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Historie & hjemland

Cairn Terrieren hører til gruppen af Skotske Terrier, som bl.a. også tæller
Skotsk, Skye & West Highland White terrier. Alle disse terrier stammer
fra den skotske jagt terrier.
Cairnterrieren  er den terrier der har ændret sig mindst, den ligger
ganske tæt op af forfædrene hvad udseende angår.
Den blev brug til jagt af oddere, rotter og mus, og ræve, og den har
stadig sit jagtinstinkt i behold.
I det 19. århundrede optrådte Cairn Terrieren under navnet Korthåret
Skye terrier, da Cairn Terrieren oprinder fra Isle of Skye i det
nordvestlige hjørne af Skotland, også kaldet Hebriderne.
I 1912 blev den anerkendt som selvstændig race af kennel klubberne,
men man kan spore disse terrier helt tilbage til år 1400, hvor de er
afbilledet på malerier med jagtscener.Ordet ¨cairn¨ er gælisk og betyder
stenvarde  eller stendynge og henviser til Cairn terrierens jagtbrug .
Den første Cairn Terrier der blev stambogsført i Danmark, kaldtes Jack,
men hed Fergus of Penshurst. Han blev taget hjem fra England i 1924.
Kennel Schæffergaarden,Gentofte opdrættede det første kuld hvalpe,
der blev stambogsført i Danmark. Forældrene var efter gbch Harviestoun
Brigand.
En af de første danske Champions, nemlig Gloster Jack i 1935 blev
opdrættet af "Fru kgl. Operasanger" Gunder Knudsen.
Men den første dkch fik fru Grethe Glad i 1930 med Kim of Holt, som hun
importerede fra England.



Helhedsindtryk  &  Temperament

Cairn terrieren skal fremstå aktiv,modig og robust .Den skal være
kvik,årvågen og give indtryk af at være en naturlig arbejdende terrier.
Selvbevist ,men ikke aggressiv.Den skal stå godt fremover forpoterne,
have et stærkt bagparti, dybt ribbensparti , bevæge sig meget frit og
have en vejrbeskyttende pels. 

En Cairn Terrier skal være fuld af livsglæde. Den bør aldrig trække sig ved kontakt.
Det er vigtigt at man ved bedømmelse lægger vægt på at den viser sig glad og fri
uden overdreven handling.
Dens oprindelige arbejds område i uvejsom terræn indebar at den skulle kunne
bevæge sig med lette og effektive bevægelser. En tung og grov benstamme er
ligesom en klein benstamme en fejl. En Cairn Terrier skal være uden overdrivelser i
alle henseener altså MEDIUM



Hoved

Lille ,men i proportion med kroppen.Godt behåret.
Skallen skal være bred med en udpræget fordybning mellem øjene.
Stoppet skal være veldefineret.
Næsen sort og næsepartiet kraftfuldt

Hoved og udtryk er meget vigtigt . Lille ,men i proportion med kroppen ,det betyde at
det ikke skal være overdrevet. dvs tungt eller groft ,men bestemt heller ikke tyndt og
snipet eller dværghunde præget. Skallen skal ikke være flad men have en svag
hvælving.

Dejligt hoved og udtryk



Bid & tænder

Stærke kæber med store tænder i et komplet og regelmæssigt saksebid
 der ligger vinkelret på kæberne

Man kan næsten blive overrasket over tændernes størrelse sammenholdt med
hundens størrelse



Øjne

Placeret langt fra hinanden,middelstore og mørkt nøddebrune. En smule
dybt liggende med busket øjenbryn

Øjene er meget vigtig for hundens udtryk .Tætsiddende små sorte øjne er ligesom
store runde øjne eller lyse øjne meget uønsket.
De skal være mandel formet og ikke mørkere eller lysere end mørk hasselnødde
farvet. Hos lyse hunde kan øjnene se større ud evt også runde pga mørke
pigmentering og eyeliner dette bør selvfølgelig ikke trække ned.

Lyse øjne giver et hunden et helt forkert udtryk



Dejligt hoved  og udtryk med fine velplacerede små ører



Ører

Små og spidse ,båret livligt og opretstående , hverken for tætsiddende
eller for rigeligt behårede.

Ørernes placering er vigtige for udtrykket . Store øre kan tildels skjules af hoved
behåring ,men er uønskeligt . Ørerne skal sidde vinkelret på skallen set fra siden
altså ikke fremadrettet (som en spidshund) eller bagudrettet.

For store og for tæt placeret øre og for lyse øjne



Hals 

Vel ansat ,ikke kort står der i standarden.

Det betyder ikke at halsen skal være lang ,men i balance og i propertioner
med kroppen.
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Cairn Terrier som disse gør sig ofte godt i store ring, men er det en Cairn?



Krop

Ryggen skal være vandret og middellang, brystkassen er dyb og med
godt hvælvet ribben. Lænden skal være stærk og smidig.

Cairn Terrieren skal være harmonisk og rektangulær . Ryggens længde skal være i
propertioner med højden på hunden. Den skal være lige og stram. Hvis ryggen er for
kort påvirker det hundens smidighed og er den for lang modvirker det hundens styrke
og -.
Brystkassen skal være dyb og tilstrækkelig lang. Brystdybden skal gå til albuen og
skal ikke være tøndeformet.



Hale

Kort af harmonisk længde godt beklædt med hår,men uden frynser.
Hverken højt eller lavt ansat. Båret muntert ,men ikke bøjet ned mod
ryggen.

En logrende velbåren hale viser  Cairn Terrierens glade temperament . Den skal
være gulerodsformet og under bevægelse bæres i samme vinkel som halsen. En
halen som er banan formet eller som nærmest ligger på ryggen hvis hunden er
på tæerne er meget uønsket . Deformiteter som haleknæk er også uønsket. Halens
længde bør ikke være højere end spidsen af ørene.



Femin tæve med god front



Lemmer / Extremiteter

Forpart : Middellange forben med god , dog ikke for svær benstamme.
Beklædt med grove hår . Skulderen er skråliggende og albuerne må
aldrig være udaddrejet.

Bagpart : Lårene er meget stærke og muskuløse , knæledet er velvinklet
men ikke overdrevet . Haseledet er lavt ansat set bagfra hverken ind-
eller udaddrejet

Benstammen skal være kraftfuld ,men ikke være så grov at det giver en alt for tung
hund. Det bør bemærkes at vægten er relativ lille i forhold til højdemålet . 
Lår musklerne skal være brede og tydligt mærkbare .En Cairn skal hverken virke
højtstillet eller lavstillet . Den er den af de lavbenede terrier der skal have
mest dagslys under sig.
En god men ikke overdrevet vinkling har sammen med den lave hase betydning for
at bevægelserne bliver stabile og racetypiske. Vigtigt er det også at der er harmoni
mellem for- og bagbens vinklingen for at hunden er i balance.



Poter :

Forpoterne , som er større end bagpoterne kan være drejet lidt udefter,
skal være tætte og lukket (kattepote) .Trædepuderne bør være kraftige
og stærke. 

Flade,smalle eller spredte poter er meget uønsket. Neglene bør være korte

Bred front med noget udaddrejede flade poter



Bevægelse :
Meget fri og flydende ,med god skridt længde . Forbenene griber godt
fremad, og bagbenende giver kraftig fremdrift . Haserne må hverken
føres for tæt eller bredt.

Frie bevægelser er forudsætningen for en arbejdende hund ,men det betyder ikke at
den skal midste spændstigheden og det drive som er i en arbejdende terrier.
Frie bevægelser er heller ikke ensbetydende med at den skal vises i stærkt trav med
handleren løbende ved siden af. Den bør bevæge sig ubesværet, jænvt og stabilt i
rask trav.



Pels

Hårlag:

Pelsen er et meget betydningsfuld punkt . Den skal være
vejrbeskyttende og  skal være dobbelt.  Det vil sige med overpels der er
rigelig  og strid ,men ikke grov . Underulden er kort og blød og tæt
tilliggende.
Svagt bølget pels accepteres. En åbenpels er uønsket .

Det er vigtigt at pelsen er dobbelt og at underuld findes i tilstrækkelige mængder. En
fuldpelset Cairn får en mere åben pels ( som virker bløder pga underulden) end en
der er i korter pels så det må der tages hensyn til i bedømmelsen. En kort pels vil
i princippet altid være strid og  tæt føle på og derfor er det vigtigt at fuld pels kræves
for de som præmieres højest . Hunden skal se harmonisk ud uden skørt eller kæmpe
pelset hovedet.

Farve :
Fra creme, hvedefarvet ,rød, grå,til næsten sort samt brindlet i de
nævnte farver. Ikke ensfarvet sort eller hvid ej heller black&tan.



Mørkere farve på øre og næseparti er meget typisk.

Mange brindlede hunde skifter farve gennem livet startende måske
lys brindlet (striber) som 3 årig grålig og som 6 årig næsten sort.

Farve tegninger i form af tydelig saddel eller afgrænset pletter ud over de mørke
øre/næseparti er meget uønsket og fremtræder tydligere på en hund i fuld pels..

Disse to billeder forestiller samme hund som hvalp og som 5 årig



Størrelse & vægt

Omtrentlig skulderhøjde 28-31 cm (11-12 ins) , men passende til vægten
som ideelt bør lige mellem 6 og 7,5 kg (14-16 lbs)

Selvom der ikke i standarden ikke direkte står noget om kønspræg skal der
selvfølgelig udvises tydelige kønspræg. Cairn Terrieren er en af de lavbenet
Terrieres selvom det ofte er hundene i den største ende af skalaen der klare sig
bedst i storering!



Hverdagshunden der tager os med storm
Artikel skrevet i Hunden 1992 nr. 4 af I.C. Christensen

Cairn er den mest populære terrier, og den ser så hverdags agtig og
enkel ud, den skal naturligvis håndteres optimal, men det skal helst slet
ikke kunne ses
Verdens bedste lille kammerat bliver den kaldt af begejstrede ejere. De
gør det med et engelsk citat: the best little pal in the world. Det er en
cairn terrier, der skrives om af cairnejere.
 

Det er der vel egentlig ikke noget særligt specielt ved. Det kan sikkert
siges om en stor del af hunderacerne. Måske lige bortset fra de største.
Det ville i hvert fald forekomme mindre troværdigt, hvis det var en
Newfoundland eller en Grand Danois, der blev I omtalt på den måde.
Og når vi så står ved ringside og leder efter hvilke superhunde, der
trænger sig på, og turen er kommet til terriergruppen, så lægger man
ofte mærke til denne lille hund. Det er næsten på trods, at vi ser den, for
den tiltrækker sig vores blik med en utrolig naturlighed. Det er næsten
som at se en urhund i denne flok af overvejende utroligt sofistikerede
terrier-racer, hvor det er helt åbenlyst, at særdeles kompetente hundefolk
har været i gang i timevis for at forberede det syn, dommeren og
tilskuerne stilles overfor i gruppe 3, terriere.
Som kom den lige fra jagten
Den lille cairn derimod ser ud, som om der ikke er lavet mange
hundekunster med dens udseende. Den kunne for så vidt komme lige fra
jægerens rygsæk eller være hentet direkte i hundegården.
Det er nu en sandhed med modifikationer. Selvfølgelig har cairn'en også
været på trimmebordet og naturligvis er det som regel også
eksperthænder, der håndterer cairn i ringen, som dem, der viser fox'er
eller airedale og hvad de ellers hedder, de terriere, der foruden en flot
silhuet også medbringer reputation til Store Ring. Men kunsthåndværket
bag cairn'en skal man helst ikke kunne se. Det er noget af kunsten, og i
hvert fald en afgørende forskel til de fleste andre terriere.
Det kunne lyde, som om det er en hel sensation, når en cairn klarer sig i
en gruppe 3-konkurrence i Danmark. Det ville være en misforståelse, for
der er netop disse år ofte særdeles gode cairn på danske udstillinger.

At påpege manglen på den åbenlyse glamour, synes jeg ikke er forkert.
Det passer også udmærket sammen med standardens generelle



karakteristik. Munter og frygtløs, aktiv, robust og hårdfør, dristig med et
ræveagtigt udtryk, Sådan står der i indledningen til standarden.
Standarden
Det er en lille hund, vi taler om. Vægten angives til 6-7 kg, og størrelsen
ønskes mellem 28 og 31 cm, altså en variation på ti procent, svarende til
den forskel, der findes inden for de fleste racer.
Cairn skal være en robust og stærk hund, men aldrig grov. Den skal
have velbøjede ribben og god dybde i brystet, så man ikke kan se
albuerne markere sig. Brystkassen skal være bred, men aldrig
tøndeformet. Når albuerne så slutter tæt til brystkassen og skuldrene
måske ikke er lagt helt så langt tilbage, som det egentlig ønskes, så kan
forestillingen resultere i svagt udad drejede forpoter. Det er ikke nogen
alvorlig fejl, noterer standarden direkte, selv om det ønskværdige som i
de fleste andre racer, er en ubrudt, regelmæssig understøttelsessøjle fra
albuen til poten.
Hovedformen er naturligvis, som i de allerfleste andre standarder alfa og
omega. Det skal være lille, men alligevel i balance med kroppen. Skallen
bred, stoppet markeret, snuden bred og med veludviklede kæber. Hoved
og hals dækkes af rigelig pels og op af al denne pels står to små , spidse
ører, der står oven på skallen, men endelig ikke for tæt siddende.
Halsen ønskes kraftig og stærk, aldrig kort og ligesom ryggen, stærk og
lige, men ikke nødvendigvis så kort og stram, som man ser det hos
andre racer i gruppen.
Forskelle og ligheder
I det hele taget er der en del eksteriør udtryk, som bedst kunne
karakteriseres ved at man nævner hvorledes de ikke skal være.
Hovedet rundt med masser af pjusket pels, men ikke kuglerundt som en
westie, ansat for enden af en middellang hals, men ikke båret med
tydelig markeret nakke som hos en skotte, ryggen kun middellang med
halen glad båret og ansat som en naturlig afslutning, og ikke superkort
som hos skotten eller superstram som westien eller i den anden groft,
middellang som en skye.
Det er ikke så mærkeligt, at det er i denne gruppe af små, lave terriere,
man kan finde lighedspunkter, men samtidig karakteristiske fejl og
afvigelser.
Det er jo nemlig om ikke tætte slægtninge, så racer med fælles udspring.
Cairn stammer ligesom west highland white, skotsk og skye terrier fra
grænseområderne mellem England og Skotland. I disse bjergrige,
stenede og klimatisk barske og karrige egne, opstod disse lavbenede
terriere, hvis hovedopgave det var at jage vildtet op af grave og
jordsprækker, når de langbenede og hurtige jagthunde havde drevet det
underjorden.



Frejdig og fri
Standarden har forhåbentlig, således som jeg her kort har refereret den,
beskrevet en ukompliceret og letbevægelig, fri og frejdig hund, hurtig og
energisk. Sådan virker også den hund, vi møder i Store Ring, når den
lille cairn skal forsvare sin ældgamle og oprindelige terrierære over for de
andre racer i gruppen.
Som sagt kan det godt være, at andre terriere virker mere stilfulde med
deres dygtigt trimmede, korte og glansfulde pels, deres højt og stramt
bårne haler kuperet til præcist den længde, der fuldender harmonien
mellem et langt hoved på en lang hals, eller med krøllede, tætte pelse,
der kan klippes til at fuldende kroppens form.
Men cairn har det inde i den lille krop, og det kommer frem, når den
energisk og med altid perlende godt humør giver sig hen i konkurrencen i
ringen. Her er der ikke tale om skrap trimning eller kuperede haler. Det
vil sige, hist og her møder man udstillere, der ikke kan nære sig, men
prøver at lade trimmekniven forbedre naturen.
Efter min mening forstyrrer det indtrykket og racetypen. En hårdt trimmet
cairn kan være smuk og flot med glimrende enkeltheder, men den
kommer til at miste type.
Dens glade budskab om aldrig svigtende livsglæde, dens fanden-i-
voldske beredvillighed skal ikke dølges, behøver ikke fremhæves.

I.C. Christensen …









RACESTANDARD
PELS:_Rigelig strid dækpels. Blød underuld, må være svagt bølget
FARVE:_Rød, sandfarvet, grå, brindle, næsten sort. Med og uden maske.
VÆGT:_6 - 7 1/2 kg.

SKULDERHØJDE:_28 – 31 cm.

1. Hoved - lille men i balance med kroppen. Rigelig med pels. Skallen bred. Tydeligt
stop. Stærke men ikke lange eller tunge kæber. Sort næse.
2. Tænder - store og stærke. Saksebid.
3. Ører - små og spidse. Opretstående men ikke for tætstillede.
4. Hals - ikke kort.
5. Ryglinie - stærk og lige af middellængde.
6. Krop - kompakt. Dybe ribben, stærk lænd.
7. Hale - kort med rigelig pels. Bæres muntert, men ikke ind over ryggen Ikke lavt
ansat.
8. Bagpart - muskuløs. Godt vinklet.
9. Forpart - tilbagelagte skuldre. Albuer ind til kroppen. Står godt fremad på
forpoterne.
10. Ben og poter - middellange ben. Stærke men ikke for tunge knogler. Poter faste
og runde. Forpoter må være en anelse udaddrejede og er større end bagpoter.



FCI Standard Nr 4
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CAIRN TERRIER 
Oprindelsesland: Storbritannien 

 
Anvendelse: Terrier.  
Klassifikation:  FCI Gruppe 3 (Terriers), 

Sektion 2 (Små terriers). 
Uden brugsprøve.  

Helhedsindtryk: Kvik, adræt og vågen, naturligt udseende brugstype. Stiller sig godt fremover på forpoterne. 
Stærk bagpart. Ribbensparti dybt, bevægelsen meget fri. Vejrbeskyttende pels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperament:  Giver indtryk af at være energisk, modig og robust. Frygtløst og muntert væsen. 
Selvbevidst, men ikke aggressiv.  

Hoved: Lille, men proportioneret efter kroppens størrelse. Godt behåret. 

Skalle: Bred, med en udpræget fordybning mellem øjnene. 

Stop: Veldefineret. 

Næse: Sort.  

Næseparti: Kraftfuldt.  
Kæber, bid:  Store tænder. Kæberne er stærke, men ikke lange eller grove, med perfekt, regelmæssigt 

og komplet saksebid, d.v.s at overkæbens tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet 
ligger vinkelret på kæberne.  

Øjne: Placeret langt fra hinanden, middelstore, mørkt nøddebrune. En smule dybtliggende, med 
buskede øjenbryn.  

Ører: Små og spidse, båret livligt og opretstående, hverken for tætsiddende eller for rigeligt 
behårede.  

 

Hals: Vel ansat, ikke kort. 

Side 1 af 3 



   CAIRN TERRIER Side 2 af 2
 

Krop:  

Ryg: Vandret, middellang. 

Lænd: Stærk og smidig.  

Bryst: Godt hvælvede og dybe ribben.  

 

Hale: Kort, af harmonisk længde, godt beklædt med hår, men uden frynser. Hverken højt eller 
lavt ansat. Båret muntert, men ikke bøjet ned mod ryggen. 

Lemmer:  
Forpart: Middellange forben med god, dog ikke for svær benstamme. Beklædt med grove hår. 

Skuldre: Skratliggende.  

Albuer:  Aldrig udaddrejede. 

Bagpart:  

Lår: Meget stærke og muskuløse.  

Knæled:  Velvinklede men ikke overdrevet.  

Haseled: Lavt ansatte set bagfra hverken ind- eller udaddrejede.  

Poter: Forpoterne, som er større end bagpoterne kan være drejet en smule udefter. Flade, smalle 
eller spredte poter er uønskede.  

Bevægelse: Meget fri og flydende, med god skridtlængde. Forbenene griber godt fremad, og 
bagbenene giver kraftig fremdrift. Haserne må hverken føres for snævert eller bredt.  

Pels:  

Hårlag:  Et meget betydningsfuldt punkt. Pelsen er vejrbeskyttende og skal være dobbelt, med en 
overpels, der er rigelig og strid men ikke grov. Underulden er kort blød og tæt tilliggende. 
Åben pels er uønsket. Svagt bølget pels accepteres.  

Farve: Cream, hvedefarvet  rød, grå eller næsten sort, samt brindlet i alle de nævnte farver. Ikke 
ensfarvet sort eller hvid eller black-and-tan. Mørkere farver på ører og næseparti er meget 
typisk.  

Størrelse: Omtrentlig skulderhøjde 28 -31 cm (11-12 ins), men svarende til vægten, som ideelt bør 
ligge mellem 6 og 7.5 kg (14-16 Ibs).  

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for 
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.  

Bemærk:  Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. 

 
Dansk Kennel Klubs bemærkning: 

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl 
 

:  :  : 
Standarden udgivet af FCI 12. Marts 1998 

 
Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité 

JULI 1998 
 

¤ ¤ ¤    NB! Denne udgave afløser standard udsendt af DKK i MAJ 1989    ¤ ¤ ¤ 
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