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andie Dinmont Terrier är 
en mycket gammal ras.
Dandiens ursprung är kring 
trakterna där England 
övergår till Skottland. Exakt
hur rasen renodlats är det 

ingen som vet. En teori är att urgamla 
terrier-varianter från Yorkshire spelat 
en viktig roll vid rasens födelse.
Ytterligare en tanke är att såväl 
Utterhunden som den Walesiska
Harriern (enkelt beskriven som en
mindre och lättare Foxhound, oft a 
förekommande med sträv och raggig 
päls) som haft  del i Dandie Dinmonts
uppkomst.

Familjen Allan
En kringresande familj som uteslutande
försörjde sig på tennarbeten och 
korgfl ätning var Allans med sina rötter 
i Holystone, på den södra sidan av 
gränsen mellan England och Scottland.
Oft a omskriven i krönikor var William 
Allan (1709-1799), mest kallad ”Piper 
Allan” eft ersom han var en talangfull 
säckpipeblåsare. ”Piper Allan” hade 

en fl ock terriers , som var duktiga på
att jaga, han höll dem främst för sin
egen favoritsysselsättning –utterjakt,
men det hände också att hundarna
fi ck uppdrag att rensa traktens gods på
skadedjur.

En känd replik är när lorden erbjöd 
Allan fritt arrende av en gård i byte
mot en av terrierna, och svaret blev:
-Nej, nej, behåll er gård. Vad skulle
en Piper ha en gård till? Det var först
eft er sonens James Allans död 1810 
som familjens terriers började spridas
genom försäljning.

Uppkallad efter romankaraktär
I ett avseende är Dandie Dinmont 
Terriern unik i hundvärlden. Den är 
nämligen den enda ras som fått sitt 
namn eft er en litterär person. Om
det inte hade  varit för Sir Walter 
Scott hade vi inte känt rasen idag 
som Dandie Dinmont Terrier. Själv 
hade han Dandies, som han fått 
av goda vänner som var bönder
i grannskapet. I sin roman ”Guy 

Ursprung:
Storbritannien
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20-28 cm i mankhöjd
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- rasen döpt efter en romankaraktär

Mr William "Piper" Allan Stolt Dandie med råttfångst Broderi föreställande Dandie Dinmontflock
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Dandie Sports Day med Dandierace

Mannering” (utg 1814) ville han 
beskriva en typisk gränsbonde. Scott 
döpte sin fi gur till Dandie Dinmont. 
Namnet var konstruerat; Dandie var 
smeknamn för Andrew och Dinmont 
en benmämning för ett bagglamm  
mellan första och andra klippningen. 
Boken blev en best-seller, många läste 
om Mr Dinmont och de käcka orädda 
terriers som han hade. En sådan 
hund ville man ha! Nu såg den fattiga 
befolkningen i gränsområdet sin chans 
till extrainkomster och satte igång 
storproduktion av valpar, som sades 
vara äkta Dandies. När populariteten 

lagt sig fanns det inte många renrasiga 
Dandies kvar. Det blev tufft   för 
uppfödarna som fortsatte med rasen, 
att få den homogen igen.

Rasen fi nns beskriven sedan slutet 
av 1600-talet. Rasstandarden är inte 
ändrad sedan 1850. 

Dandie Dinmontklubben finner du på www.dandiedinmontclub.n.nu

"Namnet var konstruerat; Dandie var 
smeknamn för Andrew och Dinmont en 
benmämning för ett bagglamm  mellan 

första och andra klippningen."

Trimträff

              Angus       FOTO Lill Addy

Windsor Show 1953   FOTO Cooke
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Dandiens karaktär
Karaktär och utseende
Dandie Dinmont Terrier är den 
äldsta existerande terrier-varianten, 
förmodligen också den medlem av 
terriergruppen som hållit sig mest 
oförändrad. Vi kan tacka kloka 
brittiska uppfödare för detta, här har 
modenycker verkligen inte tillåtits. I 
standardtextens innehåll har under 
åren inte heller många förändringar 
skett. Mrs Phyllis Salisbury (Salismore) 
sa alltid att ”dög den åt dem så duger 
den åt oss”, syft ande på de gentlemen 
som först hade utformat standarden. 

Trots att just ingen idag jagar med 
sina Dandies har vi ingen rätt att på 
någon punkt förändra den äldsta 
terrierrasen. Den uppkom inte av en 
slump, bakom de fl esta detaljer i dess 
utseende fi nns en praktisk förklaring, 
den första standarden är i högsta grad 
en beskrivning av en arbetande hund. 
Det här är frågan om ett särdeles 
märkvärdigt kulturarv. Visst har 
rasen kanske under decenniernas 
gång förändrats något vad beträff ar 

mentaliteten. Men om man börjar 
tumma på ”skalets” form kan 
utvecklingen ta vilken riktning som 
helst med den ras som en gång med ett 
sådant mod jagade i trakterna kring 
Selkirk och Rothbury. 

Det här en ändamålsenlig liten terrier 
som snabbt och smidigt kan ta sig fram 
i den snårigaste, stenigaste terräng, 
under jord och i gryt. Kraft  och styrka 
behövs för att kunna ta itu med en räv 
eller grävling. En Dandie får aldrig ge 
ett vekt eller svagt intryck. Men den får 
heller inte vara tung eller klumpig.
Dandien är en mycket trevlig 
sällskapshund. Alltså, en perfekt 
familjehund som hänger med 
på det mesta. Man kan använda 
den till spårning, viltspår, agility, 
vardagslydnad, kantarellsök, 
dandierace etc.etc 

Mentalitet
Dandien är glad, positiv och vill vara 
med där saker händer. Samtidigt 
besitter den ett fi losofi skt lugn. Den ger 

sig väldigt sällan in i bråk. Hälsar glatt 
på alla med en vift ande svans. Clown 
med en kungs värdighet och fi losofen 
bland terrierhundar är uttryck som 
attribuerats rasen. Det ”bor” en Alfons 
Åberg i varje Dandie. Vikten av att 
behålla rasens lugna natur kan inte nog 
understrykas för en ljus framtid. Ingen 
får frestas att uppmuntra något mer 
energiskt eller maniskt beteende hos 
rasen för att detta kanske skulle kunna 
ge fördelar i en utställningssituation. 

Att Dandien får fortsätta att vara den 
gamla kloka mannen bland terriers är 
något alla uppfödare måste slå vakt om. 
En fi ngervisning om mentaliteten kan 
vara ett MH, mentalbeskrivning. 

Dandiens ytterrock är personlig
Dandiens päls ska vara av krispig 
struktur. Pälsen på huvudet, öronen, 
benen och underlinjen är mjuk. Mössan 
ska helst vara silkig. På kroppen är det 
en blandning av sträva, starka täckhår 
med mjuk underull. Dandien fäller 
inte. Den vardagstrimmas ca 2-3 gånger 
per år. Utställningstrimning måste 
underhållas kontinuerligt.

Dagens Dandie är i typ väldigt lik sina 
förfäder. Med sin långa, smidiga och 
vesslelika kropp, det kraft iga huvudet 
och stora uttrycksfulla ögon, är den 
mycket olik de övriga terrierraserna. 

Det föds ca 20-30 valpar i Sverige 
per år.

tv. New Born's Frans på My Dog, FOTO: Lotta Berglund
th. Sigge, FOTO: Bo Andersson

Liah på MH   FOTO M-L Nilsson Sovande Isak
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Dandien i Sverige
Kennlar i Sverige då och nu
Första kenneln i Sverige var kennel 
Hafvets Qvarn 1894, Fr. J von Essen. 
Kennel Ortlers 1932, Ingrid Ekelund.

Första gången en Dandie Dinmont 
Terrier visades på utställning i Sverige 
var 1894. Det var i Stockholm som 
kammarherren, Friherren Fr.J.von 
Essens ”Ruff ” deltog och belönades med 
tredje pris i klassen ”terrier af annan 
ras”. I katalogen står att läsa att ”Ruff ” 
var grå till färgen, hans uppfödare var 
fi rman Holmberg & Möller i Stockholm 
som också ägde båda föräldrarna 
Don och Niss. Ett salupris för ”Ruff ” 
var också angivet, 1000kr, vilket för 
snart 100 år sedan måste ha varit en 

astronomisk summa. 

Några Dandiesar har importerats till 
Sverige i början av första halvan av 
1900-talet. Senare kom Dandien till 
Sverige 1962 för att stanna. Det var 
kennel Ivanhoe, Eva Walldie-Hedlund 
och hennes mor Mary Walldie, som 
importerade paret Ch Dogari Jay of 
Gardenside och Ch Dogari Gizo i 
början på 60-talet. Den sista importen 
Eva Walldie gjorde var kanske också 
den bästa. ”Oliver” Ch Strode Traveller 
of Hendell.

Tidigare Kennlar av Dandie Dinmont 
Terrer. Först ut är Kennel Piccolinos 
i Härnösand, Judith Öman. Kennel 
Gertongården, Vibeke Bolin. Kennel 
Kankils, Annelie Kilander. Kennel 
Undines, Gunvor Ljungberg, som 
bl a importerade Ch Josal Clovis från 
England som kom att få betydelse för 
svensk avel. Kennel Goliaths, Lotta 
Th isell, tog över denna hane. Hon 
började också sin uppfödning liksom 
kennel Wimlett's, Margreth Wall, 

med två engelska helsystrar från 
kennel Josal. Kennel Wimlett's  hade 
stora framgångar med sin import 
Ch Pajantick ś Tom Pepper. Berit 
Pedersen, kennel Hitchem, hade en 
del framgångar. Bl a Bästa Dandie 
på Stora Stockholm-94 med Hitchem 
Blithe Henry. 2008 blev Hitchem ś 
Conspicuous-Clown, VWW-08, 
Veteran World Winner i Stockholm. 

Kennel Sagared's, Lisbeth Lindbäck, 
hade två kullar eft er Ch Goliath ś 
Pepper Melissa Lady. Kennel Tenacious, 
Robert Paust, Kennel Nice & Dandy, 
Veronica Holtskog, började sin 
uppfödning med Dandie från kennel 
Ingnors. Ch Ingnors Hooked On A 
Feeling. Kennel Dandiefrog's, Ulla 
Wollter, ägde framgångsrika hundar. En 
av dom var Ch Willow ś Mirage. 

Kennel Spindrift s, Ingrid Roos, haft  två 
kullar.  Kennel Terrieros, Margretha 
Carlstedt. Roads Ends kennel, Lill 
Addy, delägare i 2011-års Bästa Dandie 
Dinmont Terrier, Danchesters Epitone 

Veteran World Winner -08 FOTO Marek DenochJonas Wiborg  FOTO Bengt Nilsson Ivanhoe Ice Air 
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Of Beauty ”Angus”. 

Kennel Willows, Lili Lagerqvist, 
började sin avel med en ”Oliver”-
dotter, Ch Ivanhoe Ice Actress,  från 
kennel Ivanhoe i början av 80-talet. 
Många fi na Dandie Dinmonts har 
sett dagens ljus hos kennel Willows. 
Kennel VIP-Win's, Lotta Berglund, 
startade sin uppfödning med Ch 
Willows Walzing Matilda. Kennel New 
Born's, Marie-Louise Nilsson, började 
sin uppfödning med Ch Willows 
Amalia. VIP-Wiń s och New Borń s 
gjorde ett uppehåll, men har startat 
om igen. Kennel Ding-Dong, Eréne 
Johansson, startade sin uppfödning 
med Ingnoŕ s Keep On Knocking. 
Kennel Ingnors, Inger & Anders 
Nordengrahn, startade sin uppfödning 
med Ch Willows Midsummer Nights 
Dream. Kenneln har haft  många 
framgångsrika hundar. Kennel Free 
Path, Anette Frii-Holmqvist, haft  två 
kullar. Gollnes kennel, Ingrid & Per-
Olov Gollne, startade på 90-talet med 
Ch Willows Filippa. Gollnes har varit 

framgångsrika i utställningsringarna.  
Sjöbolyckans Kennel, Janette 
Andersson, har sin första Dandiekull. 

Kennel Strike, Gun Stävenborg, började 
sin avel med Ch New Borń s Cissy 
Quick. Samarbetar med uppfödare 
utomlands. Kennel Fairmac, Maritha 
Karlsson, startade sin uppfödning 
med import från Finland och Holland. 
Kennel Fairmac samarbetar med 
uppfödare världen över och är för 
närvarande Dandiens ansikte utåt med 
sina framgångar i utställningsringarna. 
Kennel L Hurt's, Leena Hurt, med sin 
Fairmac Highness In Heaven, blev BIS-1 
Avelsgrupp i Sollentuna 2012. Ekroos 
Kennel, Barbro Ekroos, börjat sin avel 
med Dandie från Ingnoŕ s. Kennel 
Scottsbairn, Eva & Kjell Eriksson, har 
och har haft  många framgångsrika 
hundar på utställning. Kenneln har 
ett gediget samarbete med uppfödare i 
England. 

Kennel Lachlan, Jonas Wiborg, fi ck sin 
första Dandie 1972. Har producerat 

en rad champions och har gjort en 
del hanhundsimporter. Mest känd är 
Ch Craigvar Colin som blev far till 
15 champions. Jonas Wiborg är också 
känd för sina stora kunskaper och 
som författare av böcker om Dandie 
Dinmont Terrier.    

Kennlar på tillväxt:
Kennel Kryddmyntans, Yvonne 
Ingvarsson. Bergliljans Kennel, Ann-
Sofi e & Fredrik Jansson och Kennel 
Finotte, Göran Hoppe. 

Valprace   FOTO Camilla Jarl Angus   FOTO Lill Addy

FOTO: Gun Stävenborg

"Clown med en kungs värdighet och 
fi losofen bland terrierhundar är uttryck 

som attribuerats rasen."

Dusty träffar "spöket"   FOTO M-L Nilsson
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Dandiens hälsa
Som alla levande varelser kan också 
en Dandie Dinmont drabbas av 
ohälsa. Vad man som hundägare kan 
göra är att sköta om sin hund på alla 
sätt, hålla den i god kondition, ge den 
bra mat och aktivitet. Uppfödarna 
ska använda friska djur och inte ägna 
sig åt nära släktskapsavel, då vi vet att 
detta bl a  påverkar immunförsvaret 
negativt. – Vilket i en förlängning 
riskerar att ge avkomma som inte 
är optimalt rustad för livet. Två 
sjukdomar som kan förekomma är:

Cushings Syndrom 
Cushings Syndrom som innebär att 
binjurarna producerar för mycket 
av hormonet kortisol. Det är oft ast 
medelålders/äldre hundar som 
drabbas. Symptom kan vara ökat 
vätskeintag, ökad urinavgång och 
liksom trötthet, tillbakabildning 
av muskler och pälsavfall/
hudförändring. Tack och lov fi nns 
medicinsk behandling att tillgå.

Glaucon 
Glaucom kallas också för grön starr 
och beror på en tryckförhöjning i ögat. 
För att undvika att hundar drabbas 
av detta undersöker uppfödarna, 
med gonioskopi, sina avelsdjur, för 
att eventuellt kunna konstatera om 
förändringar är på gång eller fi nns. 
Glaucom är en ärft lig sjukdom och 
därför används naturligtvis inte 
drabbade djur i avel.

Forskning om sjukdomen har pågått 
under fl era års tid vid Helsingfors 
Universitet i Finland. Genen som ger 
glaucom är funnen och man ser ljust 
på framtiden för bekämpning mot 
sjukdomen. Då man i senare skede 
kan göra ett DNA prov som visar om 
hunden bär på anlaget. 

Dandiens hälsa

Blair   FOTO Per UndénMatilda   FOTO Per Undén Molgan   FOTO Alsterhed

Klubben 
Dandie Dinmont Club är en 
rashundsklubb för alla älskare av 
denna fantastiska men numerärt 
lilla ras. I likhet med alla 
rashunds-klubbar har vi som syfte 
att aktivt verka för att bevara och 
utveckla hundar som är fysiskt 
friska och med goda mentala 
egenskaper.

Vi är cirka 140 medlemmar 
där även våra grannländer är 
representerade. 

Vi samarbetar med NSTK 
(Numerärt Små Terrier Klubbar). 

Vår klubb startades 14 april 1978. 
Klubben ger ut Dandie Dinmont 
Bladet fyra gånger per år.

Där hittar ni all information om 
klubben, styrelsen, aktiviteter, 
uppfödare mm. Välkomna!!

Besök vår hemsida 
www.dandiedinmontclub.n.nu
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Tuva 2009Fidde Morris   FOTO Lotta Berglund

Dandiesar vi minns då och nu... 
Willows Myra var både en 
framgångsrik utställningshund och 
avelstik. Hon fi ck titlarna INT o Nord 
Champion, NV-82. Hon fi ck också en 
jättekull med nio valpar med Ch Josal 
Clovis, varav fyra av valparna gjorde 
bravur i utställningsringarna, Mirage, 
Marquesse, Marco Polo och Walzing 
Matilda. 

Den sistnämnda gjorde det omöjliga, 
att utses till den bästa terrier, på en 
offi  ciell utställning, detta skedde i 
maj 1985 i Skara. Hon blev sedan 
BIS 2:a. Hon blev BIR av 36 Dandies 
i Stockholm på Terrier Derbyt 1986 
och hennes son VIP-Wiń s Pascal blev 
BIM. Tidigare under året gjorde han 
om samma bravad som sin mamma i 
Skara och placerade sig som BIS 4:a.

1994 tog Ch Wimlett́ s Th ird Edition 
rasens tredje svenska seger i Terrier 
gruppen på utställning i Jönköping. 

En av dom mest framgångsrika 
Dandiesarna är Mosterlada Glentanar 
of Inzievar. Han blev världsvinnare 
i Helsingfors, Lissabon och Milano. 
Bland alla titlar Brittiskt championat 
med BIS vinst i Carlisle och 
gruppvinnare på Welch Kennel Club 
2003. 

Här presenterar vi ytterligare en 
storvinnare. Fairmac Night Pride. 
Han blev Årets Terrier 2010. ”Colin” 
har ett stort antal BIS-placeringar 
med höjdpunkten i Högbo 2010 som 
BIS-1        

2011 gjorde VIP-Wiń s Molgan af 
Frans debut på offi  ciell utställning. 
Han blev BIS 2:a bland valparna 6-9 
mån på Terrier Derbyt i Jönköping. 

Varför en Dandie?
Dandien är en sansad terrier som är 
lätt att komma överens med. Det är 
en perfekt familjehund som passar 
allas behov. Gammal som ung. 
Dandien är en stor hund i ett perfekt 
format med en inte alltför krävande 
päls. Den fäller inte!! Man drunknar 
i deras uttrycksfulla ögon. Har man 
väl skaff at sig en Dandie, kan man 
inte vara utan den… Vi hoppas att 
fl er människor får upp ögonen för 
denna underbara ras. Alldeles för få 
personer vet vad en Dandie Dinmont 
Terrier är.

Vi som sammanställt texten 
till denna artikeln är: 
Eréne Johansson  
Marie-Louise Nilsson  
Lotta Berglund

Ett stort TACK till Jonas Wiborg, 
att vi fått låna och använda text och 
bilder från dina böcker. 

Dandiesar vi minns tv. Godiskorg, FOTO: Lotta Berglund

"... en sansad terrier som är lätt att 
komma överens med."
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Barn med hundBIS JuniorBIS Valp

Clubshow 2012

BIS Kom som du är

Dandie Dinmont Clubshow 2012
Helgen 4-5/8 genomförde DDC 
clubshow i en underbar  miljö 
vid Vätterns strand på Vadstena 
camping. Lördag eft ermiddag ägnades 
åt incheckning, poängpromenad, 
styrelsemöte och välförtjänt fi ka 
med tillbehör. På kvällen hade 
vi, under mycket trevlig samvaro, 
gemensam grillaft on med lotterier 
och paketauktion, med för klubben 
tacksamt ekonomiskt resultat.

Söndag förmiddag genomfördes 
utställningen under ledning av domare 
Nenne Runsten som vänligt men 
bestämt lotsade de mest oerfarna 
utställarna att på bästa sätt visa sina 
hundar. 

Vinnarna 
BIS Unghund BIS VIP-
Wiń s Molgan af Frans                                                                                                        
Uppf. Ann-Charlotte Berglund, 
Husqvarna. Ägare: Lena & Björn  
Alsterhed, Bodafors

BIM   
SE Uch Strike lauretta Lollipop Love                                                                                                          
Uppf & ägare. Gun Stävenborg, 
Karlstad

BIS Valp 
Willows Guiseppe Verdi                                                                                                                     
Uppf. Lili Lagerqvist, Kristianstad 
Ägare. Ann-Marie & Per Löfstedt, 
Husqvarna   

BIS Junior 
Barely Legal Flying Dutchness                                                                                                         
Uppf. Manon Van Betuw, Holland 
Ägare. Janette Andersson, 
Skillingaryd    

BIS ”Kom som du är” VIP-
Wiń s Malou Marple                                                                                               
Uppf. Ann-Charlotte Berglund, 
Husqvarna Ägare. Pia Hjalmarsson, 
Bredaryd                                                                                                          

Tack!
Sammantaget en mycket lyckad 
clubshow med trevlig samvaro och 
förhoppningsvis bra reklam för vår fi na 
ras. Ett stort tack till alla er som deltog 
och gjorde detta till en minnesvärd 
helg.

Bosse Andersson
Ordförande DDC


