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& MINIATYRBULLTERRIER

Hemland:
England

Mankhöjd och vikt:  
vikt ej angiven i rasstandarden / 

mankhöjd max 35,5 cm för 
miniatyrbullterriern

“Varken vikt- eller storleksgränser 
finns angivna, men hunden 

skall ge intryck av att ha 
maximal substans för sin storlek, 
förenat med kvalitet och tydlig 

könsprägel.“

www.svbtk.se

ullterriern är en ras vars 
historia kantas av en 
stor mängd nedtecknade 
berättelser och anekdoter 
och det är först de senaste 

åren som någon klarhet bringats i vad 
som verkligen är rasens ursprung. 
Genom åren har bullterriern haft rykte 
om sig att vara resultatet av korsningar 
gjorda för att passa tjurhetsning och 
hundslagsmål, men faktum är att rasens 
uppkomst finns nedtecknad först under 
1860-talet, 25 år efter att tjurhetsning 
förbjöds i England!  Bullterrierns 

skapare, hundhandlaren James Hinks 
korsade bulldoggar med korthåriga 
terriers, för att få fram vita grövre 
hundar. Han kallade dem bullterriers 
till skillnad från andra hundhandlares 
liknande korsningar som helt enkelt 
kallades bull-and-terriers. Idag är de 
flesta eniga om att rasen också bär spår 
av dalmatiner, som korsades in för att 
ge rasen elegantare linjer och smidigare 
rörelser. Andra förslag på inkorsade 
raser är greyhound, whippet och 
foxhounds. 

Under 1860-talet uppmärksammades 
Hinks försök att förädla bulldogg/
terrierkorsningarna och genom 
linjeavel hade han nu lyckats få fram 
en hund som lyckades kombinera 
bulldoggens kraft med elegans och 
stramhet från terriern och en mer 
harmonisk kroppsbyggnad från 
dalmatinern. Mellan 1862 och 1870 
dominerade James Hinks hundar 
hundutställningarna med hundar som 
Puss, Old MadMan och Madman. De 
flesta bullterriers är fortfarande vita 
och det är först med Edward Lyons 
försök att minska ner storleken på 
bullterriern som det helt slumpartat föds 
en kull där valparna har den tigrerade 
bullfärgen. Färgen är egentligen inte 
godkänd men Edward Lyon tyckte om 
den och fick i fortsättningen fram både 

brindle, röda, fawnfärgade och svarta. 
Bullterriern fanns nu i alla de färger 
som idag godkänns. James Hinks söner 
och sonsöner fortsatte hans avelsarbete 
och lyckas stabilisera den typ av hund 
vi idag känner som bullterrier. Den 
vita bullterriern godkändes som ras 
av Engelska Kennel Klubben 1887 
och den färgade först 1933. I Sverige 
registrerades den första bullterriern 
redan 1891 och förekom sporadiskt i 
Sverige fram till 1950-talet och under 
1960-talet påbörjade kennel Panzarkraft, 
Ruth och Olle Hägglund sin mer än 
halvsekel långa uppfödargärning.

Miniatyrbullen
Miniatyrbullterriern är den lilla 
varianten av bullterrier och delar 
härkomst och ursprung med sin 
storebror i mångt och mycket. 
Rasen som variant uppkom som 
en toyvariant och 1863 vann James 
Hinks båda klasserna för bullterriers. 
Bullterrierns skapare hade alltså själv 
även miniatyrvarianten. I början var 
det vikten och inte höjden som styrde 
storleken. Den första viktgränsen var på 
5 kilo, som därefter höjdes till 12 kilo. 
Rasen var nära att helt upphöra och 
det var först 1938 som miniatyrerna 
åter började stambokföras, nu med 
mankhöjdsgräns i stället för vikt. 

RASSPECIAL

Bullterrier
TEXT: Hanne Winninge
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- clownen med det stora hjärtat
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Levnadskonstnären, clownen 
och livsnjutaren
Bullterriern kommer aldrig att bli 
var mans hund, till det är den alltför 
mycket och alltför säregen. Nog för att 
den konvexa nosen, det äggformade 
huvudet, de små kisande grisögonen 
inte tilltalar alla, men det är inte i det 
specifika utseendet som det speciella 
med bullterrier sitter. Att leva med 
bullterriers och deras extroverta 
personlighet är det som utgör det 
verkligt speciella. Man kan helt enkelt 
säga att det värsta eller det bästa du kan 
göra är att skaffa en bullterrier!

Mycket personlighet
Bullterriern är svår att beskriva på annat 
sätt än att använda sig av plattityder som 
envis, egensinnig, humoristisk, obildbar 
och knähund. Bullterriern är ju en hund 
med styrka,  envishet och säreget humör.  

Detta innebär att den har egenskaper 
som är både dess styrka och svaghet. 
Styrkan finns i rasens enorma stabilitet. 
En bullterrier utgår alltid från att alla 
är vänliga mot den, och tänker vara 
vänlig tillbaks. Om någon är ovänlig är 
den övertygad om att den hört fel, och 
tänker fortsätta vara vänlig! Svagheten 
ligger bland annat i rasens drag av 

”mani”. Här har vi ett problem om man 
som bullterrierägare inte ser upp och är 
medveten om farorna. Då bullterriern 
gillar att befinna sig i känslosamma 
tillstånd utvecklar den gärna beteenden, 
som från början kan verka oskyldiga, 
och rent av skojiga för både hund och 
ägare. Svansjagning kan se skojigt ut, 
men en bullterrier som tillåts ägna sig 
åt detta kan till slut bli så uppjagad att 
den inte kan förmås sluta. Kamplekar 
och förmågan att bitas är en annan sak 
– eller helt enkelt oförmågan att bitas 
försiktigt! Bullterriern är en mycket rar 
och vän hundras men vet sällan om sin 
egen styrka, den ska aldrig tillåtas bitas, 
inte ens som valp.

Livet med en bullterrier
Bullterriervalpar agerar gärna 
överdrivet, det är ju denna egenhet 

som gör dem så egna, så speciella och 
som så ofta får bullterrierägare att bara 
skratta. Bullterriern gör saker om och 
om igen. Ibland är den som ett litet 
barn som lyckats få vuxna att skratta. 
Den upprepar momentet för att få 
stå i centrum igen. Och bullterriern 
blir inte sårad om man skrattar! Den 
skrattar med! Clownen i den är lika 
hopplös som underbar! I sitt clowneri 
är den fortfarande råstark. Bland annat 
går ju gärna bullterrier hellre genom 
möblemanget än runt det. Och när 
bullterrierfnattet drabbar den gäller det 
att hålla i sakerna! Bullterrierfnatt måste 
upplevas! Det går inte att beskriva med 
ord. Gärna springer den med hög fart 
rakt in i en vägg för att få en fin studs 
tillbaka när den vänder och springer in 
i nästa sak, och så här fortsätter det tills 
fnattet är över.

Bullterriers är utpräglade personligheter 
och de är alla olika. Visst finns det 
många raser som beskrivs som envisa, 
som humoristiska etc, men bullterriern 
är alltid allt det som alla andra är fast 
snäppet mer. En bullterrier kan vara 
det bästa eller värsta som hänt dig! För 
djupt därinne bakom de djuptliggande 
ögonen, det äggformade huvudet och 
den viftande svansen klappar ett hjärta 
av guld som har en så stor personlighet 
att det kommer ta ditt liv i besittning – 
för så många av oss bulleägare det allra 
bästa som hänt oss!

Levnadskonstnären

“ Om någon är ovänlig är den 
övertygad om att den hört fel, och 

tänker fortsätta vara vänlig! “

FOTO Astrid Lundquist
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Hälsoarbete och SRD
Med Rasspecifika Avels Strategier 
(RAS) och Särskilda Rasspecifika 
Domaranvisningar (SRD) som 
styrdokument från SKK har Svenska 
Bullterrierklubben, rasklubb för bull- 
och miniatyrbullterrier fokuserat 
sitt hälsoarbete inom rasen på att 
hälsoscreena avelsdjuren med avseende 
på patella, hudsjukdomar (i synnerhet: 
demodicos, atopisk dermatit, furunkulos 
och acrodermatit), hjärtfel (främst 
aortastenos och mitralisdysplasi) samt 
njursjukdomarna hereditär nefrit 
och renal dysplasi. Hos miniatyrerna 
förekommer också ögonsjukdomen 
PLL (primär linsluxation) och därför 
ögonlyses avelsdjuren samt DNA-testas. 
Redan sedan rasens tidiga uppkomst 
har det förekommit dövhet på rasen, så 
en rekommendation att hörseltesta sina 
avelsdjur med hjälp av BAER-test finns 
också från rasklubbens sida. Svenska 

Bullterrierklubben har en lång historia 
av aktivt arbete med hälsofrågor och 
arbetet med att kartlägga de ärftliga 
sjukdomarna inom rasen fortlöper 
ständigt. Till minne av en av de särskilt 
engagerade veterinärerna som verkat för 
rasens bästa startades Anna von Celsings 
fond, en fond som fortsätter att växa med 
hjälp av donationer och ideellt arbete till 
förmån för fortsatt hälsoarbete till gagn 
för bullterriern.

Bullterriern har på grund av sin klumpiga 
framfart och stora aptit på livet lättare 
än andra raser att drabbas av skador på 
leder, skelett och muskler pga trauma. 
Det kan därför vara klokt att ha lite extra 
koll på sin unga bullterrier då den möter 
livet med sin stora aptit på att uppleva 
så mycket som möjligt. Att den här 
aptiten också gärna gör att bullterriern 
tuggar i sig olämpligheter kan få till 
följd att det blir helt eller delvist stopp i 
matsmältningskanalen, något som kan 

leda till operation då det främmande 
föremålet i tarmen avlägsnas. Att rasens 
extrema huvudform gett upphov till 
problem med felställda hörntänder är 
något som uppmärksammas i SRD. 
Skrivelsen lyder som följer:

I rasen förekommer ökad risk för
trång underkäke med felställda 

hörntänder som en följd av rasens helt 
unika huvudform

hudproblem i form av hårlösa fläckar 
med irriterad hud och glanslös päls
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
hud och päls men framförallt att huvudets 
korrekta typ kombineras med en kraftig 
underkäke.

Hos bullterrier förekommer också att 
man på hjässans mitt och på svansen 
finner hårlösa fläckar, s.k. violkörtlar. 
Dessa violkörtlar är helt ofarliga och ska 
inte förväxlas med lokal demodex eller 
annan hudsjukdom.

Hälsa och avel
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Muskelpaket, marsipangris 
eller vad?
En bullterrier förväxlas aldrig med 
någon annan ras och lämnar sällan 
någon oberörd. Oavsett om man tycker 
rasen ser ut som ett muskelpaket, en 
gris eller helt enkelt hänförs över det 
säregna huvudets form och kraften 
under den korta pälsen så väcker rasen 
uppmärksamhet. Följande text är vad 
rasstandarden föreskriver en bullterrier: 
"Bullterriern ska vara kraftigt byggd, 
muskulös, välbalanserad och rörlig, med 
ett intresserat, bestämt och intelligent 
uttryck. Unikt är den konvexa nosryggen 
och det äggformade huvudet. Oberoende 
av hundens storlek skall könsprägeln vara 
markerad. Huvudet skall vara långt, 
kraftigt och djupt ända till nosspetsen 
men inte oädelt. Sett framifrån skall 
det vara äggformat och helt utfyllt utan 
håligheter och urgröpningar. Profilen 
skall välva sig mjukt ner från hjässan till 
nosspetsen. Avståndet från nosspetsen till 
ögonen skall vara tydligt längre än från 
ögonen till hjässan.
När hunden rör sig skall den verka 
samlad och smidigt täcka mark med fria, 
lätta steg och med en typiskt självsäker 
utstrålning. I trav skall fram- och bakben 
röra sig parallellt och endast vid högre 
hastighet dras mot kroppens mittlinje. 
Frambenen skall ta för sig ordentligt och 
bakbenen skall röra sig smidigt i höften 
med stor böjlighet i knä och has och med 
kraftigt påskjut.
Rasen ska också ha en kort, tät päls 
som ligger väl åt mot kroppen. Vita 
hundar ska vara rent vita, däremot är 
huvudtecken eller hudpigmentering 
inget fel. Hos de färgade bullterrierna 
ska färgen vara dominerande över vita 
tecken. Brindle, röd, fawn och trefärgad 
är de önskvärda färgerna medan blå och 
lever inte är önskvärda.
Standarden för miniatyrbullterrier 
är densamma som för bullterrier med 
undantag av mankhöjden som inte skall 
inte överstiga 35,5 cm, intrycket skall 
vara substans i proportion till storlek."

Ökar i popularitet
Under de senaste åren har bullterrierns 
popularitet varierat en aning, från 
83 registrerade hundar 2002 till 94 
registreringar 2010, men med en 
rejäl uppåtskjuts 2004 och 2007 då 
det registrerades över 150 stycken 
hundar. Miniatyrbullterriern är den 
av rasvarianterna som ökat starkt 
i popularitet de senaste åren, från 
7 registrerade hundar 2002 till 68 
registreringar 2010. Det är givetvis 
mycket glädjande för en rasvariant som 
fört en något tynande tillvaro i Sverige.
Tyvärr förekommer det en hel del 
oregistrerade bullterrier inom såväl 
dagspress som annonssajter på internet. 
Det är förstås mycket olyckligt eftersom 
ytterst få, om ens några, säljs efter 
hälsotestade föräldrar. Priserna på dessa 
valpar ligger sällan särskilt långt från 
valpar från välrenommerade kennlar 
med alla hälsotester i ordning.

Svenska Bullterrierklubben
Eftersom bullterrier och 
miniatyrbullterrier endast är 
två varianter av samma ras, så 
är det förstås så att de finns och 
verkar i samma rasklubb. Svenska 
Bullterrierklubbenbildades 1976 
av eldsjälarna Ruth Hägglund, 
Gunnar Strömbert och Jörgen 
Lundquist och firar 2011 alltså 35 
år. Under årens lopp har Svenska 
Bullterrierklubben verkat för sunda 
bullterriers som bevarar rasens 
säregenhet både till mentalitet och 
utseende. 

Open show & Trophy show
Genom att årligen hålla en Open 
Show med inbjudna rasspecialister 
och anordna en Trophy Show för 
särskilt inbjudna hundar har man 
sedan 1979 kunnat erbjuda alla 
bullterrierentusiaster från hela 
landet, och ofta även från våra 
grannländer, en samlingsplats för 
härlig samvaro och en möjlighet 
att få sin hund bedömd. Antalet 
anmälda bullterriers hamnar runt 
120 medan miniatyrerna numera 
kommer upp över 50-strecket med 
sina siffror!

Medlemskap
Svenska Bullterrierklubben ger 
även ut tidningen Bullterriern fyra 
gånger per år och anordnar minst 
en uppfödarträff per år. 
Dessutom finns det gott om 
initiativrika medlemmar som 
anordnar bullepromenader, 
tipspromenader, grillträffar 
och träningstillfällen. Svenska 
Bullterrierklubben är klubben för 
alla oss som älskar bullterriern, 
oavsett om den är stor eller liten! 

Medlem kan man bli genom att 
kontakta klubbens kassör; 
se information på 
www.svbtk.com

Välkommen 
att besöka Svenska 

Bullterrierklubbens hemsida!
www.svbtk.com 

Här kan du bekanta dig 
med raserna, titta på sköna 

bullebilder och hänga med i det 
senaste inom klubben. Har du 

spännande bullisnyheter? 
Hör gärna av dig till oss via 

info@svbtk.com



Ruth och Olle Hägglund, Kennel 
Panzarkraft, är upphovet till 
bullterrieruppfödningen och 
det stora intresset för de två 
varianterna i Sverige. Tillika är 
Ruth en av grundstenarna i Svenska 
Bullterrierklubbens bildande 1976 
och klubbens Senior Advisor. 
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Rasens utveckling i sverige

Min första bullterrier
Jag kan fortfarande efter ett halvt sekel 
komma ihåg min första bullterrier. 
Jag minns också vad det var, som fick 
mig att från ena dagen till den andra 
överge schäfern för dess absoluta 
motsats bullterriern. Det hände på en 
SKK–utställning i Helsingborg 1958. 
Min man Olle och jag var då aktiva 
brukshundsmänniskor och födde 
upp schäfer om än i liten skala. I en 

av ringarna på utställningen såg jag 
plötsligt en fyrbent varelse, som bara 
gnistrade. Det var precis som i den 
schlager man nynnade på den tiden – I 
was walking along, minding my business 
when love come and hit me in the eye, 
flash, bam alakazam, wonderful you 
came by -. En BULLTERRIER, som 
absolut självsäker travade vid sin husses 
sida i ringen. Husse var iförd vit rock, 
vilket jag senare upptäckte var vanligt 
bland handlers i England som visade 
bullterriers. Det hade funnits bullterrier 
i Sverige om än sparsamt sedan slutet 
av 1800-talet. År 1887 kunde man läsa 
följande annons i en tidning för jägare 
och hundvänner: ”Hundgårdens Hector. 
Pensionatsanstalt och Stuteri för alla slags 
hundar erbjuder från utlandet följande 
hundar.” Så följer en uppräckning av 16 
olika hundraser bl.a. Råtthundar och 
Black & Tan terriers till ett pris av 50-
150 kr per styck. Till samma pris kunde 

man även köpa bullterriers. Men under 
under första delen av 1900-talet fram 
till 1961 förekom ingen kontinuerlig 
uppfödning av bullterriers i Sverige. 
Ett par kullar föddes på Skarabergs 
kennel och ett par kullar såg ljuset på 
Stormkappans kennel. Motståndet 
mot rasen här i Sverige var stort, 
förmodligen främst på grund av rasens 
säregna utseende. Det importerades 
naturligtvis hundar från England och 
då huvudsakligen från kennel Romany. 
Romany-hundarna har därför haft stor 
betydelse för svensk bullterrieravel ända 
fram till 1970–talet, då kennel Romany 
slutade sin uppfödning. Så när jag skulle 
köpa min bullterrier 1958 var det svårt. 
Givetvis med hjälp av SKK lyckades 
jag 1959 komma över en 8 månaders 
gammal tik hos Ingegerd och Harald 
Borgström, kennel Treffenlod. I mina 
ögon var hon ett underverk därför att 
hon inte visste vad fruktan ville säga, 
hon var absolut omutbar - en fantastisk 
vakthund, och för att travestera 
Runeberg så stod hon fast där hon 
sig ställt i eld, i blod, i frost och svält. 
Hon hette Treffenlods Bussi och blev så 
småningom Int. Nordisk U. champion. 
På den tiden var bullterriern en sund 
och frisk ras. Man hörde inte talas om 
sjukdomar, bettfel, parningsovilliga 
hanar eller dåliga mödrar. Detta skulle 
drabba rasen senare, förmodligen på 
grund av för hård inavel. På Bussis tid sa 
man om rasen, att det var den modigaste 
hundras som fanns. Bullterriern var 
den enda ras som man kunde jaga 
bergslejon med i Afrika, den enda ras 
som dög att använda till vildsvinsjakt 
i Polen och naturligtvis den skarpaste 
och farligaste vakthund som fanns. Den 
var också sin ägare obrottsligt trogen 
och försvarade honom i alla lägen. På 
kontinenten användes bullterriern som 
brukshund och i Englands kolonier var 
den omåttligt populär.

Romany Ringside Critic
Denna syn på bullterriern kom i Sverige 
att ändras år 1961. Då kom nämligen 
Engelsk champion Romany Ringside 
Critic hit. Bara det, att han var engelsk 
champion var stort, men dessutom 
var han något helt annat än vad vi var 
vana vid. För det första var han helt 
utan vaktinstinkt, helt utan skarphet 
och aggressivitet. Jaga bergslejon i 
Afrika? Glöm det! Ringside Critic hade 
förmodligen gått fram och slickat dem 
på nosen. Vakthund? Ack, han hade 
släppt in vilken tjuv eller våldsverkare 
som helst i huset medan han viftat på 
svansen vänligt och ihärdigt hela tiden. 
Ingen hund kan ha ändrat en hel ras så 
radikalt som Ringside Critic gjorde med 
bullterriern i Sverige. Man kan faktiskt 

50 år med bullterrier

TEXT Ruth Hägglund
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dela in svensk bullterrieravel i före 
Ringside Critic och efter honom.

På den tiden var Olle och jag de enda 
uppfödarna av rasen i Skandinavien. 
Vi hade att ta ställning till om vi ville 
ha en hund av den gamla typen eller 
om vi skulle satsa på en snällare och 
”menlösare” variant. Vi valde efter stor 
tvekan Ringside Critic. Han visade sig 
vara en absolut otrolig nedärvare. Han 
nedärvde inte bara sin extrema exteriör 
utan också sitt milda temperament. 

Visst tog det tid att ändra allmänhetens 
uppfattning om rasen. Det gick mycket 
sakta, men det gick. Domarna på våra 
utställningar, som var vana vid att en 
bullterrier går man inte nära i onödan, 
fick erfara att en snällare, vänligare och 
gladare hund kunde man knappt hitta 
i en utställningsring. Romany Ringside 
Critic blev snabbt Int. och Nordisk 
u. Champion och lyckades vid två 
tillfällen vinna gruppen. Men alla var 
inte positiva till den nya bullterriern. 
Helt förståeligt. Har man köpt en 
bullterriervalp för vakt/skydd och får 
en inställsam, glad och snäll hund, blir 
man naturligtvis besviken. Nu var det 
ju på den tiden svårt, på gräns till det 
omöjliga, att kunna sälja valparna till 
goda hem och kompetenta människor. 
Man födde helt enkelt upp, för att få nytt 
avelsmaterial att arbeta vidare med. 
Vi brukade, på den tiden, behålla 
valparna upp till 4-5 månader, då man 
ju hade en bättre möjlighet att välja 
ut de mest lovande. Då det inte fanns 
avsättning för de andra valparna fick 
de tyvärr sluta sina alltför korta liv. Vi 
tyckte nämligen det var otroligt viktigt 

att ingen valp slumpades bort och kom 
att riskera att bli en vandringspokal.
De som under dessa år hjälpte oss och 
lärde oss var miss Johnstone och miss 
Williams, kennel Romany.

Panzarkrafts Top Hat
Långsamt vann bullterriern fotfäste 
i Sverige. I slutet av 1960–talet 
importerade vi Booksale Firebrand. 
Han hade Romany-föräldrar och 
lyckades med bedriften att bli BIS på 
den stora internationella utställningen 
i Helsingfors 1970. Naturligtvis en 
sensation! En bullterrier blir BIS! Det 
hade aldrig hänt förut och har så vitt 
jag vet fortfarande inte hänt igen i 
Sverige. Booksale Firebrands största 
bedrift var nog att han blev far till 
Panzarkrafts Top Hat. Top Hat var en 
stor kraftig hane, som snabbt blev allas 
favorit och gjorde en enorm PR för 
rasen. Han var en typisk representant 
för 1970–talets bullterrier; snäll, vänlig 
och med stor personligt plus. Han blev 
gruppsegrare för Lavinia Graham-
Weall, en stor engelsk uppfödare, på 
SKK:s stora internationella utställning 
i Göteborg 1972. Vilken seger det var! 
På den tiden var det näst intill otroligt, 
att en bullterrier skulle kunna slå ut alla 
vältrimmade skottar, foxterrier, Stig 
Ahlbergs fantastiska airedaleterrier o.s.v. 
Nu började intresset vakna för rasen. 
Två nya uppfödare kom till, Lisbeth 
och Lars Eriksson, kennel Topline och 
Gunnar Strömbert, kennel Warmaster. 
Jag tror faktiskt, att det var Top Hat som 
fick dem att börja intresseras sig för 
rasen. Bodil Granberg, kennel Bodil, 
då välkänd för sina släthårsfoxar, följde 

snart efter. Så var vi plötsligt 4 svenska 
uppfödare som samarbetade för rasens 
bästa på ett föredömligt sätt. 
När Olle och jag första gången 
kontaktade Romany–kenneln och bad 
om råd samt ödmjukast ansökte om 
att få köpa en hanhund, skickade vi 
med en kort av vår Bussi. Av en slump 
hade fotot tagits framför en ståtlig 
herrgårdsbyggnad, jag tror det var ett 
landshövdingsresident. Vi fick svar från 
miss Johnstone som förklarade att vår 
Bussi var väl värd att satsa på och att vi 
hade den mest perfekta bostaden för en 
bullterrier! Som väl var kom varken miss 
Johnston eller miss Williams till Sverige, 
så de slapp se, att vi bodde i en liten röd 
stuga på landet. Bullterriern skulle så att 
säga tillhöra ”upper class”. Importerna 
spelade givetvis stor roll för rasens 
utveckling i Sverige. Anmärkningsvärt 
för tiden är kanske, att inte mindre än 
tre engelska champions kom in i landet 
och då får man komma ihåg, att rasen 
verkligen var numerärt liten i vårt land. 

Svenska bullterrierklubben
I mitten av 1970–talet hade intresset 
för rasen blivit såpass stort, att vi 
tyckte att det var dags att starta en 
rasklubb. År 1976 startades Svenska 
Bullterrierklubben av Gunnar Stömbert, 
ett av de största namnen inom svensk 
bullterrierhistoria, Jörgen Lundquist, 
en helt vanlig, men otroligt intresserad 
bullterrierägare och jag själv. Nästan 
omedelbart väcktes den gamla frågan 
till liv - skulle vi fortsätta föda upp 
snälla bullterrier eller skulle vi gå 
tillbaka till gamla tiders hundar med 
stor kampvilja och dådkraft? Det 

Treffenlods Bussi FOTO Åke Wintzell
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“Mentaliteten är också bland 
det viktigaste hos en hund, och 
det gick trögt i början, då det 
gällde att få bullterrierägarna att 
MH-testa sina hundar. Genom 
mentalbeskrivningarna gick det 
att bevisa, att bullterriern inte är 
en farlig ras, det är ingen hund att 
frukta, tvärtom - det är en vänlig 
hund, som älskar människor. 
Detta hade vi nytta av, när debatten 
om kamphundar kom upp i början 
av 2000-talet. Bullterriern löpte risk 
att förbjudas, men dess ofarlighet 
gick alltså att bevisa.”

Knähund
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var ingen lätt fråga, även om det kan 
tyckas så i dag, då det handlade om 
rasens karaktärsdrag och ett helt annat 
samhällsperspektiv. Egentligen ville väl 
varken Gunnar, Jörgen eller jag ha, en i 
våra ögon ”menlös” hund, men vi enades 
så småningom om, att i vårt moderna 
samhälle skulle det vara svårt att ha en 
hund som Bussi, så vi skulle fortsätta 
på den väg, jag redan börjat på genom 
Romany Ringside Critic. 

Gunnar Strömbert och jag var eniga 
om, att det sällan var domare på våra 
officiella utställningar som verkligen 
kunde rasen. Därför beslutades att 
vår klubb årligen skulle ha en Open 
Show, med speciellt inbjudna engelska 
uppfödare som domare. Man skulle 
därmed få en uppfattning om hur vår 
ras utvecklades. När vi någon gång på en 
SKK- eller SvTeK-utställning tilldelades 
en i våra ögon kompetent domare, 
skulle vi visa vår uppskattning genom 
att minst anmäla 50 stycken bullterrier. 
Alla hundar, som kunde gå eller stå 
skulle ställa upp för rasens skull. Och 
det gjorde de! Det första exemplet på 
detta var år 1977 på SKK:s utställning 
i Gävle. En legendarisk bullterrierman 
från England, Tom Horner, dömde 
bullterrier. Och se, vad ingen hade 
kunnat drömma om hände. Över 50 
bullterrier anmäldes till Gävle. Dom 
kom från Kiruna i norr till Ystad i söder. 
Bullterriern hade äntligen blivit en ras 
att räkna med! 

Pionjärer inom hälsoarbete 
Under 1980 och 1990–talet tillkommer 
allt fler uppfödare, naturligtvis på gott 
och ont, och rasen blir populär, något av 
en ”innehund”. Jag tror, att vår klubb var 
en av de första rasklubbar som startade 
ett hälsoprogram, vilket också skedde 
under denna tidsperiod. Det krävdes att 
avelsdjuren skulle vara undersökta för 
hjärtfel, njurfel, hudproblem och patella 
av behörig veterinär.  Det var inte lätt 
att få med alla uppfödare på detta, men 

det gick, och hälsotesterna är numera 
ett kriterium för att få valpförmedling 
genom klubben. Tillika har ett 
önskemål om BAER-test på avelsdjuren 
tillkommit, då bullterriern liksom en del 
andra raser är behäftad med en viss typ 
av hörseldefekter. Mentaliteten är också 

bland det viktigaste hos en hund, och 
det gick trögt i början, då det gällde att 
få bullterrierägarna att MH-testa sina 
hundar. Genom mentalbeskrivningarna 
gick det att bevisa, att bullterriern inte 
är en farlig ras, det är ingen hund att 
frukta, tvärtom - det är en vänlig hund, 
som älskar människor. Detta hade vi 
nytta av, när debatten om kamphundar 
kom upp i början av 2000-talet. 
Bullterriern löpte risk att förbjudas, men 
dess ofarlighet gick alltså att bevisa. Det 
diskuteras en hel del om bullterrierns 
förflutna som kamphund, och vågorna 
har gått höga i debatten. Kevin Kane 
har skrivit utredningar där tesen om 
denna kamphundsbakgrund är slagen 
”i spillror”. Det må vara hur det vill med 
den saken och medveten avel har som 
tidigare påpekats gjort sitt. Bullterriern 
är en mycket stabil och social hundras, 
som alltid försöker lösa problem på ett 
fredligt sätt. Men som så många andra 
hundar bor där en ”liten djävul” i varje 
individ, och den ska inte väckas till liv.
Jag kan säga idag, att visst gjorde vi rätt, 
när vi gick in för den milda varianten av 
rasen, men att avla bort alla egenskaper, 
som en gång gjorde bullterriern känd 
och älskad över hela världen, det känns 
också fel?

Under 1990–talet började man erkänna 
att rasen hade vissa sjukdomar, som 
förmodligen berodde på inavel. Visst 

fanns det hundar med både hjärt- och 
njurfel. Visst hade rasen hudproblem, 
men jag tror och hoppas, att vi håller på 
att komma till rätta med det.

Vad vi inte har kommit till rätta med är 
bettfel. Bullterriern uppmärksammas i 
SRD med anledning av dess bett- och 
hudproblem. Då uppfödarna i långliga 
tider har koncentrerat sig på det 
äggformade huvudet har även kraniets 
form förändrats extremt om man jämför 
med det ”vanliga” hundkraniet. I sin tur 
leder detta till att bettfel lätt kan uppstå, 
vilket uppfödarna är medvetna om 
och bekämpar i möjligaste mån. I dag 
kan jag tycka, att de domare, som förr i 
tiden, satte en välgående, välbyggd hund 
med ”vanligt” huvud framför en med ett 
extremt huvud och i värsta fall underbett 
gjorde rätt. Det tyckte jag definitivt inte 
då. 

Jag har naturligtvis många gånger 
under årens lopp fått frågan om vad 
som är viktigt för att kunna föda upp 
bullterrier. För det första måste man 
ha god ekonomi för att aldrig frestas 
att sälja en valp till underpris. Det är 
en dyr hobby att föda upp bullterrier. 
Viktigt är också att ha mycket gott om 
utrymme till sina hundar och valpkullar. 
Man bör helst ha en kennelanläggning. 
För hur gör man annars när valparna 
inte blir sålda förrän de kanske är 5-6 
månader? När en bullterrier kommer 
in i utställningsringen tar han ringen i 
besittning. Det strålar om honom, han 
gnistrar, han är kungen. Full av vitalitet, 
hälsa och självförtroende – inget annat 
är möjligt att meritera! 

Nå, har bullterriern blivit bättre 
eller sämre på 50 år? Jag vet inte! I 
Terrierboken skriver Björn von Rosen, 
ordet terrier har för mig en viss hård, 
härlig, målmedveten klang! Jag hoppas, 
att de orden fortfarande stämmer in på 
bullterriern.    
    ☐

Romany Ringside Critic PanzarkraftsTop Hat

“När en bullterrier kommer in i 
utställningsringen tar han ringen i 
besittning. Det strålar om honom, 
han gnistrar, han är kungen. Full av 
vitalitet, hälsa och självförtroende – 
inget annat är möjligt att meritera! “
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Bullkalaset 2011

Bullterrierklubbens rasspecial
En gång om året är det stort bullkalas och 
i år gick det av stapeln 13-14 augusti på 
Vilsta camping i Eskilstuna. 

Bullterrierklubben har förmånen att få 
ha sin rasspecial där och vad kan väl 
vara bättre än att ha gott om plats för 
både människor, hundar, tält och fest 
samtidigt som man ser vackra hundar, 
träffar trevliga människor och får sin 
hund bedömd av en sann rasspecialist! 
Det som kanske är mest påtagligt på 
”Bullespecialen” är den goda stämningen 
både i och utanför ringarna. Inte ett morr 
eller ilsket utfall hördes och dessutom är 
ju bullterriern en ras som är känd för att 
vara tyst. 
Dömde gjorde två mycket välkända 
engelska domare Mrs Maureen 
Hughes, kennel Graymore och Mr 
Darren Blakeley, kennel Dazlin, som 
båda har lång och gedigen erfarenhet 
av uppfödning och domaruppdrag 
över hela världen. I år bedömdes 
miniatyrbullterrierna för första gången 
i två ringar då deras antal har ökat 
markant de senaste åren. Inte mindre 
än 58 fina och gladlynta miniatyrer 

från Sverige och övriga Europa äntrade 
gräsmattan på lördagen, även kvaliteten 
har ökat markant så en stor eloge till 
de hårt satsande miniatyruppfödarna! 
Det var en mycket lovande svensk 
juniortik som i hård konkurrens blev 
BIR miniatyrbullterrier, nämligen 
Tinybull’s Annie Lennox. Inte nog med 
det, miniatyrtiken slog även sin större 
kusin bullterriern i BIS-finalen! Att 
en miniatyrbullterrier vinner över 
bullterriern är en stor bedrift och har 
bara hänt en gång tidigare i klubbens 
historia. BIM miniatyr blev World Cup 
Porto. 
De svenska ”minisarna” står sig väl även 
i ett internationellt perspektiv och ett 
exempel på det är att en svenskfödd hund 
blev BIR på världsutställningen. 
På eftermiddagen var det dags för Trophy 
Show där specialinbjudna svenskfödda 
hundar som fyllt två år möttes. Bland 
miniatyrerna var det två hundar Isabull’s 
Caroline The Golden Girl och Isabull’s 
Ebbe Gustls Legacy som blev Trophy 
Winner och Runner Up, något som inte 
tillhör vanligheterna. Hos bullterriern 
var det två hundar som visserligen inte 
var nära släkt men typlika och mycket 

goda representanter för sin ras som 
placerade sig i topp. Trophy Winner blev 
Mad About Ticket to Ride och Runner up 
blev Golden League Lightning Strikes. På 
kvällen avnjöts traditionsenligt en härlig 
middag och det var god mat och många 
skratt! I anslutning till middagen hölls 
en auktion med ett dignande utbud av 
olika bullterrierprylar som drog in en hel 
del pengar till klubbkassan. Budgivarna 
haglade in anbud och alla gick därifrån 
nöjda och belåtna med sina inköp. 
På söndagen var det så dags för drygt 
90 bullterrier att inta ringarna. Tikarna 
och hanarna hade var sin ring och det 
var en fröjd för ögat att se alla fantastiska 
hundar som på sitt självklara sätt travade 
runt. Till slut var det bara BIR/BIM 
kvar att utse och detta gjorde domarna 
tillsammans, deras val föll på en norsk 
juniorhane Bullenoias Happy Gilmore 
BIM blev en van vinnare som dessutom 
visade sina kvaliteter som avelstik; Buffalo 
Bull’s I’m Independent Ida.

Ett stort tack till alla som hjälpt till att 
göra denna Open Show till en minnesvärd 
och härlig helg!                     ☐

TEXT Carina Fransson FOTO Astrid Lundquist

Miniatyrbullterrier
BIR, BIS - Tinybull’s Annie Lennox 
BIM - World Cup Porto 
Bästa uppfödargrupp – World Cup
Bästa avelsklass tik – World Cup Chelsea

Trophy vinnare – Isabull’s Caroline th Golden Girl
Runner up – Isabull’s Ebbe Gustls Legacy

Bullterrier
BIR - Bullenoias Happy Gilmore
BIM – Buffalo Bull’s I’m Independent Ida
Bästa valp - Frosthäxans Galadriel
Bästa uppfödargrupp –  Buffalo Bull’s
Bästa avelsklass tik – Buffalo Bull’s I’m Independent Ida
Trophy vinnare – Mad About Ticket to Ride
Runner up - Golden League Lightning StrikesRe
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