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Oprindelse

I slutningen af 1800 tallet begyndte en voksende en-

James Hinks’ Bull Terrier omtales i litteraturen som

Bull Terrier gruppen er Bull Terrier opdrættere

gelsk middelklasse at efterspørge selskabs- og udstil-

’The New Bull Terrier’, idet den adskilte sig fra de hidtil

og ejere, der er medlemmer af Dansk Terrier

lingshunde. Hunde blev ikke længere kun betragtet

kendte ’bull and terriers” (kombinationer af bulldog og

Klub (DTK), som er racens special klub under

som brugshunde. De mere velstående klasser kunne

forskellige terriers).

Dansk Kennel Klub.

nu tillade sig at holde hund som statussymbol og hobby.

Hans mål var at skabe en helt hvid hund. Hinks’ ’hvide
kavaler’ blev hurtigt populær og gjorde sig godt på
hundeudstillinger. Bull Terrieren blev en modehund.
Der formidles desværre en del ukorrektheder og vandrehistorier om Bull Terrierens oprindelse og oprindelige formål både via bøger, raceklubber, opdrættere og
ejere, som forveksler dem med ’bull and terriers’.
F.eks. berømmes den tidlige Bull Terriers evner som
kamphund, og James Hinks tillægges fejlagtigt ønsket
om at skabe en sådan.
Research i samtidige kilder viser, at det ikke er korrekt.
Da James Hinks introducerede Bull Terrieren i 1862,
havde kampe mellem hunde og andre dyr været for-

Bull Terrier omkring 1935

budt i 27 år (siden 1835).

Bull Terrieren blev første gang præsenteret på en

Derudover benyttede James Hinks dalmatineren i sit

hundeudstilling i Birmingham i maj 1862. Den blev vist

avlsarbejde samt prioriterede den hvide farve over alt

af James Hinks, der anerkendes som ’racens skaber’.

andet.

James Hinks benyttede flere racer for at nå sit mål om

Egenskaber som styrke, hurtighed og aggression hav-

at skabe en ’Gentleman’s companion’ – en gentle-

de haft højeste prioritet, hvis det havde drejet sig om

mans ledsager – men den engelske bulldog, dalmati-

hunde, der skulle bruges til kamp.

neren og den - nu uddøde - engelske hvide terrier var

Vil du vide mere?
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Oprindelse

Få mere information om racen og vores arbejde og aktiviteter på:
www.engelskbullterrier.dk
Her finder du den racespecifikke avls strategi
(RAS), hvis formål er at sikre, at:



Racen udvikler sig positivt og i henhold
til racestandarden inden for:



-

Mentalitet

-

Sundhed

-

Eksteriør

Bull Terrieren forbliver en race uden
lovgivningsmæssige race- eller gruppespecifikke restriktioner.

I RAS får du også mere at vide om:



Racens oprindelse & population



Opdrætteres & ejeres ansvar

På gensyn i DTK
Bull Terrier gruppen

hovedingredienserne.

Bull Terrieren blev skabt som selskabs- og

En ægte Bull Terrier har FCI anerkendt stam-

udstillingshund. Det er den stadigvæk.

tavle! - Uden er det blot en kopihund….

