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kyeterrierns bakgrund är 
delvis höljd i dunkel. Det 
fi nns uppgift er om att 
strandade krigsskepp ur 
den spanska Armadan gått 

i kvav utanför Skottlands nordvästkust, 
medförande hundar av Malteser-typ. 
Dessa korsades med de ursprungliga 
terrierna från Hebriderna. Därav den 
långa vackra pälsen. Andra uppgift er ger 
vid handen att vikingarna introducerade 
nordiska vallhundar av Västgötaspets-
typ till dessa trakter. Kanske är de korta 
benen en följd av detta?                                                                    

Det må så vara med den saken; 
resultatet blev de första Skyeterrierna.
Rasen fi ck sitt namn eft er ön Skye i de 
yttre Hebriderna (Isle of Skye). Med 
så skilda anlag uppstod denna säregna 

hundras som besitter egenskaper av 
sällan skådat slag. Ursprungligen 
användes den som gryt, jakt- och 
gårdshund.

Vi som är lyckliga ägare till en, eller 
företrädesvis fl er skyeterriers, förvånas 
dagligen och stundligen över dess 
egenskaper. Skyeterriern är vacker, 
intelligent, trogen, lekfull. Den kan föra 
sig i de fi naste salonger likväl som den 
uppskattar natur i alla dess former. Den 
är outtröttlig i skogen, alltid glad och 
pigg på nya äventyr, är mycket förtjust 
i vatten (i alla dess former). Skyen kan 
även vara en riktig soff potatis. När matte 
och husse slappar framför TV:n eft er 
en hård dag, så tycker den om att krypa 
upp i soff an och gosa. 

RASSPECIAL
SKYETERRIER

TEXT/BILD: Äsa Eriksson

S
- den vackra råttfångaren från dimmornas ö

Hemland:
Skottland / England

Mankhöjd: 
25-26 cm

Vikt:
8-10 kg

“En skyeterrier skall vara 
long, low and level. 

(lång, låg & jämn, rak rygg)“

www.svenskaskyeterrierklubben.se/ Skadedjursbekämpare i aktion
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Hälsa 
   Skyeterriern är en av de sundare 
hundraserna. Valphälta förekommer 
ibland, varför man inte bör 
övermotionera sin valp, samt vara 
försiktig med trappor.
Krokiga framben har förekommit men 
är på väg att försvinna då uppfödare 
och domare numer fäster särskild 
uppmärksamhet på detta.

Tidigare kunde en del skyeterriers ha ett 
något skarpt temperament, men numer 
är uppfödarna inriktade på att använda 
mjukare hundar i sitt avelsarbete, vilket 

gett oss hundar med en vänligare attityd 
till omvärlden.

Pälsvård
Pälsen kräver ju förstås skötsel, men 

inte så mycket som man kan tro. En 
genomborstning en gång i veckan, för 
att få bort underull och se till att det 
inte bildas tovor. Lite extra omsorg blir 
det förstås inför utställningar.
Som med alla raser får skyeägaren 
göra en extra insats när ens vovve 
hittat något oemotståndligt att 
rulla sig i, eller dragit med sig 
delar av skogen in i hemmet.                                                                                                                                          

  Kort rasstandard
En skyeterrier skall vara long, low 

and level. (lång, låg och jämn, rak rygg)   
Det är viktig med dessa tre L! Den skall 
vara dubbelt så lång som hög. 

Öronen skall bäras upprätt (prick) eller 
hängande (dropp), med långa svarta 
behäng. Pälsen är lång och böljande, 
svansen bärs i sabelform. Svart, silver 
eller cremefärgad är de färger som 
rasstandarden förordar. 
Den kan vara reserverad men aldrig 
aggressiv. 
 

“Öronen 
skall bäras upprätt

 eller hängande, 
med långa 

svarta behäng.” 

“Pälsen är 
lång och böljande, 

svansen bärs i 
sabelform.”

“Svart, silver 
eller cremefärgad 

är de färger 
som rasstandarden 

förordar. “

Skyeterriern i  korthet

På upptäcksfärd
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1800-talet 
På Göteborgsutställningen 1891 

visades den första skyeterriern i Sverige.
Hans namn var Jack, uppfödd av 
hr Christensen i Danmark. Jack 
importerades sedan av hr Kärrberg, som 
även importerade fl era vinstrika hundar 
från Skottland, bl.a. Silver Rex. 

To Årekenneln: 
Den senare blev far till fl era champions 
som t.ex. Polly to Åre och Bissi to Åre.
To Årekenneln innehades av Ture 
Marcus som var hotelldirektör.
Detta var före första världskriget.

1900-talets första hälft
Kennel Lambda:

På 1920-talet importerade fru Dagmar 
Lagerrot, kennel Lambda, Ch Th e Cuttie 
och Ch Tommy, från Skottland.

Tornö Kennel: 
Frk. Mary Stevens, Tornö kennel 
var en stor skyeterrierentusiast. Hon 
importerade och födde upp många 
framgångsrika hundar under sin 

fyrtioåriga gärning. Då intresset för 
rasen dalade under 1950-talet höll hon 
igång sin uppfödning.

Kennel Miramar:  
Under 1930-talet gjorde fru Mary 
Heilborn succé i skyevärlden med 
sin kennel Miramar. En av hennes 
tikar Ch Miramar Fluff y ägdes av den 
svenska prinsessan Sibylla (mor till vår 
nuvarande kung Carl den XIV Gustav).

1960
   År 1960 gjorde fru Annhild Düselius 
med make entré på skyeterrierscenen. 
De kom till Sverige från Sydafrika, 
medförande två skyes, Basta och 
Baudouin. Fadern till dessa två hittades 
av en amerikansk läkare i det tyska 
kaoset eft er kriget. De kunde registrera 
båda hundarna i Svenska kennelklubben. 
Basta blev BIS på Nationella Terrier-
utställningen 1962. Hennes sista 
storvinnare blev reserv-BIS på Falun 
Internationella Utställning 1974.

1970
   Många nya utställare och uppfödare 
började med skyeterriers under 
1970-talet.

Skyelab Kennel: 
Fru Rose Envall, Skyelab kennel, 
importerade från sin fi nska vän fru 
Westerholm, Skyeline kennel, ett fl ertal 
hundar som hade stor framgång.
Int .och Nord. Champ. Skyelab Ginger 
Ale var en av Rose Envalls stora stjärnor.

Även Åsa och Lennart Swensson började 

med hundar från Skyeline. Deras Ch 
Zanta of Skyeline fi ck tillsammans 
med Brabant nio champions. Deras 
Int. och Nord Ch. Opulus of Skyeline 
hade en fantastisk karriär och lämnade 
avkommor av mycket hög kvalitet.

Lennart Olanders första skyeterrier kom 
från Mary Stevens Av Tornö kennel. 
Den hade franskt blod från kennel 
Chamardière. Ett givande samarbete 
med bl.a. Skyeline gav stora framgångar 
under 1970-talet. Några exempel på 
Lennart Olanders uppfödning: Ch 
Goodsend Grace, Ch Ivanhoe, Ch Bizett 
Lee och Int. och Nord Ch Bonna Lucia.

Kennel Fairsky: 
Barbro och Peter Rugerup, kennel 
Fairsky, skaff ade sin första skyeterrier 
1973. Den kom från Rose Envall, 
Skyelab. Skyelab Bonaparte, som var 
droppörad, hade stora framgångar under 
1970-talet. Deras Rowers Lurifax hade 
stort infl ytande i deras framgångsrika 
uppfödning. Ch. Hällebergets Eliza och 
senare Finnsky Galaxy , som samägdes 
med kennel Finnsky införlivades i 
kenneln. Samarbetet med Finland blev 
mycket lyckosamt.

1980 
   Galaxy var en ständig vinnare, 
bl.a. blev han BIS på Svenska 
Kennelklubbens hundraårs-jubileum 
1989. Ch Fairskys Famous blev också 
mycket framgångsrik, och fi ck många 
priser under sin tid.

Fairsky´s är kända för att tillsammans 

Skyeterriern i sverige
Dessa uppgift er är 

hämtade ur Sine Th relfalls 
bok Skyeterrier 
som utgavs 1995. 

Mycket kan kanske kännas 
inaktuellt, men ger ändå en 
mycket bra bild av hur det 
hela började. här i Sverige.
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med Finnsky genom träget avelsarbete, 
lyckats med konsten att få fram 
skyeterriers som dels är vackra, dels har 
ett mycket trevligt temperament.

Kennel Rowers: 
Gull-Britt Frick, kennel Rowers, började 
sin uppfödning med en tik från Polen, 
vid namn Samantha z Cieplic. Samantha 
och hennes bror Skald kom med sina 
ägare till Sverige. Hundarna såldes 
sedermera på auktion då deras ägare, 
som kom hit av politiska skäl, inte 
kunde betala karantänkostnaderna.
Senare införlivades även den fi nske Ch 
Hällebergets Flipper Jack i kenneln
Bland framgångsrika hundar från 
Rowers kan nämnas: Ch Rowers Lurifax, 
Ch Rowers Superman, Ch Baby Scarlett, 
Ch Rowers Pilla samt Rowers True Love.

Anita Sperry köpte sin första skyeterrier 
av Gull-Britt Frick. Det var Ch Rowers 
Pilla. Från Tyskland införskaff ades 
1980 Ch Florian of Morningsky, som 
fi ck många grupplaceringar. Han 
vann också Terriergruppen på Malmö 
Internationella Utställning. Under sina 
veteranår fortsatte han att vara mycket 
framgångsrik och blev även Champion 
of Champions i slutet av 1980-talet.

1984 importerade Anita Sperry, Ch 
Acheo Alice Springs från Isle of 

Skye. Hon var den vinstrikaste tiken 
i England under 1984 och fortsatte 
att vinna även här i Sverige där hon 
blev Int Ch. Florian och Alice fi ck 
fl era valpar som blev champions.                                                    
En av dem var Int Ch Fantoman.

Kennel Silverprint: 
Karl-Åke Antonsson, kennel Silverprint, 
köpte sin första skyeterrier Ch Bimbola 
Korina 1974. Året därpå kom Ch 
Korriander of Skyeline. Sedan fortsatte 
den framgångsrika uppfödningen med 
bl.a. Koriander of Skyeling, Bimbola 
Korina, Peppermint (som exporterades 
till USA eft er att ha fått sina svenska och 
norska titlar), Ch Pampas.

1980 kom Ch Olivia Made in Usa 
till kenneln och blev Int och nord 
champion. Hon fi ck tillsammans med 
Pampas: Ch Silverprint Beetle, Ch 
Silverprint Boccacio, Ch Silverprint 
Bittersweet, Ch Silverprint Crack the Sky 
och Ch Silverprint Crack the Rose.
Så småningom införlivades även 
den droppörade Ch Floriando, Ch 
Fleur De Lis och Skyeotts Clair Ice 
Crystal i kennel Silverprint. Den 
vackra Silverprint Goodfellow at 
Esgia exporterades till kennel Esgia 
i Skottland, där han hade stora 
framgångar redan tidigt.

Kennel Skyeotts: 
Doris Eriksson började med Skyeterriers 
1979 med  Ch Rowers Superman 
och senare också Rowers True Love. 
Den första kullen på Skyeotts föddes 
1983 och var eft er dessa två. Eft er tre 
kullar hade dessa två producerat tio 
champions:
• Int. och Nord champion Skyeotts Aisha, 
• Ch Skyeotts Attila, Int Ch Skyeotts 
• Belladonna Morningstar,
• Ch Bellami Blue Sky, Ch. Skyeotts 
• Clair Ice Crystal, Ch Candy 
• Sweet Caramel, Champ Cognac 
• Ice Gold, Champ Felix Rex och 
• Ch Skyeotts Countess Silver Cloud.                                                              
• Skyeotts Diabol Deep Love 
• Skyeotts Flake of Snowboll.

Kennel Superskyes: 
Britt Westin, Superskyes tillhör också 
de svenska uppfödarna, med många 
års erfarenhet. Ch Skyeotts Belladonna 
Morningstar och den engelska importen 
Arymn It´s a Knockout är kända hundar 
från Superskyes kennel.   

Text: Sine Th relfalls   ☐

Skyeterriern älskar vattenPaus i det gröna
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1998-2011 
   Kennel Skyroll’s: 
Margaretha Rollving-Poser, kennel 
Skyroll´s, började sin uppfödning 
1998 med tiken Skyroll´s Anais-Anais. 
(Fairsky´s Sir Galahad – Fairsky´s 
Laritzza. År 2003 utökades Skyroll´s 
med den crèmefärgade hannen Nord 

och Int Ch Skyeomania´s Enwau 
från Österrike. Enwau har haft  stora 
framgångar och har satt sitt avtryck 
i hela skyeterriervärlden många år 
framöver, genom sina goda avkommor. 
N Ch, S Ch  Skyroll´s Chanell (Sch 
Skyroll´s – Int Ch Gleanntan Grand 
Musicmaker) ingår också i kenneln.

Kennel Rainbowsky’s: 
Åsa Eriksson, kennel Rainbowskys´, 
började sin uppfödning år 2010 med 
tiken Nord Ch Skyroll´s Carmen. Hon 
kom till Rainbowskys år 2006 vid 12 
veckors ålder. Carmen nedkom 2010 
med fyra valpar (Nord Ch Skyroll´s 
Carmen – Int Ch Finnsky Headmaster) 
som just påbörjat sin utställningskarriär.

Kennel Sagasky: 
Jana Pickova, kennel Sagasky, började 
med skyeterrieruppfödning år 2011. Två 
kullar har nyligen fötts under prefi xet. 
Den ena kullen är eft er Skyeomania´s 
Igraine – S Ch Skyeomania´s Hamish. 
Den andra kullen är eft er S Ch Black 
Star Bohemia Skyewalker – S Ch 
Skyeomania´s Hamish.     

Text: Åsa Eriksson  

Svenska skyekennlar 1998-2011
Eftersom tidigare 

text tagen från 
Sine Th relfalls 

bok Skyeterrier 
har några år på nacken, 

följer här kompletterande 
uppgift er om 

svenska skyeterrier-
uppfödare. 

På andjakt

Kantarellsök

Antal registrade hundar 2002-2011

Inavelsgrad 2002-2011
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Finnsky Acasia, 12 år
Har under årens lopp erövrat ett 
betydande antal titlar. Hon är t.ex. Int. 
Champion multivinnare samt har erövrat 
ett fl ertal BIS-Veteranutmärkelser. 
Veteran of Veterans-placeringarna kan 
hon likaså vara mycket stolt över. År 
2009 kom hon på delad tredjeplats, år 
2010 blev hon placerad som god tvåa på 
Grand i Stockholm

Hon vinner allas hjärtan när hon skrider 

fram som en drottning med pälsen 
fotsid och glänsande. För att inte tala 
om när hon glad i hågen slänger sig ned 
i närmaste vattensamling eller har hittat 
ett oemotståndligt råtthål som måste 
undersökas.

Tillsammans med Skyeomania´s Enwau 
har hon lämnat mycket goda avkommor, 
varav fl era champions. Hon ägs av Nina 
och Yvonne Julleryd, Linköping.    

Skyeomania´s Enwau, 9 år
Tillhör även han gräddan av skyeterriers 
i Sverige och har lämnat många utmärkta 
avkommor i fl era länder. Han är Nord 
och Int. Champion. Med sin vackra 
crèmepäls och sitt vänliga humör får han 
beundrare var han än visar sig.
Han är en mycket karismatisk hund som 
drar till sig beundrare och villigt låter sig 
klappas och beundras av både barn och 
vuxna. Han ägs av Margaretha Rollving-
Poser, Skyroll´s.    ☐
 

Vinstrika skyeterriers i sverige

Hej allihop nu är jag här igen! 
Ni har väl undrat vad jag har haft  för 
mig sen sist? Jag har ju varit lite upptagen, 
som en del av er kanske har hört? Det är 
bäst att jag börjar från början. Som ni 
kanske kom ihåg så skrev jag ju sist bl.a. 
om att jag började bli intresserad av killar.

En och 
annan friare dök ju upp 
här hemma, men det var 
ingen som föll mig på 
läppen. Jag är ju ganska 
kräsen… Men så blev det 
påsk och vi skulle åka till 
Stockholm och träff a de 
andra skyeterrierna och 
deras hussar o mattar. 
Allihop träff ades och 
bodde på samma hotell. 
Då, som en blixt från en 
klar himmel dök han upp, 
min drömprins. Jag såg 

honom som hastigast i hotellkorridoren. 
Lång och mörk, skitsnygg helt enkelt. 
Det började pirra i hela kroppen, jag 
blev alldeles knäsvag. Matte och husse 
pratade om honom och jag spände 
öronen för att få veta mer förstås. Det 
visade sig att han var fi nne och hette 
Hercules. Ett par gånger möttes vi i 

korridoren och utanför hotellet och 
han var inte bara jättesnygg, han luktade 
underbart också. Han verkade gilla mig 
med, han sträckte på sig och följde eft er 
mig, ja han riktigt kråmade sig. ”Love is 
in the air” sa matte, och det var så sant 
så sant.

På påskaft on var det utställning 
och påskbord i Älvsjö. Vi kikade på 
varandra i smyg och undrade hur vi 
skulle kunna träff as lite mer ostört så 
där. Vilken tur vi hade, jag blev bjuden 
hem till Hercules i Finland!!! Matte och 
husse följde med till fi nlandsbåten och 
vinkade av mig. 

Det var med delade känslor som jag 
sa adjö till dom. Vilket äventyr! Första 
gången jag var borta ifrån matte och 
husse… Men jag var så upp över öronen 
kär så inget annat betydde nånting just 
då. Nåväl, när vi äntligen kom fram, så 
kunde vi börja bekanta oss ordentligt 
(om ni förstår vad jag menar). Vi hade 

C a r m e n  ä r  h ä r  i g e n
< jag, Carmen, på semester ☼
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jag, Carmen,
     med flickorna >

< lång och mörk ♥

              (
Hercules)

”Det fi naste som går i par tassar” sa jag till 
honom. Det fi ck jag inte säga till någon 
annan hund. Då tryckte han sig intill 
mig och såg undrande på mig med sina 
mörka, kloka ögon. 

- Det är väl ändå jag, det fi naste som går i 
ett par tassar?

- Ja Moses, det är du, du är kungen av 
Mosebacke, min prins, min skrutt, min 
mest älskade vän!

Sedan Moses erövrade mitt hjärta har vi 
sällan varit skilda åt. Han blev en berest 
gammal herre som kuskat land och rike 
runt. Men ibland när jag var utomlands 
bodde han hos sin extramatte Ingegerd. 
En gång rymde han från henne och 
var borta en hel vecka i februari. Jag 
fl ög hem från Frankrike när jag fi ck 
veta, och vi letade dag och natt. Jag blev 
sjuk av oro och till slut kontaktade jag 
Expressen som tog in en artikel. 

Samma natt ringde 
en man och sa:

- Jag tror jag har 
sett polisen i 
Flemingsberg rasta 
din hund!
 Ingegerd och jag 
kastade oss i en taxi 
till Flemingsberg. 
Vi talade om Moses. 
Chauff ören som 
vände sig om och 
sa:

- Om bara jag får se 
den återförening, ni 
åker gratis!  

- Om bara det är rätt 
hund, sa jag, du får 

dubbelt betalt!

När vi kom fram satt Moses och väntade 
i en cell i polishuset. Han hade gått till 
Södra Station och sedan tagit tåget till 
Flemingsberg. Han visste ju att när ett 
tåg kommer in ska man gå på, och eft er 
ett tag går man av.  I Flemingsberg hade 
en snäll man lyckats locka honom med 
mat och ta honom till polisen. Att hitta 
Moses igen eft er denna helvetesvecka 
var en lycka bortom allt förstånd. 

Jag trodde Moses skulle bli gammal som 
Methusalem. Han blev lite långsammare 
i somras, ville gå kortare promenader 
och stå länge och nosa. Men jag trodde 
att det bara var värmen. Han var lika 
glad som förr, och så fort han fi ck 
se en fontän hoppade han ner i den 
och vandrade runt i vattnet. Ute på 
vårt torp rullade han ihop sig i gräset 
under äppelträdet och njöt av stillhet 

och fågelsång. Vi levde i symbios, läste 
varandras tankar. 

När han blev sjuk gick det fort. Vi var i 
Skåne tillsammans hos en vän. Plötsligt 
gick han in i huset och hyperventilerade. 
Vi åkte i ilfart till veterinär. Det visade 
sig att hans levervärden var katastrofala, 
njurarna på väg att paja och att han hade 
vatten i buken. Det fanns inget man 
kunde göra. Jag låg bredvid honom på 
golvet hos veterinären. Moses var helt 
lugn. Jag tror han visste. När det var 
dags lyft e han på huvudet och såg mig 
länge rakt in i ögonen. Sedan slickade 
han mig på armen, la sin stora nos i min 
hand och gled in i evigheten. Han kunde 
inte ha givit mig ett vackrare farväl. 

/Marianne Ahrne         ☐

MOSES – I n  m e m o r i a m 

 1997-2010

Foto: Susanne Asklöf   

en underbar tid där i Finland, Jag 
kommer aldrig att glömma Hercules, 
min första kärlek, och han sa att han 
kände likadant för mig. 

När det gått en tid började jag trots 
det att längta hem. Då kom husse och 
matte och hämtade mig. Matte skojade 

och sa att ”här blev det visst kärlek vid 
första överkastet”. Det tycker jag var lite 
simpelt av henne, grrr. Sen åkte vi båten 
hem till sverige igen, vi hade lyxhytt och 
det var skönt. jag låg i dubbelsängen och 
vilade mig nästan hela resan. Det frestar 
på med så mycket kärlek. Följderna 
av min kärlekshistoria med Hercules 

visade sig eft er några veckor, då jag 
började bli lite rund om magen. Den 8 
juni fi ck jag fyra vackra valpar, en stilig 
son och tre vackra döttrar. Alla fyra är 
välskapta och fl ickorna brås på sin far, 
pojken liknar min morfar mycket. Nu 
har jag bara en dotter, Agnes, kvar här 
hemma, det var ganska skönt när dom 
andra fl yttade hemifrån. Inte helt lätt 
att uppfostra fyrlingar. Flickorna har 
kommit till snälla familjer, som har haft  
skyeterrier förut, så jag känner mig helt 
lugn och vet att dom har det bra! Min 
son, den stilige August, bor hos mattes 
och husses, dotter och hennes familj, så 
vi träff as ganska oft a, så barnen får leka. 
Ja det var lite om vad som hänt sen sist. 

/Carmen   ☐
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Skyeterrier i farten På en klippa

Galleri Skye

Strandliv

Livet är härligt


