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Bull, bull, minibull
Det första som slår dig när du trä!ar en bullterrier, oavsett ras, är absolut deras unika och säregna utseende med sitt långa 
äggformade huvud, små svarta djupt pliriga ögon och kraftiga kroppsbyggnad. Ganska direkt efter det så möts du av deras 
omedelbara glädje. Bullterrier och miniatyrbullterrier är fullkomligt övertygade om att alla de möter älskar dem och att det är 
för deras skull du be"nner dig där. Hälsa gärna men akta näsan, de är lite klumpiga men menar inget illa när de råkar skalla dig 
för en blöt puss. Försök själv att pussas med den näsan!

Bullterrier och miniatyrbullterrier är två olika raser med nära 
släktskap men också en del olikheter.

Bullterrierns historia

”Bull and terrier dog”, som idag kallas Bullterrier, har sitt 
ursprung i att man korsade bulldog med olika terrier. I slutet av 
1800-talet började en växande engelsk medelklass att e!erfråga 
sällskaps och utställningshundar. Hundar betraktades inte läng-
re bara som brukshundar utan de mer välbeställda klasserna 
kunde nu tillåta sig att äga hund som statussymbol och hobby.

Första gången Bullterriern presenterad var på en hundutställ-
ning i Birmingham i maj 1862. Den blev visad av James Hinks, 
som erkändes som ”rasens skapare”. James Hinks använde 
många raser för att nå sitt mål om att skapa en ”gentleman´s 
companion”, men engelsk bulldogg, dalmatiner och den nu 
utdöda engelska vita terriern var huvudingredienserna. 

Exteriörmässigt hade den engelska vita terriern likheter med 
manchesterterriern. Målsättningen var att få fram en helvit 
hund som var stark, smidig och elegant. 

Den vita bullterriern erkändes som ras av Engelska Kennelklub-
ben 1887, den färgade först 1933. I Sverige visades den redan 
1891 på SKK:s första utställning. Rasen har sedan sporadiskt 

dykt upp, ibland med decenniers mellanrum. På 1950-talet bör-
jade sakta en seriös och varaktig uppfödning ta form, men det 
dröjde ända till 1960 innan rasen etablerades på allvar genom 
Kennel Panzarkra!s halvsekel-långa hunduppfödning. År 1976 
bildades Svenska Bullterrierklubben.

En vanligt missuppfattning är att bullterriern avlades fram som 
kamphund till tjurhetsning med det stämmer inte. Då James 
Hinks introducerade bullterrier 1862, hade kamp mellan hun-
dar och andra djur varit förbjudet i 27 år (sedan 1835). Utöver 
det prioriterade James Hinks den vita färgen över allt annat i 
sitt avelsarbete, vilket han inte hade gjort om han ville skapa 
en kamphund. Egenskaper som till exempel styrka, snabbhet 
och aggressivitet hade då ha! större betydelse än pälsens färg. 
Dessutom använde han dalmatiner för att skapa rasen. En ras 
som minskade bullterrierns kampegenskaper väsentligt.

Miniatyrbullterrierns historia

En mindre variant av bullterrier har varit känd sedan början av 
1900-talet. I jämförelse med sin storasyster bullterriern använ-
des den i större utsträckning som råtthund på landsbygden. De 
"esta gamla illustrationer som #nns av s.k. ”råtthundar” visar 
på små hundar av bullterriertyp, vilka ska ha vägt mellan 4 och 
5,5 kilo. 
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Ett antal uppfödare specialiserade sig på den mindre bullter-
riern och den första utställningen där ”miniatyrbullterrier” 
hade sin egen klass var på ”International Dog Show” i Islington 
maj 1863. Åren innan första världskriget föll populariteten för 
dessa små bullterrier och 1918 togs miniatyrbullterrier bort 
från Storbritanniens Kennelklubbs rasregistrering. Trots det så 
fortsatte en handfull uppfödare att föda upp. 1938 startade en 
grupp entusiaster ”Miniature Bull Terrier Club” under ord-
förande Colonel Richard Glynn. De arbetade aktivt för rasens 
fortlevnad och skrev en skrivelse till KC för där sy!et var att 
miniatyrbullterriers skulle få egna utställningsklasser där mini-
atyrer skulle mätas in under 35,5 cm i manken. 

De första miniatyrerna kom till Sverige 1967, men rasen 
etablerades först under 80-talet. Under slutet av 90-talet ökade 
intresset för miniatyrbullterrier och idag har Sverige en väl be-
fäst avel av rasen. År 2018 #nns det ca 15-20 aktiva uppfödare 
av miniatyrbullterrier, de "esta har en kull per år, men ett antal 
relativt nya uppfödare har tillkommit som föder upp många 
"er kullar per år. De senaste åren har rasen därför ökat markant 
i antal, från ca 50 registrerade hundar per år under början av 
2000-talet till 187 registrerade hundar 2018. 

Lika men ändå olika

I rasstandarden är det endast storlek och historia som särskiljer 
raserna åt. Men många uppfödare och ägare vittnar om att mini-
atyrbullterriern är mer terrier och kanske lite mer lättlärd medan 
bullterriern har en tendens att vara mer egensinnig och sävlig. 

I en relativt ny forskningsrapport (Parker et al. 2017) har en 
forskargrupp med hjälp av historisk data undersökt rasers och 

hundtypers uppkomst och kunnat konstatera att bullterrier 
och miniatyrbullterrier har ett nära släktskap men också "era 
olikheter. Det mest intressanta är att bullterriern har inslag av 
engelsk bulldog, vilket miniatyrbullterriern enligt rapporten 
inte har. Bullterriern delar också "er gener med american staf-
fordshire terrier än vad miniatyrbullterriern gör. 

Studien ger en förklaring till de uppfattade olikheterna både i 
typ och karaktär. Samtidigt kastar den omkull en hel del gam-
mal kunskap och skapar nya funderingar.

Exteriör

Raserna ska vara kra!igt byggda, muskulösa, välbalanserade 
och rörliga, med ett intresserat, bestämt och intelligent uttryck. 
Kronan på verket är det äggformade, släta huvudet med små, 
upprättstående öron och små, djupt liggande ögon.

Rasernas exteriör anses vara sund och funktionell, deras kom-
pakta, muskulösa kroppsbyggnad medför ett explosivt uttryck 
och rörelsemönster. 

Båda raserna existerar i fyra olika typer, som alla är godkända: 
bulltyp, terriertyp, dalmatintyp och middle of the roadtyp (som 
egentligen är den ultimata mixen av de övriga typerna). De allra 
"esta miniatyrbullterrier är av terriertyp medan bullterriern har 
en större variation av typer 

De är snarare kort- än långdistansare vilket beror på deras 
kompakta, muskulösa kroppsbyggnad. Under rörelse skall den 
verka samlad och smidigt täcka mark med fria, lätta steg och 
med en typiskt självsäker utstrålning. På senare år är det många 
som visar raserna i ett allt för högt tempo. De ska inte rusa runt 
i ringen utan de ska vinna mark i steget utan att gå allt för fort 
fram.

Bullterriern har ingen storlek- eller viktgräns utan ska ha max-
imal substans i förhållande till sin storlek. Miniatyrbull terriern 
ska enligt rasstandarden inte överstiga 35,5 cm. Men de allra 
"esta är för stora. Enligt de mätningar som genomförts kan vi 
konstatera att rasen i snitt i Sverige ligger några centimeter över 
rasstandaren. Dock är de generellt inte särdeles stora om man 
jämför med utlandet. 

Standarden för båda raserna lägger stor vikt vid helheten och 
tydliggör att varken bull-eller miniatyrbullterrier har någon 
fel-lista. Hunden ska dömas utifrån sina förtjänster och helhet-
en, inte utifrån fel.

Uppfödarnas mål är, och har hela tiden varit, att föda upp 
stabila, vänliga och trygga bullterriers av båda raserna som skall 
passa väl in i samhället. Kännetecknande för raserna är att de i 
allmänhet inte vaktar, att de är tålmodiga, har mycket hög ret-
ningströskel och ett öppet sinnelag med lugnt och stabilt psyke. 

Både bull- och miniatybullterrier #nns i många olika färgvari-
anter, de vita hundarna skall ha ren vit päls. Hudpigmentering 
och tecken på huvudet är inget fel, men färgade stänk i den vita 
pälsen är inte önskvärt. När det gäller färgade hundar, säger 
standarden att färgen ska dominera över det vita. Den säger 
inget om hur teckningen ska utbreda sig. Det är alltså inget fel 
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om hunden har vita partier på rygg och sidor. Alla bullterrier 
har mer eller mindre olika teckning vilket ger olika uttryck, 
hundar helt utan eller med mycket lite vita tecken upplevs 
till exempel o!a tunnare i benstommen än hundar med vita 
tecken. Om övriga detaljer är likvärdiga föredras bland de fär-
gade brindle. brindle, svart, röd, fawn och trefärgat accepteras. 
Pälsen är i övrigt kort och lättskött, många uppfattar att de vita 
fäller en aningen mer än de andra färgerna. Huden ska vara fast 
och stramt åtliggande på hela hunden. Huden är en av de saker 
som synas extra vid avel, den ska vara felfri och frisk. 

Bullterriern skiljer sig från andra inte bara i utseende, utan 
den har även en väldigt stark och egen karaktär. Man får o!a 
läsa och höra att en bullterrier är en del hund, en del katt, och 
resten som ett treårigt barn till sättet. Sysselsätter man inte en 
bullterrier så sysselsätter de sig själva, och har de en gång fått 
göra något, så glömmer det inte bort det. Det är därför väldigt 
viktigt att vara konsekvent i uppfostran och från början ha 
tydliga gränser. Bullterrierraserna behöver en fast men vänlig 
hand. De mår bäst av en balanserad mix av disciplin och kärlek. 
Du måste som ägare sätta bestämda gränser och se till att kon-
sekvent hålla dem. Rasen är intelligent och lär sig lätt, men på 
sina egna villkor och när det passar. Är man därför exempelvis 
intresserad av att nå framgång i sporter som lydnad och agility 
så rekommenderar uppfödare sällan en bullterrier till just de 
hemmen. Men det #nns självklart individer inom raserna som 
är både följsamma och som gör bra ifrån sig inom diverse olika 
hundsportsgrenar.

En vanlig fråga man får som bullterrier ägare är hur de är som 
familjehundar, många ser de burdusa och bu$iga sättet och 
antar därmed att rasen inte är lämpad kring barn. Men fallet 
är så att de är utomordentliga familjehundar, så länge du och 
familjen är beredda att dela er tid, ert engagemang och person-
liga sfär. 

Minibull på stark frammarsch

Antalet registrerade miniatyrbullterrier har ha! en mycket kraf-
tig utveckling de senaste tio åren. Från att ha varit en numerärt 
liten terrierras, enda fram till 2009, till att idag vara en av de 
största terrierraserna med hela 168 registrerade hundar 2018. 

Förklaringen ligger dels i att många människor går mot att vilja 
ha mindre hundar och populariteten har därmed ökat. Vi kan 
också se att "era tidigare bullterrierägare nu köper miniatyr-
bullterrier. 

En annan förklaring kring den kra!iga ökningen är att minia-
tyrbullterrieruppfödare historiskt har fött upp i liten skala med 
ca 1 kull per uppfödare och år. Men det har de senaste fem/sex 
åren skett en förändring där ett fåtal nya kennlar föder upp och 
importerar många valpar. 

Registreringsstatistiken för bullterrier går en helt motsatt trend 
till mötes. Här kan vi ses ett skarpt minskat antal registrerade 
hundar från 2009 och sedan har trenden fortsatt till att 2018 
ligga på den lägsta nivån på 30 år. 

Antalet bullterrieruppfödare har kra!igt minskat och "era av 
de uppfödare som ha! kullar relativt frekvent och som besuttit 
stor erfarenhet och kunskap har slutat föda upp. 
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Det har endast fötts 25 bullterriervalpar i Sverige 2018 och 12 
bullterrier har importerats. Det mycket höga antalet importer 
(30 %) kan förmodligen förklaras till att e!erfrågan är högre 
än utbudet och att uppfödare och vanliga valpköpare då söker 
sig utomlands för att hitta en bullterrier. Vi ser att några nya 
bullterrierkennlar registrerats och hoppas därför på ett ökat 
antal kullar för 2019.

Var hittar jag min valp? 

Du kan lära dig mycket om raserna genom att trä%a och lära 
känna olika bullterrierindivider. Ta kontakt med olika uppfö-
dare och se om det #nns möjlighet att hälsa på. Det är viktigt 
att hitta en uppfödare som du känner förtroende för. Svenska 
Bullterrierklubben har en lista över uppfödare som alla följer 
klubbens hälsoprogram, är medlemmar i SKK och stödjer 
rasklubbens arbete, du hittar dem under ”valpförmedling” på 
www.svbtk.com. 

Det är också en god idé att bli medlem i SvBtk. Då får du klub-
bens genomarbetade och trevliga tidning som ger dit matnyt-
tig information om raserna, anekdoter och information om 
aktiviteter som klubben anordnar. I tidningen hittar du också 
de uppfödare som är anslutna till klubben. 

Du kan även trä%a rasrepresentanter (vanliga bull/minibull 
ägare) som erbjuder att ta emot dig i sitt hem. På vissa platser i 
landet anordnas även bullterrierpromenader, information om 
dessa och om rasrepresentanter hittar du på klubbens hemsida. 
Du kan även få namn och adresser till uppfödare genom Svenska 
Kennelklubben (SKK).

Vill du läsa härliga anekdoter och få en inblick om hur livet kan 
te sig med bullterrier så rekommenderar vi Barbro Lindgrens 
böcker om Rosa. Du kan också läsa Pija Lindenbaums trä%säkra 
bok ”Boken om Bodil”. Dessa böckerna ger total igenkänning 
för oss alla som någon gång levt med eller upplevt bullterrier. 

Linnea Sjögren, Sigrid Östergren, Astrid Odell

RASSPECIAL! BULL OCH MINIATYRBULLTERRIER
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På grund av rasernas huvudform har man svårigheter att bibehål-
la ett korrekt bett. Det är relativt vanligt både med underbett, och 
inverterade canintänder. Båda raserna #nns listade i Särskilda 
Rasspeci#ka Domaranvisningar (SRD) för ”hörntänder som går 
upp i gommen”. Även om man naturligtvis e!ersträvar jämna 
tänder i ett komplett och korrekt saxbett, ska man komma ihåg 
att standarden för raserna inte listar bettfel under en fellista. 
Bettfel ska därför på utställning värderas på samma sätt som 
andra exteriöra fel och alltså inte vara utslagsgivande. En i övrigt 
utmärkt hund med till exempel ett underbett är således fortfaran-
de en utmärkt hund. 
Inverterade canintänder beror sällan på för veka underkäkar 
utan istället på att i3orna svänger bakåt (i huvudformens rikt-
ning) vilket gör att nedre canintanden inte får plats.
Utöver hud och bett har de senaste åren även ”allt för små 
ögonöppningar” lagts till SRD-listan för båda raserna. Detta 
utan diskussion med varken SvTeK eller rasklubben. Ingen av 
raserna har någonsin ha! problem med ögon, något som både 
domare, uppfödare och vanliga ägare vittnar om. Det #nns inte 
heller med i försäkringsstatistiken eller några SRD protokoll 
innan raserna #ck tillägget. Rasklubben arbetar därför aktivt 
med att få bort skrivningen om ”allt för små ögon”

Avelskommittén SvBtk

RASSPECIAL! BULL OCH MINIATYRBULLTERRIER

Hälsa

Både bullterriern och miniatyrbullterrier är o!a av ny#ken och 
tämligen glupsk natur varvid en av den vanligaste anledningen 
till att de besöker veterinären är ”oidenti#erbart föremål i bu-
ken”. Även skador är överrepresenterade precis som på många 
andra terrierraser. Deras glada och explosiva framfart så kallat 
”bullefnatt” kan vara en stor anledning i antalet skador. Försäk-
ringsstatistik visar visar att främsta orsaken till veterinärbesök 
är skador och däre!er kommer hudproblem av olika slag och 
att hunden ätit något olämpligt. 

De sjukdomar som är överrepresenterat hos raserna globalt i 
jämförelse med andra raser är:
• Hudproblem, o!ast allergi
• Medfödda hjärtfel (aorta stenosis och mitralisdysplasi)
• Njursjukdom (hereditär nefrit samt polycystisk njursjukdom)

Uppfattning är att hälsostatusen på våra svenskfödda bull- och 
miniatyrbullterrier är bättre än i många andra länder. Vår 
uppfattning är att det beror på att klubben i många år varit ett 
föregångsland när det gäller att aktivt arbeta med hälsofrågor och 
hälsotester.
Njursjukdom och hjärtfel är inte vanligt förekommande på 
svenskfödda hundar medan någon form av hudproblem är mer 
vanligt, det allra vanligaste är allergi som ca 13% av bullterriers 
har.
Hos miniatyrerna har ögonsjukdomen Primär Linsluxation 
(PLL) varit relativt utbredd men sedan 2009 #nns det ett DNA-
test och därför ska alla avelsdjur av miniatyrbullterrier ha känd 
DNA-status vi arv eller DNA-test. 

Ino"ciellt Hälsoprogram

Svenska Bullterrierklubben har under många år ha! ett rigoröst 
ino&ciellt hälsoprogram i form av tester på avelsdjur inför avel. 
Hälsoprogrammet togs från början fram för bullterrier då minia-
tyrbullterriern var mycket få till antalet vid tidpunkten och minia-
tyrbullterrier kom med i samband med att populationen ökade. 
Det ino&ciella hälsoprogrammet består av tre tester som ska gö-
ras tidigast e!er ett års ålder och inför avel. Intygen ska utfärdas 
av veterinär med specialistkompetens i hundens- och kattens 
sjukdomar eller därvid jämförbar kompetens. För att få valp-
hänvisning på klubbens hemsida ska samtliga tester vara korrekt 
utfärdade.

Rasklubben förordar också att man gör BPH på avelsdjur  
men det är inget krav. 

Hälsoprogrammet innefattar:
• Test för att utesluta hjärtfel – blåsljud på hjärtat genom 
auskultation (lyssna med stetoskop). 
Ett blåsljud/"ödesljud behöver inte vara ett hjärtfel utan kan 
även vara tecken på ett starkt hjärta, därför rekommenderas 
hundar med blåsljud/"ödesljud att uppsöka en veterinär som 
är hjärtspecialist och genomföra ett ultraljud för att se om 
hunden har hjärtfel eller inte. 
• Test för att utesluta njursjukdom – Ett urinprov tas som 
mäter hundens urinprotein/kreatininkvot (UPC), denna ska 
inte överstiga 0,3.
• Undersökning för att avgöra hundens hudstatus - Kliniskt 
hudstatus – en veterinär undersöker huden för att utesluta 
allvarlig hudsjukdom vid testtillfället.
• Miniatyrbullterrier ska även ha känd PLL-status via arv 
eller PLL-DNA test. Tillåtna parningar är clear-clear eller 
clear-carrier.
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Den burdusa clownen 

Bull- och miniatyrbullterriern är härliga sällskapshundar, stabila, 
godmodiga, lekfulla, otroligt kärleksfulla och sanna sannlivs-
njutare. De är modiga, mycket envisa och starka och har en 
spontan och framfusig karaktär som gör att de kan upplevas som 
svåruppfostrad men med rätt motivation kan man även få den 
till en härlig men egensinnig träningskompis. 

Miniatyrbullterriern upplevs av många som lite mer lättlärd 
och alert medan bullterriern o!a är mer sävlig. Förmodligen 
beror det på skillnaden i ursprung där bullterriern enligt nya 
forskarrön har bulldogg i sina gener medan miniatyrbullter-
riern inte har det. Även rasernas ursprung och funktion skiljer 
sig åt, miniatyrbullterriern var i större utsträckning en råtthund 
på landsbygden medan bullterriern var en ”gentleman’s dog” i 
staden.

Oavsett storlek så har de en cool personlighet som utgår ifrån 
att alla är vänliga mot den och beter sig vänligt mot allt och 
alla. Om någon annan hund mot förmodan skulle vara args-
int brukar bullen bara helt ignorera det och fortsätta försöka 
övertyga vederbörande om sin förträ$ighet genom burdusa 
hopp och skutt. Det uppskattas inte alltid… Men om det skulle 
bli ordentligt bråk är bullterriern inte den som lägger sig. Man 
ska därför inte släppa ihop en bullterrier med hundar man inte 

känner. Det är också viktigt att socialträna redan från en tidig 
ålder, gärna med en bestämd hund som är vänlig men samtidigt 
kan säga ifrån ordentligt. 

Båda raserna har en tendens att upprepa saker de tycker känns 
bra eller är roligt och har lätt för att utveckla beteenden som 
från början kan verka oskyldiga men som i förlängningen 
blir till manier. Det kan till exempel vara så att valpen jagar 
sin svans, något som många som precis fått hem sin valp kan 
tycka ser lite lustigt ut eller har överseende med. Det kan också 
vara bitande, alla valpar bits, men med otroligt starka käkar 
och oförmåga att bita försiktigt kan det snabbt bli en mycket 
tråkig historia. Det har också en tendens att vilja slickas, hejdlös 
och o!a. Alla former av oönskade beteenden ska därför aldrig 
tillåtas, inte ens som liten gullig åtta veckors valp. Bitas, slickas 
(på sig själv eller andra) och jaga svans är strängeligen förbjudet 
från dag ett.

Bull- och miniatyrbullterriern är båda lika starka som glada. 
Clownen i den är lika hopplös som underbar. Det kan yttra sig 
i att de hellre går genom möblemanget än runt det när de får så 
kallade bulle fnatt. Bullefnatt är ren och skär livsglädje som ytt-
rar sig i hopp, skutt och snurrar i ett sällan skådat slag. Många 
springer med hjärtans lust rakt in i en vägg för att där tvärt 
vända om och hitta en annan vägg att studsa mot. Då gäller det 
att vara mjuk i knäna och stå stadigt på benen så du inte själv 
ramlar omkull mitt i spektaklet. 

Bullterrier och miniatyrbullterrier är båda mycket personliga 
raser där många uppfödare vittnar om att det är större skillnad 
mellan individer än mellan könen. Om man är intresserad av 
en valp kan det därför vara en god idé att fråga uppfödaren 
vilken de kan tro passa i just ditt hem. Det är av stor vikt att 
uppfödarna väljer sina valpköpare med omsorg då rasens säreg-
na egenskaper gör att den inte lämpar sig för alla.

Intresset för mentalitet har ökat sedan BPH (Beteende och 
Personlighetsbeskrivning Hund) togs fram i slutet av 2011. I 
dagsläget har 38 bullterrier och 54 miniatyrbullterrier men-
talbeskrivits, därmed är urvalet för litet för att validera resul-
tatet. Även om urvalet är litet visar sammanfattningen för de 
BPH som gjorts att båda raserna är glada, ny#kna och trygga 
utan aggressioner. 

Astrid Odell

Bullefnatt - Livsglädje komprimerat till att rusa runt, hoppa, skutta 
och snurra. Här uppvisat av bullefnattens mästare Doris
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Bulle med barn

Att välja bullterrier som sällskapshund 
när man planerar ett liv med många små-
barnsår framför sig kan kanske vid första 
tanke kännas galet när man läser om 
denna bu$iga och ibland ganska klumpi-
ga ras. De har ingen känsla för personlig 
sfär över huvud taget och vi var sedan 
tidigare vana att hamna under en 35 kilo 
tung bullterrier som skulle sitta och ligga 
på oss i tid och otid.

Nå väl, det blev en miniatyrbullterrier 
denna gång! En liten röd herre "yttade in 
och han var intensiv i sin valpperiod och 
hade om möjligt än mindre känsla för 
det där med att man kanske inte behöver 
sitta ihop varje gång man är i samma 
rum. En social, trevlig och lagom stöddig 
unghund som #ck följa med sin matte på 
kontorsjobb där han stal allas hjärtan i 
korridoren.

När han närmade sig 10 månader och var 
som mest slyngel var det så dags för den 
första människovalpen att göra nedslag 
i hans liv. Det var som att trycka på en 
knapp med texten ”gentleman” när jag 
kom hem med bebisen. Från första stund 
har han avgudat numera båda barnen 
och varit oerhört försiktig i deras närhet 
utan att vi har behövt styra hans intera-
gerande med dem. Han har alltid funnits 
i deras närhet på ett mjukt sätt och vi har 
varit noga med att inkludera honom i 
barnens närhet. 

När barnen så börjat krypa och röra sig 
har intresset från hunden avtagit mer och 
mer med deras framfart. Det är först nu 
när de är 2 och 4 år som han kan bjuda 
in till lek och någon gång så har ett barn 
knu%ats omkull när det dansas runt 
so'ordet. Som så o!a med barn som 
växer upp med hund så är det barnen 
som behöver fostras i hur man umgås, 
inte hunden.

Nackdelen med bullterrier är att de är 
väldigt tåliga i hantering och att det kan 
#nnas risk att du som vuxen tillåter mer 
än var gemene hund bör utstå. Bullter-
riers som är vana med barn blir precis 
lika glada över hårda barnklappar och 
små händer som borrar sig fast i pälsen, 
som en mjuk klapp. Andra hundar som 

barnen möter kanske inte är lika förtjusta 
över deras framfart. Det kräver mycket 
för att få barnen att förstå att bara för att 
vår hund aldrig reagerar på illtjut, och 
gärna själv kommer och kräver kramar 
av barnen, så vill inte alla andra hundar 
och djur det.

Det är väldigt befriande att ha en fyrbent 
familjemedlem som trivs att vara med oss 
i alla slags aktiviteter. Oavsett om det blir 
en vandring eller om vi tar en weekend 
i stadsmiljö så upptäcks det med stor 
ny#kenhet och trygghet. Bullterrierns 
brist på vakt och vall gör att de inte heller 
ska%ar sig olater som att valla och vakta 

barn och familj utan alltid är öppna 
och sociala för nya bekantskaper. Med 
en mjuk och konsekvent fostran av din 
bullterrier så får du en fantastisk kompis 
till dina barn och de blir som ler och 
långhalm med varann!

Sigrid Östergren



12           Terrierposten 2-2019

RASSPECIAL! BULL OCH MINIATYRBULLTERRIER

Leva med fyra bullar
"So#a! Titta! Skynda dig att titta, vilken ful hund!" Vi sitter i 
bilen, jag och min mamma. Jag är 14-15 år. Jag vrider på hu-
vudet och i periferin ser jag den. Den liknar inget jag någonsin 
sett förut. Jag kastar långa blickar e!er den medan vår bil rullar 
vidare. Där och då började allt. Den var vit, eller snarare lite 
grisskär och vaggade fram. Det var det konstigaste och mest 
underbara jag skådat. "En sån vill jag ha!" Mamma höll inte 
alls med. Hon trodde först inte sina ögon. Någon var ute med 
en gris i koppel mitt på blanka dagen. På riktigt, hon trodde 
först att det var en gris. Kanske hade min mamma rätt, kanske 
var det den fulaste av hundar. Men bullterriern är knappast en 
hund. Den är ett unikum, en märklig själ i en märklig kropp. 
Ett väsen. Den är ytterlighet och komplexitet. Bullterriern läm-
nar ingen oberörd. 

Många, många år senare sitter jag här. Mitt i ett livligt tivoli. Jag 
har fyra. FYRA. SÅDANA. Som om skäggiga damen, jonglören, 
svärdslukaren, hypnotisören, starke mannen och lytet tagit sig 
formerna av hundar och mitt hem är deras lekplats. Mitt i deras 
fantastiska värld. Där lever jag. Jag är lyckligt lottad där jag står 
och skrålar i köket "det här är ingen velodrom, sluta springa!" 
eller där jag ligger i so%an och e!er en timme av viljornas kamp 
om mitt hörn i so%an fortfarande vidhåller "nej, du bestämmer 
inte över mig, jag ligger här!" Ibland leker vi björnen sover 
tillsammans, ibland hotar jag med att lämna dem.

För de mesta är jag en del av dem och de är alltid en del av 
mig. Bokstavligen. De har nämligen ingen känsla för personlig 
sfär. Ligger jag på so%an ligger de där. Ovanpå mig, ovanpå 

varandra. Liksom staplade. De är fantastiska och oerhört stö-
rande. När någon frågar hur bullterriern är att leva med brukar 
jag svara "ingen normal människa ska%ar en sån". Alla konsta-
terar förvånat "Men du har ju fyra?!" Man nästan hör ljudet av 
polletten som trillar ner. De förstår. Jag är inte helt normal. Inte 
"hundarna" heller!

So!a Brännström

RASSPECIAL! BULL OCH MINIATYRBULLTERRIER
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So#potatis eller träningskompis?
-Titta! Du har en sån där hund med en sån där näsa! Så roligt 
att se en sån här, går det att tävla med dem? Min granne hade 
en sån förut men den brukade smita och sova i vår hammock 
på lördagsmorgonen! Min bullterrier Lovis brukar fånga en del 
uppmärksamhet när vi är ute på tävlingsbanorna. Och visst är 
hon en sån där med en lång näsa och de "esta som kommer 
fram har något roligt minne från en bullterrier i deras närhet. 
Alla hade inte grannens bullterrier sovandes i sin hammock på 
lördagarna men många har en rolig anekdot att dela med sig.

Jag hade min första bullterrier mellan 2007-2009 när hon tyvärr 
var tvungen att tas bort. Hon var en rolig hund som älskade 
tricks och annat kul. E!er hennes bortgång lovades jag en valp 
ur nästa kull och sju år senare #ck jag hem den #naste tiken 
Lovis. När jag köpte bullterrier så var tanken så klart främst en 
sällskapshund men e!ersom jag råkar ha en förkärlek för agility 
och dessutom en släkt med riktiga agilityentusiaster så #ck Lo-
vis följa med på träningar och testa tunnlar ganska så fort. När 
hon blev över året började vi träna smått och sommaren 2018 
debuterade vi.

Nu råkar det väl vara så att en bullterrier alltid är en bullterrier 
och o!ast så bestämmer sig Lovis för att hennes bana är bättre 
än domarens. En agilitykarriär är väl kanske inte riktigt det som 
framtiden spår men vårt mål är att försöka plocka tillräckligt 
med resultat för diplom i klass 1. Lovis och jag hittar på alla 
möjliga saker tillsammans och om det inte är agility så tävlar vi 
i Nosework. Nosework är som bekant en sport som inte kräver 
lika mycket samarbete som andra sporter utan här kan jag låta 
Lovis jobba medan jag följer och försöker läsa henne tillräckligt. 
Än så länge har vi lyckats få ett diplom men jag hoppas såklart 
att vi kan lyckas med målet upp"yttning med tiden. 

Oavsett resultat när vi har varit ute så har vi bara trä%at på po-
sitiva människor runt om på tävlingsplatserna och jag hoppas 
såklart att "er ska testa mer saker med sin bullterrier. Kanske 
kan också "er få upp ögonen för denna roliga ras och se att 
med rätta förväntningar så #nns förutsättningarna för att träna, 
tävla och ha kul tillsammans även om det inte är en renodlad 
tävlingshund. 

Det som skiljer en bullterrier från andra hundraser är nog den 
här lilla detaljen med ”will to please”. Lovis och jag är bästisar 
och hon går gladeligen med på allt jag ber henne om förutsatt 
att belöningen är tillräckligt stor. E!ersom hon inte #nner 
något egenvärde i att jag blir glad så är hon en hejare på att 
självbelöna. Att ta de hinder hon vill på en agilitybana eller att 
göra precis som jag ber henne om är inte ett självklart val. Sär-
skilt inte om jag ber henne ta om ett slarvigt utfört slalom tex. 
Då tycker hon nog gott att jag kan göra det själv så springer hon 
i mål och hämtar sin leksak. 

Som med de "esta terriers så har vi aldrig tråkigt! Vi tränar, 
förutom Agility och Nosework, även viltspår och drag i alla 
dess former. Nu senast så har vi gått med i ett svenskt ”team” 
för det amerikanska konceptet ”do more with your dog” där 
en ska träna in olika sorters trick, visa upp för en certi#erad in-
struktör och erövra titlar som Novice, Intermediate, Advanced, 
Expert och Champion Trick dog. Vi har lyckats med tre titlar 
sen Lovis parades och i skrivande stund är hon nere hos sin 
uppfödare i väntans tider på sin första valpkull. När valparna är 
födda och ut"yttade så ska Lovis få komma hem igen och vara 
en underbar familjehund och träningskompis igen. Svenska 
Bullterrierklubben premierar aktiva bullterrierekipage och varje 
år delar de ut priset ”Bodils Minnespris” till minne av Bodil 
Granberg. Bodil var uppfödare av bland annat bullterrier och 
hon uppträdde o!a med sin Bodils Minicirkus. Frågan är om 
det är mest imponerande att hon lyckades dressera bullterriers 
eller de fåglar, grisar och andra djur hon hade. Tyvärr #nns inte 
Bodil längre med oss men uppmärksammas årligen genom att 
klubben delar ut pris till en aktiv bullterrier, och Miniatyrbull-
terrier i hennes namn. 2018 prisades jag och Lovis med detta 
pris!

Felicia Mix
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Svenska bullterrierklubben
”En varm sommardag 1976 körde en ung man på motorcykel från 
Halmstad till Kjellerups Gård utanför Kattarp i Skåne. Han hette 
Jörgen Lundquist och hade förutom motorcykel ett brinnande 
intresse för bullterrier…”

Så börjar Svenska Bullterrierklubbens historia när Jörgen får med 
sig Ruth Hägglund och Gunnar Strömbert, två av Sveriges första 
uppfödare av bullterrier, att bilda Svenska Bullterrierklubben. 

Klubbens sy!e är att på olika sätt arbetet med att främja våra 
underbara raser bullterrier och miniatyrbullterrier. Detta ge-
nom att bland annat genom att arbeta för sund avel, informera 
om raserna och bjuda in till aktiviteter. 

Tidigt beslutades att hålla en årlig Open Show med kunniga 
rasspecialister. I samband med OS skulle även en svensk Trop- 
hy Show hållas med speciellt inbjudna svenskfödda hundar. 
Fortfarande är det en oskriven uppfattning, att en placering på 
Open Show är vida överlägsen alla championtitlar och vinster 
för ”vanliga” domare.

Idag är Open Show en väletablerad familjefest för alla bull- och 
miniatyrbullterrierägare. Den brukar fyllas med utställning, 
lotteri, auktioner , skojklasser och en gemensam middag på 
kvällen för de som vill. Att besöka Open Show är ett utmärkt 
tillfälle att få en översyn av raserna, här trä%ar du många uppfö-
dare och bullterrierägare på samma gång! 
Årets bullefest går av stapeln på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna 
den 3 augusti, varmt välkomna!

Vi har ca 200 medlemmar per år. För din medlemsavgi! bidrar 
du till arbetet med våra härliga raser och du får vår populära 
tidning Bullterriern som kommer ut 4 ggr/år. Dessutom anord-
nar klubben olika aktiviteter till exempel promenader, prova 
på hundkapplöpning, hinderbana, gemensamma datum för att 
genomföra BPH med mera. 

Medlemskap för svenska medlemmar 2019 
Kostnad medlemskap: 300 kr/år 
Kostnad familjemedlem: 60 kr/år 
Postgiro:432 47 64 -2 ställd till SvBtk 
Swish-nr:123 179 10 29 ställd till Svenska Bullterrierklubben 
Glöm inte att ange ditt namn och ”medlemsavgift” i 
meddelanderutan. 
Maila sedan nedanstående uppgifter till ansvarig för 
medlemsmatrikeln:medlem@svbtk.com 
namn, adress, telefonnummer, ev hunds stamtavlenamn, ev 
uppfödarnamn, emailadress och ev meddelande. 
Som ny medlem ska du få en bekrä!else på ditt medlems-
skap. Om du inte får det, kolla din skräppost då bekrä!el-
sen lätt kan fastna där.
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Bildgalleri bullterrier
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Bildgalleri miniatyrbullterrier

Tack alla som bidragit med bilder: Linnea Sjögren, Astrid Odell, Sigrid Östergren, So"a Brännström, Mimmi Elg, 
Jonny Saxholm, Felicia Mix, Leila Saukko, Ingrid Göppels, Nicole Draglund och Jenny Jansson.


