R AC E PO RT R Æ T - ENGEL SK TOY TERRIER
Den engelske toy terrier er harmonisk bygget med en lang, elegant og let buet hals, en
smal og dyb brystkasse og en let buet lænd.

Engelsk toy terrier:

lille og
vågen

Ellautatur, nes et quunt.
Emquatur alia dolo mod magnati
onectem ex et

Den engelske toy terrier er en kvik og hurtig
hund, som trives fint med aktiviteter som f.eks.
agility. (Foto: Tarjei Bratt Hveding)

Den engelske toy terrier er en lille og aktiv selskabshund
n T ekst og f oto : D ort h e S kov b org

Den engelske toy terrier er fremavlet på baggrund af racen black
and tan terrier, en race der ikke længere findes, men som er kendt
fra beskrivelser og tegninger tilbage i 1500-tallet. Det er sandsynligvis den ældste terrierrace.
Nedlagde 300 rotter på en time
Den engelske toy terrier blev som type formet op gennem
1800-tallet i England, hvor miniaturehunde var meget populære, og flere kilder hævder, at den blev krydset med italiensk
mynde for at opnå den ønskede størrelse. Den blev i det victorianske England hurtigt populær som rottehund. Hunden blev
placeret i en indhegnet arena med en masse levende rotter, som

den skulle fange og dræbe flest på tid. Dette var en populær
sport, og der blev indgået mange væddemål om resultaterne.
Små hunde blev foretrukket, og dette fik indflydelse på avlen,
da idealet blev at fremavle den mindst mulige hund, som fortsat
var i stand til at begå sig i rottearenaen. Den mest kendte hund
er ”Tiny”, en black and tan terrier på bare 2,5 kg, som i 1848 slog
300 rotter ihjel på under en time.
En truet race
Rottejagt som sportsgren blev udfaset i takt med dannelsen af
den engelske kennelklub, og hundene begyndte i stedet at indtage udstillingsringen. På den første udstilling nogensinde, hvor

alle racer var repræsenteret, var der et større antal black and tan
terrier, som dengang blev inddelt i vægtgrupper. Opdelingen
fortsatte frem til 1920’erne, hvorefter racen splittedes op i manchester terrier og miniature black and tan terrier. Sidstnævnte
ændrede i 1962 navn til engelsk toy terrier.
Den engelske toy terrier er i dag på den engelske kennelklubs liste
over truede racer, og der gøres i England og mange andre lande
et stort arbejde rent avlsmæssigt for at reetablere en tilstrækkelig
stor genpulje samt for at øge kendskabet til racen. Den engelske
kennelklub har blandt andet åbnet deres stambøger for import
af manchester toy terrier fra Nordamerika, hvor de kan blive
omregistrerede til engelsk toy terrier, dog kun såfremt det kan
dokumenteres at det er en toy og ikke en standardvariant. Dette
har skabt stor debat ikke mindst blandt engelske avlere hvor der er
mange meninger både for og imod dette tiltag fra kennelklubben.
Racen er bedst kendt i hjemlandet samt i USA (hvor den kaldes
manchester toy terrier) og Finland, men er også forholdsvis udbredt i Norge og Sverige. I Danmark blev der opstartet avl på racen
tilbage i 1990’erne. I dag findes der to DKK-opdrættere i Danmark, og der er importeret nogle enkelte eksemplarer til landet de
sidste to år, så forhåbentlig vil vi se mere til denne race fremover.
Glem ikke det er en terrier
Det er en blid og imødekommende race på de fleste områder,
men man skal aldrig glemme, at det er en terrier, som oprindelig er skabt til at fange og slå byttedyr ihjel. Dette måtte jeg selv
erfare på den hårde måde. En dag gik naboens høns ude ved
vejkanten, og mine engelske toy terriere fik øje på dem inde fra
haven. Mine hunde går næsten altid løse på vores egen grund
under opsyn og kommer sædvanligvis altid, når der bliver kaldt
på dem. Men løse høns næsten inde på deres territorie var dog
mere, end de kunne acceptere, og på et splitsekund mistede naboen to høns, som mine hunde stolte bragte hjem. En anden dag
øvede jeg indkald med min dengang helt unge tæve. Jeg havde
godt set, at der var en del store skadeunger, som lige var fløjet af
reden, tæt på os, men mente det var en god træning for hunden.
Hun kom også fint ind de første to gange, men da en af skaderne

FAKTA OM
Engelsk toy terrier
TEMPERAMENT
Kvik, aktiv og vågen. Kærlig og social. Man må
ikke glemme, at den i fortiden udmærket kunne
klare sig i rotte-arenaen.
BEHOV
Daglig motion, gerne med mulighed for at løbe
frit. Tæt social kontakt – har behov for at være
med, hvor det sker.
STØRRELSE
Idealvægt: 2,7-3,6 kg. Ideel skulderhøjde: 25-30
cm.
PELS
Tyk, tættilliggende og glansfuld. Tætsiddende,
korte pelshår.
FARVER
Black and tan. Den sorte farve er som ibenholt,
og tan-farven ligner en ny kastanje, dyb og varm
i farven. Farverne må ikke flyde sammen.

fløj lige hen over hende, løb hun efter den, hoppede op i luften
og fangede den – og var absolut ikke indstillet på at aflevere den
til mig, så hun legede kispus med mig i næsten en halv time.
Således kan det på grund af hundens naturlige instinkter ikke
anbefales af have mindre dyr, såsom marsvin, kaniner eller lignende løse i hjemmet.
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Den engelske toy terrier er generelt en sund
race med få problemer. Et af de problemer,
der kan optræde, er tandmangel.

Lille men vågen
Den engelske toy terrier er en livlig, energisk og aktiv race, som
gerne deltager i lange gåture, lydighed og agility og andre former
for sport. Den har en rigtig god næse og går gerne spor. Det er
på langt de fleste områder en hund, som er forholdsvis nem at
opdrage. Den er både selvstændig og samarbejdsvillig og arbejder
gerne hårdt på at få ros af sin ejer, men man skal aldrig glemme
at den er og bliver en terrier.
Lidt af et rodehoved
At have en engelsk toy terrier betyder, at du har tæpper i hele
huset – den tager dem nemlig gerne med rundt, hvis den vil
ligge et andet sted end der, hvor du har planlagt. Du skal samle
masser af legetøj op, det skal nemlig kastes rundt og gerne slås
ihjel flere gange dagligt. Det er forbudt at sætte sig i sofaen uden
først at undersøge, om der ligger en hund gemt under et tæppe
eller en pude. Til gengæld kræver den ingen pelspleje, den slæber næsten intet med ind, selv ikke fra en mudret mark, og den
fælder minimalt. Det er en forholdsvis allergivenlig race, da
den ikke har nogen underuld. Det betyder dog også, at den kan
have behov for et dækken på meget kolde og våde dage eller på
længere ture i frostvejr.

Vil være med hvor det sker
En engelsk toy terrier knytter sig meget til familiens medlemmer, men kan være lidt reserveret over for fremmede, men det
varer dog sjældent særlig længe, før man er inde i varmen. Det

Ellautatur, nes et quunt.
Emquatur alia dolo mod magnati
onectem ex et
er en kærlig og imødekommende hund, som elsker selskab. Den
vil helst være der, hvor familien opholder sig. Mine engelske toy
terriere følger mig i tykt og tyndt. De går med i skoven og på
stranden og svømmer gerne (her skal man huske, at ænder og
svaner sagtens kan udses til byttedyr). De sidder på skødet, når
jeg arbejder på computeren, går gerne med ind under bruseren
og elsker at gemme sig under tæpper i sofaen. 
n

