Jack russell terrieren
anerkendt som race
I 1795 kom englænderen Jack Russell til
verden. Han fungerede som sognepræst
og var desuden passioneret jæger og
hundeavler. Resultatet af hans store avlsarbejde var en modig lille terrier, som
var fantastisk til jagt på ræv og grævling.
Mr. Russells hund, west country fox
terri
eren, blev hurtigt meget udbredt.
Den var nemlig ikke bare dygtig til at gå i
rævegrave; den var også en fremragende
rotte- og musejæger, og den kan egentlig
betragtes som pendant til den dansksvenske gårdhund. Terrieren var forholdsvis højbenet, og billeder af den
viser en hund, der ser ud som nutidens
parson jack russell. Senere kom en mere
kortbenet udgave af terrieren til; den
som i dag kaldes jack russell.
Danskerne har taget jack russellen til
sig. Især blandt hestefolk har den vundet
stor udbredelse. Hvor mange eksemplarer, der findes i Danmark, er uvist, men
det er ikke nogen sjælden hund. Her i
landet findes et langt større antal af den
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”almindelige” jack russell, end der gør af
den lidt større parson jack russell, der i
øvrigt blev blåstemplet som race af FCI i
begyndelsen af 1990’erne.

Bred variation
Den irske kennelklub har lavet benarbejdet til den internationale racestandard,
som FCI netop har vedtaget. Dansk Jack
Russell Terrier Klub har ganske vist kørt
med en standard i nogle år, men eftersom
jack russellen i vid udstrækning er avlet
”papirløst”, mangler der et fælles avlsmål
for racen. Derfor er der stor variation i
typen, hvilket også vil blive accepteret i
FCI’s racestandard. Man kan formode, at
det vil bremse tæveejerne i at anvende
såkaldte avlsmatadorer med det resultat,
at racen forbliver rimelig varieret.
Et ganske kort sammenkog af FCI’s
racestandard beskriver jack russellen som
en stærk, aktiv og intelligent arbejdende
hund. Den skal være frygtløs og venlig

med et vågent udtryk. Øjnene mørke og
mandelformede, ørene v-formede og kippede. Selve kroppen skal være stærk og
atletisk. Idealhøjden er 25-30 cm, og
kroppen skal være længere, end den er
høj (rektangulær). Hunden kan enten
være glathåret, ruhåret eller ”broken”.
Pelsen skal fortrinsvis være hvid med sorte, brune eller ”tanned” aftegn.
I løbet af 2001 afholder Dansk Kennel
Klub 7 arrangementer (se boksen), hvor
man kan få vurderet, om ens jack russell
terrier er racetypisk. Er den det, er det
muligt at få den optaget i Dansk Hundestambog, som Dansk Kennel Klub fører.
De hunde, der allerede har stamtavle
fra Dansk Jack Russell Terrier Klub, kan
(hvis de bliver bedømt som værende
racetypiske) få deres aneoplysninger
overført til Dansk Hundestambog. Hunde uden tidligere stambog indskrives
med blanke aner.
Jack russellen tilknyttes Dansk Terrier
Klub, som er specialklub under Dansk
Kennel Klub.

Visit hos jack russell terriere
”Hunden” har besøgt Vivian Koppelgaard
Andersen, Ølstykke, for at snuse lidt til
den ny-anerkendte race. Vivian og hendes mand Jørgen Olsen har haft jack russell i en del år. Den første kom til familien, da en vognmand var forbi for at levere en hest til Jørgen. Idet han kørte ud af
gårdspladsen, åbnede han bildøren med
et skævt grin og mumlede inde fra førersædet, at han havde glemt noget. En lille
ruhåret tæve blev skubbet ud ad døren,
og væk var vognmanden.
Siden har Smut, som tæven blev døbt,
fået fire kuld hvalpe, og hendes gener er
spredt grundigt ud over Sjælland. Vivian
og Jørgen har selv beholdt en enkelt
hanhvalp, som de har opkaldt Schufro
efter en kendt avlshingst.
- Tidligere havde jeg en retriever, som
jeg gik på udstilling med, fortæller
Vivian. - Derfor var det jo noget af et
spring at skifte til den lille terrier. Jeg
rynkede vist lidt på næsen ad den, men
tænkte at jeg jo nok skulle komme til at
holde af den. Og det skal jeg love for, at
jeg gjorde. Jeg synes, at jack russellen 
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Vivian var lidt skeptisk ved sit først møde med jack russellen, men det vendte hurtigt...

Jack russellen er en vågen og udtryksfuld hund.

13

. . . Jack russell terrieren anerkendt som race
Racetypevurderinger
Ved nedenstående arrangementer
kan jack russell terriere fremstilles til
vurdering af, om de er racetypiske:
8/3 2001 i Solrød
4/5 2001 i Ringsted
17/5 2001 i Ålborg
18/5 2001 i Kolding
15/6 2001 i Hillerød
10/8 2001 i Vissenbjerg
14/9 2001 i Brøndby
2/11 2001 i Herning

dermed ikke er så meget i vejen. Men
gør man en lille indsats med sin jack russell, kan man påvirke den som man vil.
Vores hunde er rimelig lydige, men vi
har for eksempel aldrig trænet dem i at
gå i snor. Det finder de sig bare i, når det
er nødvendigt.

God næse
Jack russellen lærer let forskellige kunster.
er en virkelig rar race. Den har temperament som en stor hund forstået på den
måde, at den ikke er så kulret, hidsig og
gøende som mange hunde af den her
lille type kan være.

En klog lille hund
- Jack russellen er ret intelligent, slår
Vivian fast. - Det er ingen sag at opdrage
den, og den er let at træne cirkusnumre
med. For eksempel har Jørgen muntret
sig med at lære Smut at gå op i kurven på
adskillige sprog.
Selvfølgelig findes der også uvorne
eksemplarer, og jeg tror faktisk, at der er
en tendens til, at man ligesom glemmer
at opdrage små hunde. Man lægger ikke
så meget mærke til deres ulydighed, fordi de ikke fylder så meget i landskabet og
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Som følge af, at jack russellen har været
avlet som jagthund i generationer, har
den en god næse. - Du kan altid se, om
den har færten af noget, smiler Vivian. Den vejrer, og den helmer ikke, før den
har nedlagt sit bytte. Engang havde vi
taget vores tæve med i sommerhus. Der
var flyttet en mus ind bag køleskabet,
hvilket hunden straks opdagede. I to
døgn veg hun ikke fra køleskabet! Hun
sad tålmodigt og ventede, indtil hun fik
chancen for at snuppe musen. Den havde kun lige tænkt på at stikke næ
sen
frem fra køleskabet, da den fik tævens
tandsæt at mærke. Bagefter sov hun, jeg
ved ikke hvor længe.
Når man bor på landet som Vivian og
Jørgen er det rart at vide, at man har
nogen til at holde gnaverne fra døren.
Men de årvågne terriere har også en
anden praktisk funktion. - De fungerer
som vagthunde for os, fortæller Vivian. Ingen kan nærme sig gården, uden vi får

Fremstillingen er gratis. Tilmelding 1
uge før arr specialklubber og 510,- kr.
for ikke-medlemmer. Se i øvrigt www.
dansk-kennel-klub.dk

det at vide. Selvfølgelig kan deres små
advarselsbjæf ikke skræmme nogen væk,
men det er godt, at vi bliver underrettet, når der sker noget.
■

Schufro er ferm med en bold, og man
skal stå tidligt op, hvis man skal have den
fra ham.

- De fleste hunde er jo legesyge, men jack russellen er overordentlig legesyg, siger Vivian, mens Schufro springer rundt og muntrer sig.

