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Tips för blivande corgiägare: 

 En fast hand i uppfostran krävs. De är stora hundar i liten 
förpackning. 

 Med ett tydligt ledarskap, framförallt 
under det första året, så får du en otroligt 
lättsam och positiv kompis under många år 
framåt. 

 Eftersom det är en heeler, vilken vallar genom  
att nafsa djuren i hasorna, kan detta nafsande 
uppträda spontant hos en del individer. Lär 
bort detta beteende redan från valpstadiet.  

 Aktivering är nödvändig för att den intelligenta corgin 
ska trivas bra. 

 De ska ha mycket och varierad motion i sällskap med sin flock.  

Kontakt 
Vill du veta mer om dessa två raser är du välkommen till Svenska Welsh 
Corgi Klubben. På vår webbplats www.swck.org finns mer information. 
Till exempel RAS för cardigan respektive pembroke (där bl.a. en mer 
fördjupad beskrivning av raserna finns), rasstandard, lista på kennlar och 
massor av bilder. Vi har även ett forum där du kan ställa frågor och prata 
med andra som redan äger en corgi. 
Det är alltid bra att kontakta flera kennlar och bilda sig en egen upp-
fattning innan man köper hund. Genom kennlarna får du kontakt med 
kunnigt folk som har erfarenhet av rasen och kan ge bäst information. Du 
kan också få möjlighet att träffa valpar och vuxna hundar av dessa raser. 
 
Information kan även fås av Bolle Wellström, 
klubbens valpförmedlare.  
Hon kan nås på telefon 0707-82 12 56 eller 
mejlas på: valpformedling@swck.org  
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WELSH CORGI CARDIGAN 
WELSH CORGI PEMBROKE 

De två corgiraserna är livliga och alerta. De är arbetsdugliga, energiska, 
intelligenta, lugna, modiga och vänliga. De är mellanstora hundar med 
korta ben som ger ett robust men elegant intryck. Kroppen är lång i 
förhållande till mankhöjden och ger intryck av massa och styrka trots sitt 
lilla format. 
Raserna är oömma och lagom stora kompisar i familjen och har stor 
förkärlek för barn och deras lekar. Vid skogspromenader med familjen vill 
den gärna ha ”flocken under kontroll” vilket är ett uttryck för dess 
vallegenskaper. Corgisar är också tänkande hundar som kan lösa en hel del 
problem. Ibland sådana som man aldrig tänkt sig. 

Historik 
Ursprungligen kommer corgiraserna från grevskapen Cardiganshire och 
Pembrokeshire i Wales i Storbritannien. Man vet med säkerhet att de 
funnits i Wales sedan 900-talet. De walesiska bönderna var som regel inte 
så välbärgade och hade inte råd att hålla sig med mer än ett par hundar. 
Dessa hundar måste klara flera arbetsuppgifter, 
vilket utvecklade den mångsidighet som vi idag kan 
se hos corgin. De vaktade hus och gård nattetid. 
Dagtid vaktade och vallade de nötboskap samt 
hästar. När djuren skulle drivas till marknader så var 
de en ovärderlig medhjälpare. Det finns olika 
teorier om corgins ursprung. En teori är att svenska vikingar medförde 
västgötaspetsens förfäder till Wales. Det kan även vara så att de medförde 
corgins anfäder tillbaka till Sverige som härnadsbyte och på så sätt lade 
grunden till den svenska västgötaspetsen. 

Raserna idag 
Corgiraserna har blivit mycket populära världen över, inte minst har den 
brittiska kungafamiljens intresse för welsh corgi pembroke bidragit till 
detta. Corgiraserna är de enda brittiska spetshundsraserna. I Sverige har 
pembroken tidigare dominerat men idag är båda raserna lika vanligt 
förekommande.  
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Användningsområde  
På ett fåtal gårdar i Sverige fungerar raserna än idag som hjälp vid vallning 
men annars är raserna främst sällskapshundar. De deltar gärna inom 
hundsporterna lydnad, agility, spår, vallning, viltspår med mera.  

Hälsa  
Corgiraserna är friska och sunda utan kända rassjukdomar.  

Egenskaper 
Raserna är lättlärda och muntra glädjespridare som är arbetsvilliga och 
fungerar under de tuffaste förhållanden. De är mycket intelligenta, 
signalkänsliga och lyhörda. Även om corgin idag huvudsakligen är en 

sällskapshund så är den i grunden en 
gårdshund. Detta är en mångsidig hund 
som arbetar med vall, vakt och annan typ 
av problemlösning. Därför mår de bäst 
om de stimuleras av någon form av 
aktivering. Visst benen är korta, men 
detta till trots är corgin mycket kvick 

och suverän på att ta sig fram, även i 
besvärlig terräng.  

 
 

I Norge har man ett smeknamn på corgi, de kallas för mini-schäfer. Med 
det menar man en hund som man kan träna lydnad och andra brukshunds-
sporter med, fast anpassad mer för ”compact living”. Det är en stor hund i 
liten förpackning helt enkelt. 

Storlek och utseende  
Detta är inga små hundar, även om de har korta ben. De väger ca  9 - 19 kg 
och de har en kroppslängd som t ex en bordercollie. Här har naturen tidigt 
format hundarna då de som vallare har nytta av att vara lågställda för att 
undvika djurens sparkar. Corgin vallar nämligen genom att nafsa djuren i 
hasorna. 

 
 
 
 
 

 

 
 Welsh corgi cardigan Welsh corgi pembroke 

Mankhöjd 
Vikt 
Vanligaste 
färger 
 
Svans 
Framtassar 
Uttryck 
huvud 

Ideal 30 cm. 
Ca 13-19 kg. 
Blue merle, brindle i olika 
nyanser, röd med vita 
tecken, sobel och trefärgad. 
Alltid lång. 
Svagt utåtvridna. 
Kännetecknas av sina stora 
öron som ger ett milt och 
spjuveraktigt uttryck. 
 

Ca 30 cm.  
Ca 9-14 kg. 
Röd, sobel och trefärgad. 
 
 
Finns med kort eller lång.  
Framåtriktade. 
Kännetecknas av ett piggt 
uttryck med rävaktig prägel. 

Päls  
Raserna har en funktionell päls väl anpassad för det svenska klimatet. 
Pälsen är medellång och består av styvare täckhår ytterst som kom-
pletteras med en mjuk underull. Kombinationen fungerar utmärkt som 
isolation mot värme och kyla samt är dessutom vattenavvisande. Skötseln 
av pälsen är minimal och kräver endast urborstning vid fällning (ca två 
gånger/år) samt ett bad då och då.  

Något för mig? 
Som tidigare sagts är corgisar aktiva hundar som mår bäst av någon slags 
aktivering. Rasen behöver tänka för att må bra. En corgi vars liv endast 
består av små dagliga promenader hittar snabbt på egna, förmodligen 
oönskade, aktiviteter.  
En annan sak som kännetecknar de flesta corgis 
är att de är envisa med en egen vilja, något de flesta 
corgiägare uppskattar och får många skratt av. Detta 
är inga raser för den bekväme som bara vill ha en mysig 
livskamrat som nöjer sig med ett lugnt och 
stilla sällskapsliv utan krav. 
Sällskap får du, men en corgi 
kräver att du engagerar och 
aktiverar dig i dess liv.  

 

 


