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Rasspecial – WELSHTERRIER

Den lilla svart-röda terriern från Wales

Historik 
Så här lyder rasbeskrivningen för Welsh-
terrier i C.R Sundströms verk ”Handbok 
för hundvänner” utgiven i Stockholm 
1889. Beskrivningen är så gott som iden-
tisk med den första standarden för rasen 
utfärdad av The Kennel Club 1886. 

”Den Walesiska råtthunden eller The Welsh Terrier 
har enligt Stone Henge följande kännemärken. 
Totalintrycket. I jämförelse med den starkare och 
muskulösa foxterriern är denna ras något lätt och 
slapp.
Hufudet. Hjernskålen skall vara platt och bredare mel-
lan ögonen än hos sträfhåriga foxterriern. Käkarna 
äro starka och skarpt afskurna samt förläna huvudet 
ett kraftigare uttryck än hos foxterrierns i allmänhet. 
Pannafsatsen bör icke vara för karpt utpreglad. 
Nosen, som är svart från nämnda avfsat, bör vara 
alldeles rak och slät till näsan. Öron är v-formade, 
små, ögonen icke sitta djupt och skjuta icke fram, de 
äro mörkbruna uttrycksfulla och lifliga. 
Kroppen. Bröstet är djupt och af medelbredd, ryggen 
kort, veka lifvet väl uppdraget och njurpartiet kraftigt. 
Halsen är af medellängd, obetydligt hvälfd och vack-
ert ansatt mellan skuldrorna. Skuldrorna är långa, 
ställda snedt och sitta bra bakåt. Bakdelen är kraftig 
med muskulösa skinkor. Benen är raka, muskulösa 
med stark benbyggnaf, kraftig mellanfot, som står 
rätt upp. Samt lång, lågt sittande jämförelsevis rak 
hasled. 

Fötterna äro små, runda kattfötter.
Hår beklädnaden är av sträf, hård, mycket tät och 
rik. Färgen är svart eller grå och barkbrun utan 
svarta tecken på fötterna. Höjden övfer skuldrorna 
stiger hos hanhunden till 40 cm. Hos hyndan är 
den mindre.. Vigten är i allmänhet 10 kgm hos en 
hund som användes i arbete, ett kilogram mer eller 
mindre betyder dock ingenting. 
Walesiska råtthunden användes mycket istället för 
fretten (iller förf. anm.) till att jaga kaniner, hans 
lugna arbete är långt pålitligare än Bedlington- eller 
Dandie dinmont råtthunden. Han är lika foglig 
som Airedale-råtthunden, men eger icke dennes 
hinderliga storlek”. 

Över hundra år senare är det inte så 
mycket som ändrats ur den ursprungliga 
standarden. Det är mer än hundra år 
sedan Welshterrierns anfader, Black-
and-tan terriern användes till jakt i gryt i 
hemlandet.

När rasen blev godkänd av The Kennel Club 
var målet att skapa en ras att visa upp i ut-
ställningsringen, och arbetet att snygga upp 
och ”modernisera” dessa röd/svarta ganska 
oädla gårdshundar gick relativt snabbt. 

Framgångarna i utställningsringen världen 
över har inte saknats. Lotsade av flera av 

terriervärldens mest namnkunniga män 
och kvinnor har Welshterriers skördat 
vinnare genom ett helt århundrade.

De första welsharna som kom till Sverige 
1912 då de av Ebba Cassel, kennel Pyrolas, 
importerade hundarna Brynhir Jerry och 
Brynhir Blossom ställdes ut i Stockholm. 
Ebba Cassels uppfödning skulle komma att 
bli tongivande i flera decennier framöver. 
Rasens första svenska champion blev dock 
den av Ivar MacKey uppfödda Brandy Spi-
ritus som fick titeln 1919. Brandy Spiritus 
var son till den av Ebba Cassel importerade 
hanen Aberagain undan en Pyrola-tik. 

Rasen har varit numerärt liten, fram till 
slutet av 40-talet, då ett flertal mycket 
seriösa uppfödare startade sina fram-
gångsrika uppfödningar av welshterrier. 
Antalet valpar har från den tiden till 1989 
legat på 100-200 registreringar per år.
Men efter kuperingsförbudet, då flera 
uppfödare slutade med sin avel, sjönk 
registreringssiffrorna drastiskt till mellan 
40-60 registreringar per år och är nu nere 
i runt 30 registreringar per år. (red. anm.)

Texten tagen från Welsh rasspecial i TP-1-2011, skriven av 

Jan-Inge Johansson, med tillstånd av författaren.

Welshterriern har sin bakgrund i den gamla rasen Old Black and Tan Terrier. Det är den äldsta renrasiga terriern och 
som förändrats mycket lite sedan 1400- talet. Den lilla svart-röda terriern har en genuin jaktbakgrund, dess ursprung 
användes för jakt på räv, grävling och även utter. 
Welshterriern är en glad och livfull hund. Den har vad man brukar kalla terriertemperament, dvs smart, alert, självsäker, 
envis och aktiv. Den ska ge ett spänstigt, välbalanserat och kompakt intryck. Den är sportig och orädd men definitivt inte 
stridslysten, dock alltid beredd att hålla på sin rätt om det blir nödvändigt.
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Exteriör
Welshterriern ska ha en kort och kompakt 
kropp, långsträckt huvud med väl burna 
öron som ska vara små och inte alltför 
tunna. Öronvecken ska sitta alldeles ovan-
för skallen. Ett litet stop är att föredra. 
Huvudets längd är lika med nospartiets 
längd. Ögonen ska vara mandelformade, 
mörkt bruna, ju mörkare desto bättre. Kä-
karna ska vara välutvecklade och tänderna 
ganska stora för att bäras av en så pass 
liten hund. Halsen ska vara “ädel”, det vill 
säga inget löst halsskinn. 
Bröstkorgen ska vara djup och måttligt 
bred. Eftsom den är framavlad för jakt 
i gryt får inte bröstkorgen vara alltför 
bred. Den ska ju kunna ta sig fram i 
trånga gångar. Fronten är rak, skuldrorna 
är långa, sluttande och väl tillbakalagda. 
Ett förekommande ganska vanligt fel är 
dåligt vinklade överarmar. Det är överar-
mens läge som avgör hur långt framste-
get ska bli. Framsteget kan inte bli längre 
än vad överarmsvinkeln tillåter. Ett kort 
framsteg hämmar rörelsemönstret. 
Welsh-terriern ska ge intryck av att vara på 
språng. Uppmärksamheten ska återspeglas 
i blicken, ja i hela hållningen. Jag skulle 
därvid vilja luta mig mot ett citat taget från 
raspresentationen av Jack russel i Hund-
sport 4/2011: “Det intensiva intresset för 
omvärlden och uppmärksamheten ska 
lysa ur ögonen. Den ska ge intryck av att 

vara i startgroparna - klara, färdiga, gå!” 
Detta gäller i hög grad welshen. 
Den ska vara som på språng när man 
ställer den i utställningsringarna -
hela tiden. Uppmärksamheten på topp, 
alltså. 
Går vi efter detta dock så viktiga inlägg 
över till benen, så ska de vara raka och 
muskulära. Hasorna ska vara moderat 
vinklade, parallella. Bra resning är av stor 
vikt, varvid vi åter kommer in på det där 
med uppmärksamheten och intresset 
för omvärlden. Det ska även återspeglas 
i rörelserna. En welshterrier ska röra sig 
med bra resning och ha ordentligt drive i 
steget.

Texten tagen från Welsh rasspecial i TP-1-2011, skriven av 

Jan-Inge Johansson, med tillstånd av författaren.

Hälsa 
Svenska Welshterrierklubben började att 
kartlägga rasen 1992 genom att skicka ut 
hälsoenkäter gällande både valpar och 
vuxna hundar. Enkäterna är redovisade på 
uppfödarmöten, och i klubbtidningen. Ny 
hälsoenkät gjordes 2002 för arbetet med 
RAS. 

Ytterligare hälsoenkät utskickat 2009. 
Genom utskick av hälsoenkäter har vi idag 
en uppfattning om hur det ser ut i vår ras. 
Det har visat sig att vår ras har ett gott 
hälsoläge. 

2011 påbörjades arbetet med ”hälsointyget” 
för hundägare med tillåtelse att bearbeta 
uppgifterna om deras hunds sjukdom så 
att det kan användas i avelsarbetet.

I rasen förekommer ögonsjukdomen 
glaukom och därför rekommenderar 
klubben att alla avelsdjur gonioskopi-
undersöks. 
Önskemålet är att så många som möjligt 
av rasens individer undersöks för att se 
helheten. Idag finns 33 hundar som är 
gonioskopiundersökta. 
Som i alla terrierraser förekommer aller-
gier men uppfödarna är noga med att inte 
avla på hundar med klåda.
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Aktiv welsh
Jakt
Welshterriern är en grythund som tidigare användes i praktisk jakt. 
Det finns ett fåtal individer som används till gryt//kortdrivande 
jakt i Sverige. Dessutom finns en del hundar med godkänt anlags-
prov för eftersök.
I Öststaterna och delar av Europa används rasen i stor utsträck-
ning som jakthund alltjämt. 

Viltspårprov
Flera welshar har deltagit i viltspårprov
Proven genomförs i 2 klasser, anlagsprov och öppenklass. För 
deltagande i öppenklass ska hunden först vara godkänd i anlag-
sklass.
I öppenklass tilldelas hunden första, andra, tredje eller noll pris. 
För att få viltspårschampionat ska hunden ha 3 st förstapris i 
öppenklass.
Det finns flera welshar som är godkända i anlagsprov.
Welshar med godkända viltspårsmeriter från 1995
enligt SKK HUNDDATA

Viltspårschampionat
SE VCH Dimwitch Name of The Game 3 1:a pris varav 1 med HP
SE VCH Vacker Tass Pinocchio Tre 1:a pris varav 2 med HP
Godkänt anlagsprov och ett 1:a pris i öppen klass
Future Kids My-Way
Sváva’s Fafner
Godkänt anlagsprov och 3:e pris i öppen klass
Borchorst She’s The One
Min Finaste Tryggve
Godkänt anlagsprov
Robic’s X-Uberant Dolph
Dimwitch Hot Sex
Bellsweets Key To Love

Idag har vi 21 st hundar godkända i anlagsprov.  Vid avelskonfe-
rensen 2017 arrangerades viltspårträning för att öka intresset för 
spår och att aktivt arbeta med welshen.

Grytprov
Welsh terrier rasen har nu fått sin första godkända hund på 
grytanlagsprov! 
NORD V-15 SE JV-15 SE UCH Hot Riot’s Zingo gjorde den 
14/8- 16 grytanlagsprov i Almunge. 
Arrangör Upplands grythundsklubb. 
Resultat godkänd med 1:a!

Förr fanns ett ganska enkelt test som hette grytkaraktärsprov. 
Nu finns bara grytanlagsprov, grytjaktprov, och grytapporterings-
prov. Grytjaktprov gör du efter du fått ett godkänt anlagsprov och 
innebär bedömning under riktig jakt i gryt. Nödvändigt för att få 
championatet.
 
Welshar som gjort någon sort av grytprov
Godkända:
Dimwitch Hot Sex GK Grytkaraktärsprov 1997 Skillnaden
Hot Riot’s Yatzy GK Grytkaraktärsprov 1999 Upplands GK
Hot Riot’s Zephyr GK Grytkaraktärsprov 1999 Skogstibble
Dimwitch Hot Sex GK Grytapporteringsprov 2000 Boda
Min Finaste Tryggve GK Grytkaraktärsprov 2010 Bassholma
Svava’s Fafner (DK) GK Grytkaraktärsprov 2010 Bassholma
Hot Riot’s Zingo GK Grytanlagsprov 2016 Almunge

Agility
Welshen är en mycket lämplig hund att träna och tävla agility med.
Svenska welshterrier som deltagit i officiella agilitytävlingar i 
Sverige enligt SKK HUNDDATA

Vicway Silverado Agilityklass 1, Hoppklass 1
Toreadors Red Cap Agilityklass 2, Hoppklass 3
Gorms Charmknutte Agilityklass 3 cert, Hoppklass 3 cert
Bolli Agilityklass 3 cert, Hoppklass 3
Vacker Tass Miss Marple Svensk AgilityCh, Hoppklass 
Robic’s Outstandig Olly Debutantklass

I Finland använder man  hundarna mer till agility med många 
agility champions som resultat och welshen köps ofta som täv-
lingshund.



8           Terrierposten 1-2018

Rasspecial – WELSHTERRIER

Svenska welshterrierklubben
Jämfört med andra länder bildades Svenska 
Welshterrierklubben ganska sent, närmare 
bestämt den 3 maj 1973. 
Initiativtagare var Lars Adeheimer, Per 
Thorsson, Roine Almhög och Bengt Nils-
son. Lars Adeheimer och Bengt Nilsson, 
välkända uppfödare och domarprofiler. 
Lars Adeheimer hade Aden och Bengt 
Nilsson Label som kennelprefix. Signi-
fikant är att Bengt Nilssons första welsh 
kom från den välkända Toreadorkenneln. 
Toreadors Suspence var namnet. Även de 
båda följande welsharna kom från Barbro 
Wirén, Toreadors Skybell och Toreadors 
Welsh Lady. Det var Skybell som gav 
upphov till kennelnamnet, dock bedrivs 

ingen uppfödning av welsh idag. Per 
Thorsson, som inte längre finns ibland oss, 
var en welshvän av stora mått. Sallygårdens 
första welsh, S N Ch Snowdonias Cheek 
to Cheek, kom från honom. Per leverera-
de henne i lastbil från Stockholm. Är det 
inte betecknande detta, att det krävs en 
stor lastbil för transporten av en enda liten 
welsh! Per Thorsson var trots svår sjukdom 
alltid jovialisk och vänlig. Han kunde sitta 
i timmar och dricka te och prata welsh. En 
verklig eldsjäl. Roine Almhög bedrev till-
sammans med hustrun Bibbi framgångsrik 
uppfödning under kennelnamnet Robic’s. 
Åtskilliga champions tillkom under det pre-
fixet. Kan här nämna Int o Nord Ch Robic’s 

Decibel, som även blev Nordisk Vinnare -80, 
Int o Nord Ch Robic’s Hurricane samt Int o 
Nord Ch Robic’s Never Mind. Under sam-
ma tid var en annan framgångsrik uppfö-
dare verksam i det studentikosa Lund. Hon 
hette Gunilla Karlsson och var innehavare 
av kennel Tergus. Åtskilliga vinnare under 
de här åren kom från Gunilla. Namn som 
Tergus Bodybuilder, Tergus Last Edetion, 
Tergus Light-O-Love m.fl. får alla gamla 
diggare av welshen att nicka igenkännande. 

Texten tagen från Welsh rasspecial i TP-1-2011, skriven av 

Jan-Inge Johansson, med tillstånd av författaren.

Welshen idag
Idag finns 7 aktiva welshterrierkennlar i 
landet.
Rasen har utvecklats mycket de senare åren 
både vad beträffar exteriör och tempera-
ment. För att öka genbredden i rasen har 
en del uppfödare köpt in eller lånat hundar 
från andra länder medan andra åkt utom-
lands och parat. Många är de hundar ur 
dessa kullar som betytt och betyder mycket 
för aveln i dag.
Temperamentet idag är betydligt bättre än 
förr. Rasklubben arbetar aktivt för att få 
fler welshterrierägare att BPH beskriva sina 
hundar. På avelskonferensen 2016 inbjöds 
Ken Lundahl för att föreläsa om BPH vilket 
var väldigt uppskattat. I nuläget är 20 hundar 
BPH beskrivna och intresset ökar. Klubben 
arrangerar i år minst ett BPH för vår ras.
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Welshterrier blev godkänd på grytanlagsprov
Zingo är Sveriges första welshterrier 
med godkänt grytanlagsprov. I höstas 
klarade hon provet och fick det högsta 
priset, Kvalitet 1.

Skrivet av Eliza Kajanus i Jakt & Jägare 1/2 2017

 Den som vill jaga med grythund idag 
väljer vanligen tysk j aktterrier, jack 
russell terrier, parson russell terrier, tax, 
släthårig fox terrier eller tysk jaktterrier 
- raser där i princip alla hundar, eller en 
del av dem, avlas för rena jaktsyften. 
Även welshterriern var från början en 
jakthund, en robust och härdig liten 
terrier som användes för jakt på småvilt i 
gruvdistrikten i Wales. När tysk jaktter-
rier skapades åren efter första världskri-
get utgjorde faktiskt welshterriern en av 
de raser som uppfödarna byggde på. 
 Det arvet är idag i stor utsträckning 
bortglömt. Dagens welshar är hundar för 
sällskap, utställning, hundsporter och 
ibland viltspår. 

Jakt kvar i anlagen 
  Men det finns hundar som har sina 
jaktliga anlag kvar. En av dem är Zingo, 
eller NORD V-15 SE JV-15 SE UCH Hot 
Riot’s Zingo som hon heter i stamtavlan. 
När Zingo i augusti gjorde grytanlags-
prov hos Roslagens Jakt & Vilt i Almunge 
fick hon det högsta priset, Kvalitet 1, för 
sin prestation.
  Hon erhöll bedömningen A i momenten 
Arbetssätt vid provdjuret, Jaktlust och 
Skall. Det enda nedslaget var i momen-
tet Sök. Där blev det ett C - hon tog lite 
för lång tid på sig för att ta sig förbi det 
så kallade nålsögat, förträngningen vid 
ingången. 
Johan Sonesson, som dömde Zingo på 
provet, minns henne väl. 
- Det som var slående var att det var en 
riktigt bra hund som gjorde det den skul-
le i provgrytet, säger han. 

Har det rätta virket 
- Från anlagsprovet är det visserligen 
flera steg kvar till en fullgod jakthund. 
Men jag tror definitivt att Zingo har den 
potentialen, tillägger Johan Sonesson. 
  Att tiken tog tid på sig att ta sig förbi 
nålsögat lägger han ingen vikt vid. Det är 
normalt för en lite större hund, bedömer 
han. 
  Ägare och uppfödare till Zingo är Birgit-
ta Wennbom i Österbybruk.
  Hon har jagat med welshtterrier sedan 
början av 1990-talet. 

  Birgitta Wennboms uppfödning är 
inte inriktad på enbart jakt - därtill är 
efterfrågan för liten. Men nästan alla tikar 
som har gått i avel har Birgitta använt för 
jakt, såväl på räv som på grävling. 
- En welshterrier med rätt anlag jagar 
med vett i skallen och har för måga att 
hålla sig undan, så de undviker skador, 
säger hon. 

Storleken en nackdel 
  Storleken däremot, erkänner Birgitta, är 
en nackdel. Som många raser som blivit 
”showhundar” är dagens welshterrier lite 
större än originalet. Framför allt gäller 
detta hanarna. Tikarnas storlek är van-
ligen bättre, även om de sällan klarar de 
trängsta rävgryten. 
- Att jaga räv med en welsh går, men det 
är inte optimalt. De blir lite för långsam-
ma för att sätta press på räven. Grävling 
däremot funkar bra, kommenterar Birgit-
ta Wenn bom. 
  Hon har haft flera hundar som kört 
ut grävlingarna ur gryten istället för att 
ställa dem. 
  Birgitta Wennbom är själv intres-
serad av utställningar, men beklagar 
att intresset för welshen som jakthund 
är litet i Sverige. Det finns visserligen 
några welshterrierägare som använder 
sina hundar som stöthundar för klövvilt. 
Men de som ägnar sig åt grytjakt, eller 
grytjakt sträning är ytterst få. Utomlands 
är intresset större. I till exempel Tyskland 
och Polen och framför allt i Ryssland an-
vänds welshterriern både för grytjakt och 
för jakt på klövvilt, bland annat vildsvin. 

Kan fronta vildsvin 
- En welsh med rätt gnista har ab solut 
mod nog att fronta en gris.Jag sålde en 
hanne som hade haft stora framgångar på 
utställning till Polen. Nu, när hans avels- 
och utställningskarriär i Europa är slut, 
går han som stöthund på vildsvinsjakter 
där, berättar Birgitta. 
  Förutom welshterrier föder hon också 
upp och jagar med västsibirisk laika, 
framför allt vildsvin. Till hushållet hör 
även en jämthund och en blandras som 
används för älgjakt samt ett arabiskt full-
blod som Birgitta rider tornerspel med. 
  Målet för det kommande året är att 
försöka komma ut på praktisk jakt med 
Zingo och förhoppningsvis även starta på 
grytjaktsprov. 
  Dessutom ska Zingos mamma Cocko, 
som Birgitta beskriver som snäppet vassare 
i grytsammanhang, göra anlagsprovet. 
- Jag tycker det är viktigt att hålla fast 
vid rasernas ursprungliga användnings-
område och inte göra om dem till något 
annat.Jag hoppas att Zingos anlagsprov 
kan bidra till att fler får upp ögonen för 
welshterriern som jakthund, säger tikens 
matte.


