudo-
nymen Comp, drabbades nämligen av 
magvärk, något han kåserade i tidningen 
om. Då han läste att den franske kungen 
Ludvig XIV lindrat sin magplåga med en 
levande värmekälla i form av en hund, 
kom på rekommendation ytterligare en 
liten cairntik till Sverige.

Även om detta nog inte var hela sanning-
en så kom i alla fall Dorigen of Netswell 
till Sverige och "ck snart sällskap av den 
stilige hanen Tugrah Golden Venture. 
Hanen lämnades dock snart vidare till 
Märta Cederschiöld, kennel Mips. Då 
även fru Cederschiöld blev ordentligt 
”cairnbiten”, importerade hon en tik från 
kennel Skandia i Helsingfors och vips 
fanns det ytterligare två uppfödare av 
cairnkullar i Sverige. Dock uteblev fortfa-
rande de höga popularitetssi!rorna.

DEN FÖRSTA BIS-VINSTEN
Millicent Bruhn, kennel Lightning, var 
aktiv från början av 1940-talet till långt in 
på 60-talet. Hon importerade många "na 
hundar från Storbritannien, bland annat 
Ch Redletter Rufus of Tathwell, som var 

den första cairnterrier som blev Best In 
Show på en SKK-utställning i Sverige. 
Han var även den första svenskägda 
cairnterriern som blev internationell 
champion. Förutom med sina importer 
hade hon framgångar i utställningsring-
arna med egenuppfödda hundar. 

En av hundarna hon födde upp var 
Lightning Macdonald, som köptes av 
Kerstin Holm, kennel Gruvbäcken Hon 
matchade fram honom till att bli den 
första svenskfödda cairnterriern som tog 
titeln internationell champion. Förutom 
att föda upp "na hundar importerade 
Kerstin Holm även hundar från Storbri-
tannien. De mest kända var Ch Blenca-
thra Matador och Ch Craiglyn Caber.

En uppfödare som betytt mycket för 
rasen är Karen Schmidt, kennel Snor-
rehus. Hon köpte sin första cairnterrier, 
Hildebergas Max, som sällskap men när 
hon övertalats av uppfödaren Elisabeth 

Blidberg att ställa ut honom och han 
snabbt blev champion så blev hon ”biten”. 
Hon var aktivt som uppfödare och utstäl-
lare i nästan 40 år. Under dessa år impor-
terade hon %era hundar som vid sidan 
av hennes egenuppfödda hundar fått stor 
betydelse för dagens cairnterriers.  Ch 
Daleacre Jeroska kom till Sverige 1959 
och Ch Toptwig Tilden kom vid nio års 
ålder till Sverige 1976. Jeroska blev bland 
annat BIS på kennelklubbens utställning i 
Helsingborg 1961 och lämnade ett 15-tal 
champions.

Ch Toptwig Tilden ligger bakom två 
starka hanhundsliner genom sönerna 
Ch Snorrehus Merrie och Ch Snorrehus 
Tildens Souvenir. Den förstnämnda 
lämnade 18 champions, bland annat 
Ch Sarimont Skallagrim som blev BIS 
på Stora Stockholm 1983. Många av 
dagens vinnare har Souvenir-dottern Ch 
Hjohoo’s Hjosephines Boogie-Boogie i 
stamtavlan.

Flera av våra idag aktiva uppfödare 
började sin bana som kennel%ickor hos 
”dåtidens stora”. 

Ulla Åhrberg-Renström, kennel Sten-
rösets, började till exempel sin bana hos 
Kerstin Holm och Gruvbäcken-blodet 
levde kvar i Ullas uppfödning. 

Inger Hansson, kennel Wictory’s, tillbring-
ade en del av sin tonårstid hos Karen Sch-
midt. Tikar från kennel Snorrehus utgör 
för övrigt grunden i Monica Johanssons 
kennel Carrottail’s och Agneta Larssons 
kennel Kullehus.

INT UCH NORD UCH Lightning Macdonald

Bencathra Matador Foto: Åke Wintzell

SE UCH Craiglyn Caber

Ch Sarimont Skallagrim 
med ägare Ingela Antonsson Foto Wilhelm Dufwa
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CAIRNTERRIERKLUBBEN SER 
DAGENS LJUS
På 1960-talet tillkom Lars Bjarme som 
kom att föda upp cairn under kennel-
namnet Grex. Han var dessutom med 
och bildade såväl Terrierjuniorerna som 
Cairnterrierklubben. Den sistnämnda såg 
dagens ljus 1963 under överinseende av 
ett gäng entusiastiska uppfödare, även om 
det skulle dröja till 1968 innan klubben 
tog just det namnet. I stället gick klubben 
de första åren under namnet Cairnklanen. 
Enligt SKK:s uppfödarregister uppgick 
antalet uppfödare av cairnterrier i Sverige 
år 1968 till tolv stycken.

Det första numret av Cairnbladet utkom 
1969, då i form av en stencilerad upplaga, 
men Cairnterrierklubbens Årsbok "ck 
vänta till mitten på sjuttiotalet. 

De första tre åren gav dess grundare 
Birgitta Azcárate, kennel Bodegón, ut den 
på egen bekostnad då klubben inte ville 
ta på sig kostnaden. Idag är Årsboken ett 
självklart inslag i Cairnterrierklubbens 
verksamhet.

Under 1970-talet började det lossna 
ordentligt för cairnuppfödningen och 
i söder tillkom till exempel Lilli von 
Schrowe Hoverman, kennel Mosshills 
som startade sin uppfödning med ett 
par Snorrehustikar. I norr fanns Viveca 
Granqvist, kennel Igloos.

SVENSKA CAIRNTERRIERS 
NÅR VÄRLDSKLASS
I Västra Götaland började Maud Mont-
gomery-Bjurhult sin uppfödning med 
sin Ch Roederich Casanova-dotter Sara, 
som i sin andra kull lämnade tre blivande 
championtikar. Int Ch Sarimont Sangria 
stannade i kenneln och skulle komma att 
lämna 12 champions, bland annat redan 
nämnda Sarimont Skallagrim. 

Systern Int Ch Sarimont Savannah blev 
stamtik i kennel Hjohoo’s. Sett till utställ-
ningsresultat är Elisabeth &eodorssons 
uppfödning, som startade 1976, den mest 
framgångsrika svenska cairnkenneln 
genom tiderna. Till dags dato har Savan-
nah och hennes ättlingar (hon är den enda 
tik kenneln någonsin köpt in) lämnat 284 
champions. Till BIS-vinnarna på 70-, 80- 
och 90-talen hörde Int Ch Hjohoo’s Bear, 
Int Ch Hjohoo’s Sponson Hjonson, Int 
Ch Hjohoo’s I Love Hjo Yeh!yeh!yeh! Och 
Hjohoo’s Hjolly Good Fellow. 

1992 vann kenneln Svenska Kennelklub-
bens tävling Årets Uppfödare, e$er att ha 
legat i topp fyra de två föregående åren.

En annan uppfödare som inledde sin 
bana på 1970-talet var Ewa Söderwall, 
kennel Tribuns. Bland kennelns många 
"na hundar kan nämnas Int Ch Tribuns 
Up-To-Date som radade upp gruppvin-
ster runt 1989-1990 och hans mamma 
Int Ch Tribuns Nike som lämnade många 
"na championbarn. 

Kennel Rasken’s är en fusion av två 
uppfödargärningar som började på var 
sitt håll. Elisabeth Nordstrands uppföd-
ning började med tiken Beda, och Mats 
Lindborgs första cairn var Bodegon 
Espada Sherry. Kennelnamnet kommer 
från Mats hund Ch Gay Tops Top Rascal, 
kallad Rasken.

När karantänsreglerna luckrades upp i 
början av 2000-talet var Rasken’s Rusty 
Red Ruby den första svenska cairnter-
riern som blev BIR på Cru$s. Förutom 
sin uppfödargärning har båda gjort stora 
insatser för Cairnterrierklubben såväl i 
egenskap av att ha suttit ordförande som i 
andra roller.

I slutet av 1980-talet tillkom Krister 
Ohlander-Lindblom, kennel Rottriver’s, 
som startade med Ch Funny Girl och Sa-
rimont Sweet One. Den sistnämnda tiken 
blev bland annat mor till Ch Rottriver’s 
Battle Chief och Ch Rottriver’s Black 
Pearl. År 1993 vann den sistnämnda tre 
Best In Show, varav det tredje på Stora 
Stockholm. Hon blev även Champion of 
Champions 1995. Året därpå tog ken-
neln hem tävlingen om Årets Uppfödare. 
Kennel Rottriver’s har ha$ och fortsätter 
att ha stora framgångar i utställningsring-
arna, såväl nationellt som internationellt.

Många duktiga uppfödare har inte fått 
plats i den här texten. Icke desto mindre 
är deras gärning självfallet av betydelse 
för bevarandet och utvecklingen av den 
svenska cairnterriern, som idag håller 
världsklass tack vare våra dedikerade 
uppfödare.

Janina Pfalzer
Källor: 
”Berömda uppfödare och hundar i Sverige 
genom tiderna” av Maud Montgomery-
Bjurhult

”Cairnterrierklubben 30 år 1993”,  
Hansson, I., Lindborg, M., Nordstrand, 
E., Björkman, A., Ardby, L. och Ardby, P.

Uppfödarintervjuer i Cairnbladet.

RASSPECIAL ! YORKSHIRETERRIERRASSPECIAL ! CAIRNTERRIER

Louise Dufwa, Ewa Söderwalls dotter 
var mycket framgångsrik som junior handler. 

Här med Ch Tribuns Earl Grey
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Svenska cairnterriers åter"nns i den absoluta världstoppen och är ofta sedda vinnare på utställningar 
runt om i världen. Här följer ett axplock av framgångsrika svenska cairnterriers

Svenskfödda och svenskägda hundar som blivit BIR på Crufts
2002 Rasken’s Rusty Red Ruby
2014 Stubby Sox Ridhir Romantach
2015 Hjohoo’s There’s A Spirit For Hjo
2018 Hjohoo’s Love Looking At Hjo
2019 Uniquecottage Wild Dill

Svenskfödda och svenskägda hundar som blivit BIR på Montgomery
2012 Hjohoo’s Just The Way Hjo Are
2013 Hjohoo’s Give Me Hjour Love
2017 Hjohoo’s Love Looking At Hjo
2018 Hjohoo’s Hjo Take What Hjo Want

Rasken’s Rusty Red Ruby Hjohoo’s Just The Way Hjo Are
Foto: Elisabeth Theodorssons

Hjohoo’s Love Looking At Hjo
Foto: Elisabeth Theodorssons

RASSPECIAL ! YORKSHIRETERRIERRASSPECIAL ! CAIRNTERRIER
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Maud Montgomery-Bjurhult, kennel Sarimont
Få personer har betytt mer för den 
svenska cairnterriern än Maud Montgo-
mery-Bjurhult, kennel Sarimont. Hennes 
insats som uppfödare, domare, skribent, 
fotograf, illustratör och kunskapsbank är 
ovärderlig.

Mauds omfattande kunskaper gjorde hen-
ne inte bara till en central "gur i svenska 
cairnkretsar, även utanför Sveriges gränser 
"nns många hundar med Sarimont-blod 
i ådrorna. Runt om i världen läser och 

diskuterar cairnälskare fortfarande hennes 
skri$liga artiklar, foton på Sarimont-hun-
dar delas i sociala medier för att demon-
strera den ideala cairnterriern och hennes 
teckningar lever vidare som illustrationer i 
olika publikationer. Liksom i Cairnterrier-
klubbens logga. 

För den svenska cairnterrierägaren i 
allmänhet är Maud kanske mest känd 
som författare till boken ”Världens bästa 
kompis". Den utkom för första gången 
1987 och har sedermera getts ut i ny, 
omarbetad upplaga. Hennes skicklighet 
som fotograf var en av förutsättningarna 
för tillkomsten av Cairnterrierklubbens 
årsbok, enligt dess grundare Birgitta 
Azcárate, kennel Bodegon.

Maud "ck sin första cairnterrier 1971 och 
tog sin första kull 1974. Kennelnamnet 
Sarimont registrerade hon 1978. Under 
sin uppfödargärning, som tyvärr blev 
alldeles för kort, hann hon med bortåt 50 
kullar och producerade ett 60-tal champi-
ons. Hon blev auktoriserade domare på 
rasen 1986. Mot slutet av 1990-talet döm-
de hon cairnterriers på världens största 
terrierutställning, Montgomery i USA, 
något hon även skrev om i Cairnbladet.

Som erkännande för sitt arbete erhöll 
Maud Cairnterrierklubbens förtjänsttecken, 
Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj 
och 1989 även Hamiltonplaketten.

  Foto: Torbjörn Johansson

RASSPECIAL ! CAIRNTERRIER
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CAIRNTERRIERVALPAR
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Viltspår med cairn 
Kan en sådan där hund spåra? Den frågan 
"ck Jan-Inge Johansson o$a i början när han 
tävlade med sina cairnterriers i Viltspår. E$er 
prisutdelningen var det däremot ingen som 
ifrågasatte cairnterrierns spårförmåga. Nu får 
jag aldrig den frågan, konstaterar han.

Viltspårandet var inte någon ny företeelse för 
Jan-Inge när han 2004 för fösta gången börja-
de använda en cairnterrier för att spåra med. 
Tidigare hade han använt andra raser som 

e$ersökshundar men i hemmet fanns sedan 
1994 även cairnterriers.

”Det behövdes helt enkelt en ny e$ersökshund 
där jag jagar och jag tänkte, varför inte prova 
en av våra cairnterriers. Det gick bra och 
sedan har det bara rullat på”, säger han.

Att han fastnat för just 
viltspår är bland annat 
för att det är fantas-
tiskt bra motion för 
både förare och hund. 
Hundarna visar också 
upp en enorm glädje 
över att få arbeta, säger 
han. De älskar att få 
använda huvudet och 
får ett enormt självför-
troende.

”En cairnterrier är 
pigg, tar sig fram 
överallt, den ger aldrig 

upp och cairnterriers är otroligt spårsäkra”, 
sammanfattar Jan-Inge de egenskaper som gör 
just cairnterriern lämplig för viltspår. E$er-
som han dessutom är viltspårsdomare har han 
ha$ tillfälle att se många raser i arbete.

Hittills har det gått riktigt bra för Jan-Inge och 
hans cairnterriers på tävlingar. Sammanlagt 
tolv viltspårschampions har det blivit hittills.

En av dessa champions är egenuppfödda River 
Deep’s River Queen, Ida, vars imponerande 
meritlista inkluderar Årets viltspårsterrier fem 
gånger av fem möjliga, Årets viltspårscairn åtta 
gånger av åtta möjliga och tre vinster på tre 
starter i Terrier SM. 

Janina Pfalzer

Nosework med cairn
Boris debuterade i nosework-sammanhang 
när vår äldre hund blev sjuk precis innan vi 
skulle åka på ett nosework-läger. Han visade 
otroligt snabbt att han förstod vad det handla-
de om och visade stort intresse för nosarbete. 
E$er det lägret var vi fast. 

På hösten anmälde jag oss till en fortsätt-
ningskurs och Boris fortsatte visa stor talang, 
så knappt ett år senare åkte vi till Tjörn för att 
göra ett do$prov. Jag åkte dit med inställning-
en att det bara var en träning men Boris hade 
bestämt sig och klarade av do$provet på 23 
sekunder. Under hösten anmälde vi oss till 
några ino'ciella tävlingar med goda resultat 
så vi började känna oss redo för vår första 
o'ciella tävling. 

Vi startade i TSM1 (tävling samtliga moment) 
en kall vårvinterdag vid Tolleredsskolan i Le-
rum. Första momentet var fordonssöket som 
vi klarade och det kändes väldigt bra e$ersom 
fordon var det som vi tyckte var svårast, 
behållarsöket och inomhussöket gick bra och 

sen var det dags för 
utomhussöket som 
var i ett skogsparti. 
Vägen dit var isig och 
svårframkomlig vilket 
gjorde att det tog väl-
digt lång tid för varje 
ekipage att ta sig fram 
och tillbaka och det 
blev en lång väntan 
innan vi "ck starta. 
Tävlingsområdet var 
en ruta i skogen med 
träd i och som den 
hanhund Boris är så 
tyckte han att det var 
läge att markera på ett 

av träden och sen var det 
söket klart. Vi slutade med 75 poäng och tre 
fel och det var jag mycket nöjd med e$ersom 
det var vår första tävling. 

Totalt krävdes det tio nosework-tävlingar för 
att vi skulle få tre diplom och bli upp%yttade i 
klass två. Att tävla med en cairnterrier är lite 
som att åka berg och dalbana, antingen går 
det jättebra eller så går det riktigt dåligt men 
det är också lite av charmen med cairnter-
riern. När man inte kan räkna med att gå in 

och plocka diplomen så blir det så mycket 
värdefullare de gångerna som hunden gör en 
riktigt bra tävling.

Den största belöningen är ändå att se hur 
otroligt roligt hunden har när den söker, den 
får använda sitt absolut främsta organ och 
utmanas mentalt. Känslan när man kan höra 
hur nosarbetet startar och svansen på hunden 
åker rakt upp för att han är något på spåret, 
eller när hunden nästan vänder i lu$en för att 
han fångar upp en do$ som har drivit iväg från 
själva do$källan, är obetalbar. 

Åse Johansson

Foto Maria OlssonFoto Maria Olsson

Ida har vunnit alla tävlingar i viltspår som hon ställt upp i de senaste fem åren.

Även en valp kan träna viltspår
Ida 12 veckor

Belöning är viktigt. Boris efter ett nosework-pass. 
Foto:  Maria Olsson.jpg

Foto Maria Olsson
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Lydnad med cairn
Anna-Karin heter jag och är utbildad instruk-
tör som tränat med många olika raser inom de 
%esta grenar. Jag har tidigare tävlat i elit lydnad 
och bruks med cockerspaniel och även tävlat 
med rottweiler till högre klass inom bruks och 
klass 2 i lydnad. Mina cairnterriers är Loket 11 
år, Fridolf 5 år och Ice 9 månader.
Så vad skiljer då mellan att träna med en 
cairnterrier och brukshund? Inte mycket mer 

än storleken enligt mig. Jag har tränat mina 
tre cairn inom lydnad, bruks, nosework och 
viltspår. Det är en fröjd för de är ju totalt 
orädda och ny"kna på allt. Mina tre cairns 
älskar att vara med mig och hitta på saker.
De har ett tålamod med mig som jag inte upp-
levt med någon annan hundras. Jag kör just nu 
lydnad med Fridolf och nosework med Ice.
Fridolf har ha$ lite problem med apporte-
ringen. Han älskar att bära saker men inte 
just träapporten. Vi har kämpat på med alla 
knep jag fått under året, lekt, kastat, gömt 
den mm, men nu för tre veckor sedan släppte 
det över natten. Nu älskar han att apportera. 
Glad och lycklig sitter han och väntar på 
kommandot, rusar sedan fram och tar den 
och talar högt och tydligt om att han numera 
bär den med stolthet. Det är väl terrier i ett 
nötskal! De gör det på sina villkor och det 
går inte att kräva fram något utan det kom-
mer när man minst anar det. Det är ju det 
som är tjusningen.
Lydnad är dessutom en roligt sport där man 
trä!ar likasinnade människor och får många 
bra tips och många roliga skratt.
Cairn är ju en egensinnig liten hundras som 
är pigg och glad och med på det mesta. Om 

man ska nämna någon svårighet är det att de 
syns eller känns inte när man för%yttar sig på 
lydnadsplanen. Man får helt enkelt hoppas 
på att de är i rätt position. Rottweiler känner 
man ju när de går och cockerspanieln hade en 

lycklig svans som hela tiden kändes. Men en 
cairnterrier är däremot en liten pigg, smidig 
hund med en svans som står rakt upp.
Anna-Karin Hardebrink

Agility med cairn
Jag hade ingen hund, men av en slump ham-
nade en 4-årig cairnterrierhane hos mig, som 
"ck stanna. Strax däre$er kände jag att jag ville 
göra något mer med min hund och anmälde 
mig till en agilitykurs. Det plötsliga hundägan-
det och agilitykursen blev startskottet på ett 
helt nytt intresse och en förändrad livsstil. Min 
hund var oehört arbetsvillig och en tid senare 
debuterade vi på en agilitytävling. 

I andra starten tog vi vår första upp%ytt-
ningspinne e$er ett nollat lopp och jag "ck 
blodad tand.

Vi tränade intensivt och resultaten trillade in 
e$er hand. Något år e$er vår debut hade den 
lilla omplaceringshunden med ganska trasig 
bakgrund tagit 9 pinnar, agilitydiplom och 
dessutom börjat tävla rallylydnad med goda 
resultat.
Relationen mellan mig och min hund stärktes 
oehört, vi kom till klass 2, innan vi på grund av 
ålder klassade ner till klass 1 igen.
Under tiden hade intresset för hundar, tävling 
och träning växt så starkt att jag ska!ade mig 
ytterligare en liten cairnterrier. Han är idag 
två år och vi tävlar agility och tränar hårt för 
att våga debutera i tävlingslydnad. Min äldre 
hund ska nu få fortsätta med rallylydnad 
och spår, e$ersom han älskar att arbeta (och 
belöningarna man får e$eråt)
Alla hundar är individer, men det jag skulle 
säga generellt om att träna och tävla med en 
cairnterrier är att man inte kan tvinga den 
till något. Jag har upplevt mina hundar som 
väldigt läraktiga, speciellt min yngre hund. 
Oehört lättlärd och smart men ibland är fokus 
på arbetsuppgi$erna inte helt hundra. 
Det är heller ingen hund man kan repetera 
samma sak med tio gånger i rad, då tröttnar 
dem och hittar på annat.
Det är o$a lite mer jobb innan man når målet, 
däremot är det väldigt kul när man lyckas, ef-
tersom man vet att man o$a har en lite längre 
väg att gå för att få det lilla extra. 

Att mitt rasval föll på ytterligare en cairn 
beror också på att de har en ”OFF-knapp”. 
De blir inte jätteledsna om vi ligger på so!an 
en dag. Har man siktet på SM och vill ha en 
hund som vill träna %era timmar i rad och 
många dagar i veckan, hade jag kanske tittat 
på en annan ras mer lämplig för detta.
Natalie ChristenssonAGD 1 RLD N Mosshills Winston 

Årets Agilitycairn 2018

SE UCH DK UCH Hagahus Funny Date

 Rottriver's Dom Perignon "Ice" med apport

Anna-Karin och Fridolf NORD UCH 
Rottriver's Cinnamon Wa!el


