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et första som får en westie
att fastna på näthinnan
är förstås dess utseende,
Westien är en väldigt söt,
liten vit hund och detta
tilltalar många. Men när

man sedan lär känna en westie kommer
utseendet snart i andra hand och man 
älskar rasen för dess personlighet.

Westiens Historia
West Highland White terrier har
sitt ursprung i nordvästra Skottland 
och föddes upp för sina arbetande 
kvaliteter. Den ursprungliga arbetande 
terriern användes för jakt på räv,
grävling och utter. Huvudsakliga
egenskaperna var därför en liten, aktiv,
modig hund, som lätt kunde ta sig över
hedarna, genom stenbrott och i ojämn
terräng. 

Det var i slutet av 1800-talet som den 
Vita Terriern började separeras från 
sina brindel, svarta och röda kusiner 
som senare utvecklades till Skotsk 
Terrier och Cairn Terrier. Det var en 
olycka som gjorde att den Vita Terriern
började avlas fram, historien berättar 
om Överste Malcolm av Poltalloch
som bland sina hundar hade en favorit,
en röd färgad terrier, som av misstag 

sköts då den tagits för en räv. Överste
Malcolm bestämde sig då för att börja
avla fram en Vit Terrier så att samma 
misstag inte skulle ske igen. Den Vita
Terriern blev känd som Poltalloch 
Terrier. Det fanns också små Vita 
Terrier som kallades Roseneath Terrier
uppfödda av Hertigen av Argyll, dessa
var av likande avel som Poltalloch 
Terriern och snart slog man ihop dessa
till en ras.

De tidiga uppfödarna, speciellt
överste Malcolm, framhöll i sina
skrift er att Westie var en aktiv terrier,
och får inte tillåtas att bli för bred
i fronten eller i bröstkorgen, vilket 
skulle göra det svårtför den att utföra
sina arbetsuppgift er. Under tiden
utvecklades en tyngre, bredare hund
som vi idag känner som Skotsk Terrier. 
År 1906 beslöts det att den Vita Terriern 
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En trio white terriers från 1899. Rasens stora kämpe, 
Överste Malcolm of  Poltalloch.
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Ch Dianthus Buttons 
Best In Show Cruft’s 1976.

Ch Olac Moonpilot 
Best In Show Cruft’s 1990

Foto Linda Rosenlund

skulle kallas för West Highland White 
Terrier och rasklubbar bildades, 
Skottland först med England tätt i 
hälarna. Rasen ställdes ut på Cruft ’s 
1907 och sedan växte den snabbt i 
antal. Redan 1908 registrerades Westies 
hos den Amerikanska Kennelklubben, 
ett stort genomslag för den lilla Vita 
Terriern som bildats på de skotska 
högländerna.

Första världskriget hade en 
förödande eff ekt för hunduppfödare i 
Storbritannien, då livsmedel var en stor 
bristvara. Många uppfödare fi ck sluta 
och det var bara ett par riktiga Westie 
entusiaster som orkade hålla rasen vid 
liv. Mrs Pacey, som var en av de mycket 
kända och stora uppfödarna, under 
prefi xet Wolvey, berättar i sin bok om 
en uppfödare som fi ck betala dyra böter 
till polisen då hon låtit sin Westie äta 
rester av deras rispudding. 

Eft er kriget började nya kennlar byggas 
upp men alltför snart var rasen i fara 
igen, i och med andra världskriget, 
kennlar splittrades och många kända 
avelshundar skickades till USA, detta 
gav dem ett stort lyft  för rasen men 
i Storbritannien fi ck rasen återigen 
kämpa för sin överlevnad. Som tur var 
ökade registreringarna år för år och 
1945 hade man en gedigen avelsbas 
att arbeta vidare med. Att rasen lever 
vidare kan vi tacka de uppföder som 
inte gav upp under de svåra åren utan 
lyckades hålla West Highland White 
Terrier i liv. 

Rasen blev mer och mer etablerad 
i utställningsringen, men inte 
förrän på 1970- talet blev rasen mer 
eft erfrågad som sällskapshund, då 
den snabbt växte till en av de mest 
populära familjehundarna, inte bara i 
Storbritannien utan också utomlands. 

Eft erfrågan på avelshundar växte också 
och många av hundarna exporterades 
till USA, Skandinavien och Tyskland. 
Till sin hjälp hade rasen storvinnande 
hundar som Cruft ’s Best In Show 
vinnare 1976, Ch Dianthus Buttons och 
1990 Ch Olac Moonpilot.

Westien idag
Westie idag är fortfarande en kraft igt 
byggd sportig liten hund, som i hög 
grad kombinerar styrka och rörlighet. 
Kort och kompakt med djup kropp 
och stadig bred bakdel, den skall ge ett 
kvadratiskt intryck. Proportionerna 
är en mycket viktig del av 
helhetsintrycket, en Westie får varken 
vara för låg eller för hög, man får inte 
blanda ihop dem med kusinerna Carin 
eller Skotte. Den skall röra sig fritt, lätt 
och parallellt, täcka mycket mark i sin 
trav med bra drive i steget. Frambenen 
skall kunna föras fritt framåt från 

Mrs May Pacey, Wolvey Westies, dominerade rasen under 60 år, här med fem champions 1935.
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Foto Krister Olander Lindblom Foto Linda Rosenlund

Westievalp. Foto Catharina Hasselgren Terrier i aktion. Foto Linda Rosenlund På span i stan.

skuldran. Bakbensrörelserna ska vara 
fria, kraft fulla och samlade. Hasorna 
ska vara fria och böjliga och föras 
lång fram under kroppen. Benen skall 
vara fria och rörliga och ge en kraft ig 
avspark. Stela styltiga bakbensrörelser 
är ett allvarligt fel. 

Westins huvud skall ge ett runt intryck, 
inte långsmal eller rektangulärt. Skallen 
skall vara kraft ig och bred, nospartiet 
som skall vara något kortare än skallens 
längd skall också vara kraft igt med en 
stor svart nos. 

Ögonen skall vara brett isär, medelstora 
och så mörka som möjligt, skarpa 
och intelligenta så att blicken under 

de kraft iga ögonbrynen får ett 
genomträngande uttryck. Öronen ska 
vara små, upprättstående och stadigt 
burna, avslutande i en vass spets. 
Tänderna skall vara så stora att man 
blir förvånad när man öppnar munnen 
på dem, breda käkar och gott om plats 
för alla tänder. Allt detta för att ge det 
okynniga och käcka uppsynen som är 
korrekt hos en Westie. 

Den vita pälsen skall vara dubbel, 
strävt rakt täckhår först och sedan 
heltäckande tät underull. Detta för att 
kunna stå emot väder och vind. 

Karaktär
Westien är en modig, uthållig, tillgiven 

och energisk hund. Samtidigt är det 
en tuff  liten hund som gillar mänsklig 
kontakt. 

Som alla terriers bör den behandlas 
lugnt, bestämt och konsekvent. Märker 
hunden att den kan ta kommandot – så 
gör den det. Det är viktigt att valpen 
redan från början får klart för sig 
att det är matte och/eller husse som 
bestämmer.

Sammantaget är detta en frimodig 
ras där inga hinder fi nns för dess 
nyfi kenhet. Westien är alltid alert 
och redo för nya äventyr, vare 
sig det är i skog och mark eller i 
utställningsringen.
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Besökshunden Laura
Agneta och 
 besökshunden Laura
Här kommer en liten berättelse om hur 
man med små hjälpmedel kan göra en 
människa harmonisk, glad och lycklig.

För ett år sedan när jag var på 
klubben, Råådalens Brukshundsklubb, 
träff ade jag en av instruktörerna som 
heter Carina, vi kom att prata om 
Besökshund inom Vård och Omsorg 
i Helsingborgs Kommun. Man sökte 
hund och förare som kunde tänka sig 
att gå och hälsa på hos Vårdboende och 
Dagligverksamhet en gång i månaden. 
Jag och Laura anmälde genast vårt 
intresse, så var det bara till att hoppas 
att vi skulle bli antagna till en test. Vi 
fi ck komma på en informationsträff  
där fi ck vi träff a Git Sandström som är 
ansvarig samordnare för Besökshund. 
Vi gjorde även en test av både hund och 
förare för att se att man var lämplig, 
vi skulle ju jobba som ett team. Testen 
gick bra, det är nästan som ett MH 
test. Så nu väntade 8 gånger med 
allmänlydnad och studiebesök på 
Dagligverksamhet och Vårdboende. 

Hundarna som ska bli besökshundar 
ska vara trygga, lydiga, lita på sin 
förare, klara av höga ljud, orädda, 
samt vara väldigt sociala. Vi klarade 
vår allmänlydnad och när vi gick på 

studiebesök på dagligverksamhet 
Gustav fi ck hundarna träna att möta 
rullstolar, rullatorer och permobiler. 
Sen satt vi och fi kade, hoppsan där 
tappade någon sin bricka i golvet, 
Laura tittade på mig och undrade vad 
som stod på. ”Ingen fara” sa jag. Sen 
gick vi till alla människorna som var 
på Gustav och då blev det massor med 
klappar och godis. Veckan eft er var det 
dags att gå till vårdboende Fullriggaren, 
Råå, på studiebesök och hälsa på hos 
de äldre där. Vi hinner inte mer än 
innanför dörren på avdelningen innan 
de äldre börjar prata sinsemellan. En 
sak är säker; hundarna frambringar 
många minnen och startar många 
samtal på Vårdboendet. Jag låter Laura 
snusa runt och bekanta sig med den nya 
miljön. Sen ser hon att det fi nns godis;  
vad vore livet utan godis, jag gör allt 
för godis, ”säger” Laura. Sen kommer 
den stora dagen, avslutningsdagen på 
kursen. Laura och jag blir godkända 
som besökshund och får vårt diplom.

Var fj ärde söndag eft ermiddag går 
jag och Laura till Fullriggaren, då ska 
väskan packas med fäll, handduk, 
borste, extra koppel, besöks-scarfs, 
godis och leksaker. När Laura ser 
att jag packar väskan då vet hon vad 
som väntar: prinsessbakelse, semla, 
wienerbröd, våffl  or och småkakor 
(tro nu inte att detta är Lauras kost 

varje dag, detta gäller bara var fj ärde 
söndag). Vi brukar komma till 
Fullriggen vid 14:30 tiden och stanna 
till 16:00, det är på Lauras och de äldres 
villkor som vi är där, tycker de äldre att 
det är jobbigt när vi kommer får vi gå 
hem, tycker Laura att nu räcker det för 
idag går vi också hem. Jag och Laura 
brukar alltid gå till matsalen, som även 
är ett samlingsrum för att möta upp 
de äldre. Laura älskar en dam som 
sitter i rullstol och som har svårt för 
att prata, men de förstår varandra. Sen 
har vi nästa lilla dam som tycker om 
när Laura sitter vid sidan om henne, 
så att hon når att klappa och gosa med 
henne. Vi alla tre brukar också gå ut en 
liten runda och då använder man sig 
av dubbelkoppel för att något inte ska 
hända, kanske Laura drar iväg och då 
skulle hon kunna dra omkull den lilla 
damen. 

Tänk att man med så små medel kan 
göra någon så glad, jag blir lika rörd 
och lycklig varje gång som vi har varit 
och hälsat på de äldre. Jag har min 
fi na T-shirt på mig som talar om att 
jag jobbar frivilligt och ideellt med 
Besökshund och Laura har sin fi na blå 
scarfs på sig. 

Agneta och Westien Laura

Besökshundsverksamheten i 
Helsingborg är ett samarbete mellan 

enheten för förebyggande arbete inom 
Vård-  och Omsorgsförvaltningen och 

Råådalens Brukshundsklubb. 
Syft et med besökshundarna är att 

sprida glädje och välmående till de 
personer som tycker om hundar. Då 
många äldre har haft  egna hundar 

men av olika skäl inte längre kan ha 
en hund är besökshund ett enkelt sätt 

att mötas. 
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Agility

Agility handlar om att på kortast 
möjliga tid och utan fel eller vägringar 
ta sig igenom en hinderbana. Sporten 
visades första gången vid en stor 
hundutställning i England år 1978. I 
mitten av 1980-talen introducerades 
agility i Sverige, och sedan 1987 är det 
en offi  ciell hundsport. 
Agility är roligt för alla, och när det är 
som bäst är det också en uppvisning 
i avancerat samarbete. Agility 
är en modern och publikfriande 

tävlingsform. Det går fort mellan 
slalompinnar, på gungbrädor, genom 
tunnlar och över hinder.

Agility bygger på ett gott samarbete 
mellan hund och förare. Oft a läggs 
mycket arbete på att motivera hunden 
för att nå en positiv och glad attityd 
i träningen. I agility får man oft a 
motivationen gratis genom att hunden 
arbetar fritt och mot nya, spännande 
utmaningar.

Westie i full agilityfart. Hunden heter Mattis (Tails Up Torroncino). Foto: Ida Pettersson.

Agility - en härlig aktivitet

Det är inte speciellt många 
westiesar som syns på 

tävlingsbanorna men det är 
en härlig aktivering och både 
fysiskt och psykiskt träning 

för hund och förare.
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WestieAlliansen förebild: AM CH GB CH Wolvey Piquet of Clairdale. 

WestieAlliansen, som startade 1965, 
är en av de äldsta rasklubbarna inom 
Terrierklubbens organisationen.
WestieAlliansen har till ändamål 
att främja sund hundavel av West 
Highland White Terrier samt att 
sprida kännedom om hundvård och 
hundhållning. Det gör man genom att 
bl a lämna råd och anvisningar om god 
avelsplanering, anordning av kurser, 
utställningar, föredrag och olika typer 
av trevliga samkväm.

Westiespecialen
Klubben startade tidigt med sin årliga 
Westie special, som enligt tradition 
skall dömas av en rasspecialist från 
hemlandet Storbritannien, detta har 
alltid efterföljts sedan starten 1968 
med ett enda undantag och det var 
1990 vid klubbens 25 års jubileum då 
de två svenska rasprofilerna Birgitta 
Hasselgren och Britta Roos-Börjesson 
dömde. 

Wolvey Piquet of Clairdale 
Från start bestämdes också att klubben 
skulle använda sig av en förebild och 
det var tiken AM CH GB CH Wolvey 
Piquet of Clairdale, en bild som man 
även fick copyright på 1965, denna 
bild har avtecknats på klubbens 

medlemsmärke och framför allt på 
rasklubbstidningen WestieNytt i 
väldigt många år.

Westienytt och hemsidan
WestieAlliansen utger fyra gånger om 
året medlemstidningen WestieNytt 
som tillsammans med klubbens 
hemsida www.westiealliansen.se ger 
löpande information kring aktiviteter 
runt om i landet. På hemsidan hittar 
man även mycket annat, information 
om rasen, uppfödare och valpar till salu.

Organisation
De för klubben övergripande frågorna 
handläggs av en centralstyrelse som 
till sin hjälp har olika special- eller 
projektkommittéer. Lokala aktiviteter 
handhas av lokalklubbar och 
kontaktombud runt om i Sverige. 

WestieAlliansen har ambitionen att 
alla westie ägare skall vara medlemmar 
i rasklubben. Det skapar bättre 
förutsättningar för klubben att uppnå 
sina syften att vara till nytta för varje 
westie ägare.

Välkomna till klubben!
WestieAlliansen

WestieAlliansen

WestieAlliansen
Rasklubben för West Highland White Terrier i Sverige

Söker du information om 
rasen West Highland White 

Terrier?
På vår hemsida 

www.westiealliansen.se 
hittar du en mängd information 
och även kontakter till aktiviteter 

inom klubben, uppfödare och 
styrelsemedlemmar mm.

Välkommen i vår gemenskap! 
Stöd klubben som arbetar för 
denna ljuvliga ras genom ditt 

medlemskap.

Svenska Kennelklubben, SKK, 
administrerar medlemskapet för 

Westiealliansens räkning.
Vill Du bli medlem i 

WestieAlliansen, WA, så ring till 
SKK 08-795 30 50 eller skicka 

e-post till medlem@skk.se
Ange att Du önskar bli medlem 
i WestieAlliansen, ange namn, 
adress, telefon nummer och 

personnummer 
(SKK behöver detta för att hålla 

reda på alla medlemmar), så 
kommer ett inbetalningskort på 

posten inom 2-3 veckor.
Medlemskapet är rullande, d v 
s man är medlem ett år framåt 
från den månad man betalar in 

avgiften.

I medlemskapet ingår vår 
medlemstidning "WestieNytt" 
som kommer 4 gånger per år. 

Medlemsavgifter 
Enskild medlem: 250,00 kr
Familjemedlem: 25,00 kr
Medlem bosatt i nordiskt 

land: 275,00 kr
Medlem bosatt i utomnordiskt 

land: 325,00 kr

www.westiealliansen.se
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Tålig och robust

Ihärdig (foto Linda Rosenlund)

Nyfi ken 
(foto Helena Wikström)

Tål g

Bästa vänner 

(foto Krister Ohlander Lindblom)

Lyssnar och lär

Följsam (foto Linda Rosenlund)

(foto Krister Oh

Lekfull

Pigg och vaken 
(foto Helena Wikström)

(foto Li

Glad och positiv

Aktiv och alert 
(foto Helena Wikström)

L

)

Samarbetsvillig

Familjehund
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Intelligent 

(foto Linda Rosenlund)

Lydig

Sjöduglig

Westien är en mycket glad 
och pigg sä llskapshund, 
den tycker om att arbeta 
och deltar gä rna i olika 
aktiviteter och är med 

på det mesta bara den får 
vara med. 


