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Historik över

bostonterrierns ursprung
Bostonterriern är en skapelse av en hängiven
grupp hundentusiaster i och omkring staden
Boston, Mass, USA, av vilka många kanske
redan hemma i England sysslat med hundavel,
inte så mycket med inriktning på rasrenhet och
exteriör utan fastmer på andra speciella bruksegenskaper. Hundhetsning hade länge varit en
populär folksport, och det gällde att äga en hund
som i dådkraft, snabbhet och styrka saknade
sin like. Stora pengar i form av vadhållning och
penningpriser stod på spel, och många sökte
sig till det stora hundlandet England redan då
för att ﬁnna bra hundmaterial. Det var då fråga
om att ﬁnna individer, som meriterat sig på detta
område och även visat sig nedärva de önskvärda egenskaperna.
Sålunda fann man att en korsning mellan bulldogg och vissa ettriga terrierraser gav god utdelning, och så hamnade Judge, en kraftig högbent gosse på ca 14,5 kg av okänd härkomst
hos en Mr Hooper omkring år 1865. Han gick
sedermera till historien som Hooper’s Judge
och anses vara fallen efter en engelsk bulldogg
och en slags bullterrier, som i sin tur var en produkt av bulldogg och gammal engelsk terrier
som fanns i två färgvarianter, vit och black and
tan. Denna inblandning av den vita färgen från
båda håll har sedermera spelat en stor roll vid
utformningen av bostonterrierns karakteristiska
teckning. Ända fram till slutet av 1910-talet förekom både i avel och på utställningar vad vi
numera kallar feltecknade bostonterrier, med
halva eller hela vita huvuden, övervägande vitt
på kroppen etc.
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Hur den målmedvetna aveln egentligen tog
form mellan 1870 och 1890 vet vi tyvärr alltför
lite om, men den handhades i sanning av ytterst
skickliga visionärer och eldsjälar. Vi kan vidare
ana att en betydande del av avelsmaterialet under denna tid följde med utvandrare från England, och allteftersom intresset för hundhetsning avtog, inriktades aveln på den blivande
bostonterrierns övriga positiva egenskaper som
sällskapshund.
Man koncentrerade sig på lämplig inavel för att
minska storleken och få en mer homogen typ.
Hooper’s Judge tycks ha varit mera bulldogg
än terrier till utseendet. Han var mörkt brindle i
färgen med smal vit bläs och hade svagt underbett. Judge parades med Burnett’s Gyp (också
kallad Kate), en vit bulldoggsliknande betydligt
mindre tik (ca 10 kg) med kortare ben. Hon hade
dessutom kraftigt kort huvud och trekvartslång
svans. Resultatet blev bl a Well’s Eph, beskriven i litteraturen som en ful lågbent ”råbuse”,
vikt ungefär 12,5 kg, mörk brindle med oregelbundna ansiktstecken och lite vitt på fötterna.
Med Tobin’s Kate, en golden brindle, relativt liten tik (9 kg) med rak trekvartslång svans och
ganska kort huvud, ﬁck Eph i slutet av 70-talet
Barnard’s Tom och Atkinson’s Toby. Tom anses
vara den första kända bostonterriern med skruvad svans (Mr Barnard försökte låta sin veterinär räta ut svansen, men förgäves). Denne Tom
parades tillbaka på sin dotter, och därvid föddes
Barnard’s Mike, som var något ljusare brindle
med vita tecken och stora uttrycksfulla ögon.
Han hade mycket kort svans, men anlaget för

skruvad svans hade han fått i arv efter fadern,
och det vidarebefordrade han på sin avkomma,
liksom de stora ögonen. Dessa tre hanhundar,
Barnard’s Tom, Atkinson’s Toby och Barnard’s
Mike, anses vara de tre absolut starkaste stöttepelarna i detta skapande skede, då rasen
naturligtvis ännu var oerhört heterogen. I litteraturen ﬁnns det en riklig dokumentation över
bostonterrier från ca 1890 och ﬂera decennier
framåt, med foton och utförliga beskrivningar av
utseende, vikt och färg.
Så småningom hade rasen tillvunnit sig en allt
vidare popularitet och funnit vägarna från stallen och frisersalongerna (där aveln hittills i stor
utsträckning planerats och genomförts) till salongerna och de ﬁna damerna. Orsaken kan vi,
som i dag älskar rasen, mycket lätt förstå. Så
kom den dag år 1891, då ett fyrtiotal entusiaster i och omkring Boston, medlemmar av The
Boston Bulldog Club, samlades för att enas
om en standard och ansöka om anslutning till
Amerikanska Kennelklubben. Från att ha kallats
Round-headed Bulldog, Boston Bulldog, Toybull
mm, enades man om att kalla rasen The Boston Terrier, vilket godkändes av AKC år 1893.
Under de närmaste 25 åren därefter fortsatte
det hängivna arbetet med rasens konsolidering,
varunder dess popularitet ständigt ökade, så
att den under 20 långa år (1920–1939) låg som
etta eller tvåa bland Amerikas populäraste raser. Från 1920 till och med 1953 registrerades
301.201 bostonterrier. Numera ligger de årliga
registreringarna i USA på ca 10.000.
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Standard
SBTKs kommentarer
Standard
för bostonterrier
Originalstandard
FCI-standard
SKKs standardkommitté
Ursprungsland/hemland:
Användningsområde:
FCI-klassiﬁkation:

1990-02-28
1995-02-02; engelska
1996-01-10
USA
Sällskapshund
Grupp 9, sektion 11

Bakgrund/ändamål
Bostonterriern är USA’s nationalhund, men rasen har sitt ursprung i England, där man tidigt
intresserade sig för hundhetsning. För det ändamålet provade engelsmännen många olika
raskorsningar. Den som i början av 1800-talet
gjordes mellan bulldogg och den numera utdöda old english terrier ansågs lyckad och gav
upphov till bostonterrierns anfäder.
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Även i USA blev hundhetsning populär, särskilt
i och omkring staden Boston. År 1865 importerade man en hund, Judge, med ovannämnda
bakgrund, och han blev grundläggare till rasen
bostonterrier. Rasen blev sedan föremål för
en lokalt begränsad avel och kom härigenom
att konsolidera sin typ, som numera inte visar
särskilt stor terrierlikhet. Bostonterriern erkändes som ras av Amerikanska Kennelklubben år
1893.

Standard

SBTKs kommentarer

Helhetsintryck
Bostonterriern skall vara en livlig, synnerligen
intelligent, släthårig, kortnäst, kompakt byggd,
kortsvansad och välbalanserad hund. Den skall
vara antingen brindle, seal eller svart med välplacerade vita tecken. Huvudet skall stå i proportion till hundens storlek och uttrycket skall
vittna om påtaglig intelligens. Kroppen skall vara
ganska kort och väl samlad. Benen skall vara
starka och välvinklade. Svansen skall vara kort.
Ingen detalj skall vara så framträdande att den
påverkar hundens proportioner negativt. Rasen
skall ge intryck av beslutsamhet, styrka, energi
och verklig stil. Hållningen skall vara ledig och
elegant. God fördelning mellan färgade partier
och vita tecken är särskilt kännetecknande för
en god rasrepresentant. Vid bedömning av
helhetsintrycket skall särskild hänsyn tagas till
balans, uttryck, färg och teckning jämfört med
andra detaljer.
Den enda påtagliga skillnaden mellan könen
är att tikens kroppskonstitution är något mer ﬁnlemmad än hanhundens.
Den linjesköna kortryggade kroppen hos
bostonterriern i kombination med unika raskarakteristika, som dess kvadratiska huvudform
och käkparti och den iögonfallande teckningen,
har resulterat i ett litet nätt och charmerande
amerikanskt original – bostonterriern.

Helhetsintrycket skall ge bilden av en stram, spänstig och alert hund, med harmoniskt förhållande
mellan substans och elegans.
I amerikanska standarden beskrivs Bostonterriern: ”…have resulted in a most dapper and charming American original”.
Dapper kan översättas till: ﬂott, prydlig, snygg,
stilig, välklädd och elegant samt även rask och
ﬂink. Elegant = smakfull i klädsel, uppträdande
och uttryckssätt. Bostonterriern kan liknas vid en
ytterst stilfull ”herre i frack”.
Det är heller ingen stor och påtaglig skillnad
mellan könen, tikens kroppskonstitution är bara
något mer ﬁnlemmad. Hanarna skall inte vara
överdrivet kraftiga eller grova varken i huvud eller
kropp.
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Standard

SBTKs kommentarer

Viktiga måttförhållanden
Benlängden skall stå i proportion till kroppslängden för att understryka rasens påfallande
kvadratiska utseende. Bostonterriern skall
vara stadigt byggd och får inte ge intryck av
att vara varken spinkig eller grov. Benstomme
och muskler såväl som vikt och kroppsbyggnad
skall stå i proportion till varandra.
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Det är mycket viktigt att kroppslängden står i proportion och balans till benlängden, så att kroppen
inte är f ö r kort, utan att det ﬁnns plats för ryggens kotor.

ANTECKNINGAR

Standard

SBTKs kommentarer

Uppförande/karaktär
Rasen skall vara vänlig och livfull. Den har ett
utmärkt temperament och är mycket intelligent,
vilket gör den ojämförbar som sällskapshund.

Gentleman och clown, älskvärd och humoristisk,
orädd och nyﬁken.

ANTECKNINGAR
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Standard

SBTKs kommentarer

Huvud
SKALLPARTI

STOP

NOSTRYFFEL

NOSPARTI

LÄPPAR

Skallen skall vara kvadratisk med ﬂat
hjässa och vara fri från rynkor. Pannan
skall vara brant.
Stopet skall vara tydligt markerat.
Nostryffeln skall vara svart och bred
med en tydligt markerad linje mellan
näsborrarna.
Nospartiet skall vara kort, kvadratiskt,
brett och djupt och stå i proportion till
skallen. Det skall inte ha några rynkor.
Nospartiets längd skall vara kortare
än dess bredd och djup, och den skall
inte överstiga 1/3 av skallens längd.
Nosryggen skall vara parallell med
hjässan.
Läpparna skall ha gott djup men får
inte vara löst hängande. De skall täcka
tänderna helt när munnen är stängd.

• Bostonterriern är en ”huvudras” och skalle
– ögon – nosparti bör därför läggas särskild vikt
vid.
• Huvudets storlek skall vara i proportion till hunden. Huvudet skall inte verka tungt eller grovt,
utan stramt och torrt.
• Det är viktigt att fästa stort avseende vid huvudets raka linjer, som bildas av ﬂata kinder,
ﬂat hjässa och pannan som ska vara brant och
plan. Valpar och mycket unga hundar kan emellertid ha lite rundad skalle, innan huvudet växt
färdigt
• Nospartiet skall vara kort, men inte platt och intryckt. Nosen skall ha gott djup och tillräcklig
bredd så att den bildar en kvadrat, inte ju bredare desto bättre.
• Näsborrarna skall inte vara hopknipna. Tunga
och hängande läppar och öppna mungipor är
inte önskvärt
• Huvudet skall inte ha löst skinn eller ge ett rynkigt, bekymrat intryck. Dock kan påpekas att
när hunden lystrar och är mycket uppmärksam,
kan rynkor bildas på hjässan.

ANTECKNINGAR
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Standard

KÄKAR/
TÄNDER

KINDER

Underkäken skall vara bred
och kvadratisk. Tänderna skall vara
korta och regelbundet placerade. Bettet skall vara antingen tångbett eller
precis så mycket underbett som behövs för att ge nospartiet ett kvadratiskt utseende.

SBTKs kommentarer

• Den breda, starka underkäken är viktig hos en
bostonterrier. En vacker jämn tandrad eftersträvas, vilket ofta är en följd av tillräcklig bredd
mellan hörntänderna. Underkäken skall i n t e
vara uppsvängd.
• Omvänt saxbett skulle vi vilja förorda.
• Underbett kan vara betydligt markerat, bara
inte tänder eller tunga syns.

Kinderna skall vara ﬂata.

ANTECKNINGAR
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Standard

ÖGON

Ögonen skall vara placerade brett isär.
De skall vara stora, runda och mörka
till färgen. Framifrån sett skall ögonen
vara vågrätt placerade och de yttre
ögonvrårna ligga i linje med kinderna.
Det idealiska bostonterrieruttrycket
skall vara alert, vänligt och påtagligt
intelligent. Detta är ett mycket viktigt
raskarakteristikum.

SBTKs kommentarer

• Det skall tryckas på kravet om ett stort, runt
och uttrycksfullt öga, mörkbrunt eller svart,
ögonens placering och form är mycket viktigt
för att ge det rastypiska uttrycket. Det är tyvärr
allt vanligare att vi ser ögon som är små, tätt
sittande och ovala eller mandelformade. Ljusbrindle hundar kan tillåtas ha en nyans ljusare
ögon.
• Det vakna, vänliga, intelligenta uttrycket är
mycket viktigt, och i den amerikanska standarden påpekar man att detta är det allra viktigaste
karaktärsdraget hos rasen.
• Glosögdhet är fel.
• Ögat skall heller inte visa för mycket vitt. Blåa
ögon eller varje spår av blått i ögonen är diskvaliﬁcerande.

ANTECKNINGAR
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Standard

ÖRON

Öronen skall vara små och bäras upprättstående, antingen naturliga eller
kuperade för att harmoniera med huvudformen. Öronen skall vara placerade så nära skallens hörn som möjligt.

SBTKs kommentarer

• Öronens storlek skall vara i proportion till huvudets storlek.
• Öronen är V-formade, burna rakt upp, ytterkanten i linje med kinden, starka och stadiga.
• Öronen är mycket rörliga, och en bostonterrier
”pratar” mycket med sina öron.

ANTECKNINGAR

KUPERING AV ÖRON ÄR
FÖRBJUDET I SVERIGE!
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Standard

SBTKs kommentarer

Hals
Halslängden skall bidra till hundens balanserade helhetsintryck. Halsen skall vara svagt välvd
och bära upp huvudet elegant. Den skall mjukt
övergå i skulderpartiet.

• Halsen får inte verka tjock eller kort. Helhetsintrycket av stil och elegans kommer då att förtas.
• Halsen skall vara torr och stram utan för mycket halsskinn.
• En vacker böjning av nacken och en elegant insättning i skuldrorna skall prioriteras.
• Halsen skall mjukt övergå i manke och rygg.

ANTECKNINGAR
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Standard

SBTKs kommentarer
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Standard

SBTKs kommentarer

Kropp
RYGGLINJE:

Rygglinjen skall vara plan.

RYGG:

Ryggen skall vara så kort att den ger
kroppen ett kvadratiskt utseende.

KORS:

Korset skall slutta svagt mot svansansättningen.

BRÖSTKORG

SVANS

Bröstkorgen skall vara djup med god
bredd, ha väl välvda revben och bakåt
nå till länden. Kroppen skall förefalla
kort.
Svansen skall vara lågt ansatt, kort,
tunn och avsmalnande. Den skall vara
rak eller skruvad och får inte bäras över
rygglinjen. Den önskvärda svanslängden överstiger ej 1/4 av avståndet från
ansättningen till haslederna.

1. Bra rygglinje
2. Karprygg – för djup bröstkort
3. Svankrygg
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• Det skall betonas att bostonterrierns elegans
avspeglas mycket i dess rektangulära, välformade bål med mycket måttligt uppdraget njurparti och relativt långa ben.
• En lågställd eller för kort bostonterrier saknar
elegans. En alltför kort kropp hindrar också ett
sunt rörelseschema.
• Bröstkorgen skall nå ned till armbågen. En alltför välutvecklad bröstkorg drar ofta också ner
på elegansen.
Det är dock viktigt att bröstkorgens främre del
har ordentlig bredd sedd framifrån. En ﬂat eller
grund bröstkorg hos en fullt utvecklad bostonterrier är fel och ger oftast ett luftigt intryck.
• Förbröstet skall vara väl utvecklat och muskulöst.
• Bostonterriern har en mjuk välvning över ländpartiet, sluttande mot den lågt ansatta svansen,
rygglinjen är plan. Svankrygg eller karprygg är
fel. Överlinjen skall inte vara som hos en Fransk
Bulldogg Bostonterriern är en aktiv och rörlig
ras, och det är viktigt att den är väl musklad. En
välutvecklad muskulatur är också en förutsättning för att hunden skall kunna röra sig med ett
kraftfullt och spänstigt steg.
• För långa svansar är sällan ett problem inom
rasen, de ﬂesta har mycket kort svans som ibland kan vara skruvad ”inåt” Svansen skall inte
bäras över rygglinjen, vilket förstör silhuetten.

Standard

SBTKs kommentarer

ANTECKNINGAR
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Standard

SBTKs kommentarer

Extremiteter

Framställ
FRAMBEN

SKULDERBLAD

ARMBÅGE

MELLANHAND

TASSAR
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De raka frambenen skall vara placerade måttligt brett isär och i lod med
övre delen av skulderbladen.
Skulderbladen skall vara snedställda
och väl tillbakalagda för att möjliggöra de rastypiska, stilfulla rörelserna.
Armbågarna skall varken vara inåteller utåtvridna.
Mellanhänderna skall vara korta och
starka.
Framtassarna skall vara små, runda
och kompakta. De får varken vara
inåt- eller utåtvridna. Tårna skall ha
god välvning och korta klor. Sporrar
på frambenen får tas bort.

• Benstommen hos en bostonterrier skall stå i
proportion till hundens storlek. Benen får inte
te sig ”pinniga”, ej heller vara så musklade att
de verkar grova.
• Svag mellanhand förtar intrycket av elegans
hos en bostonterrier. Kort stark mellanhand
skall värdesättas. Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda för att ge frambenen möjlighet till
god pendling med parallella rörelser.
• En bostonterrier skall ha en s k kattfot, och tassarna skall vara riktade rakt framåt.
• Spretiga tassar är fel.

ANTECKNINGAR

Standard

SBTKs kommentarer
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Standard

SBTKs kommentarer

Extremiteter

Bakställ
LÅR

Låren skall vara starka och väl musklade.

KNÄLED

Knälederna skall ha god vinkling.

UNDERBEN

Underbenen skall vara parallella.

HAS

Haslederna skall vara väl markerade.

• Bakstället skall vara brett och kraftigt med
goda vinklar, välutvecklade lår och brett kors.
Stupande kors är inte önskvärt. Hasen skall
vara kort och välvinklad.
• Ett ofta förekommande fel är alltför dålig knävinkel.

ANTECKNINGAR
MELLANFOT

TASSAR
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Mellanfoten skall vara kort och varken
inåt- eller utåtvriden.
Baktassarna skall vara små och kompakta med korta klor.

Standard

SBTKs kommentarer

Rörelser

• Rörelserna är självsäkra, kraftfulla, spänstiga och eleganta.

Bostonterrierns rörelser skall vara stabila, målmedvetna och på en rak linje. Fram- och bakbenen skall föras på samma linjer med perfekt
rytmiska steg, där varje steg vittnar om elegans
och styrka.

Frambenen önskas parallella sedda framifrån i

rörelse, bakbenen skall återspegla beslutsamhet och ej
vara vridna utåt eller inåt. En bostonterrier skall inte ha
korta trippande steg utan ett gott ﬂyt i travet.
Am.standarden:

”The gait of the Boston Terrier is that of a surefooted dog”.
Det skall ﬁnnas en rejäl ”motor” i bakstället. Närmast i jämförelse ligger rörelserna hos en beagle.

ANTECKNINGAR
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Standard

SBTKs kommentarer

Päls
STRUKTUR

FÄRG

Pälsen skall vara kort, åtliggande,
glänsande och av ﬁn struktur.
Färgen skall vara brindle, seal* eller
svart med vita tecken. Brindle skall
premieras framför andra godkända
färger endast om alla andra kvaliteter
är likvärdiga.

*Seal förefaller svart men har en röd skiftning
som är synlig i sol- eller starkt ljus).

• Ett av bostonterrierns adelsmärken är den korta, ﬁna, glänsande pälsen och den karaktäristiska teckningen.
• Den vita färgen skall vara ren och intensivt pärlvit helst utan svarta ”ticks”
• Den mörka färgen kan vara brindle, seal eller
svart. Brindle-färgen kan ha många nyanser,
från ljust beige till djupaste mahogny.
• Ordet ”tigrering”, som stod i vår tidigare standard, kan vara något missledande och föra tankarna till skarpa och tydligt avgränsade ränder,
strimmighet. I ”The Boston Terrier and all about
it” av Edward Axtell nämns ”tiger-brindle” som
en mindre önskvärd variant.
• En hund, som vid första anblicken kan förefalla
svart, är ofta seal, dvs i starkt ljus syns en skiftning i rödbrunt.
• Solid svart pälsfärg är inte så vanlig i rasen. Vad
vi kallar svart är egentligen en mycket mörk nyans brindle.

ANTECKNINGAR
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Standard

SBTKs kommentarer

Tecken
OBLIGATORISKA

ÖNSKVÄRDA

Vitt band över nospartiet, vit bläs
mellan ögonen och vitt förbröst.
Vitt band över nospartiet, jämn vit
bläs mellan ögonen som fortsätter över hjässan, vit halskrage, vitt
förbröst, vitt på delar av eller hela
frambenen samt vitt på bakbenen
nedanför hasleden.
Notera att en typisk rasrepresentant
inte skall nedvärderas för avsaknad
av de tecken som anges under denna rubrik.

• Den vita bläsen ska helst inte vara så bred att
den når ögonvrårna eller att ögonen ligger i den
vita teckningen. Ibland ﬁnns en ”spot” i bläsen
uppe på hjässan.
• Man skall inte överdriva färgens eller teckningens betydelse vid bedömningen. Anatomi och
rastypiska detaljer skall premieras före önskvärd teckning.

ANTECKNINGAR

En hund med för rikliga vita tecken på huvudet
och kroppen måste i övrigt ha sådana kvaliteter
att dessa uppväger överteckningen.

Önskvärda
tecken

Obligatoriska
tecken
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Standard

SBTKs kommentarer

Storlek & vikt
VIKT

Vikt ej överstigande 11 kg.
I hemlandet delas rasen in i följande viktklasser:
Under 15 pounds (6,8 kg); 15-20 pounds (6,8-9
kg); 20 pounds men ej överstigande 25 pounds
(9 men ej överstigande 11,1 kg).

Vad gäller storleken önskar vi att endast begränsat
intresse ägnas åt denna, så länge den håller sig
inom standarden. SBTK strävar efter en medelstor hund, lika för hane och tik, som ligger någonstans mellan 7 och 9 kg, men då en bostonterrier
får väga upp till 11 kg, bör detta faktum beaktas
mera av domarna. Detsamma gäller naturligtvis
en sund och stark, påtagligt liten bostonterrier,
så länge den motsvarar standardens kriterier på
styrka, stil och elegans.
ANTECKNINGAR

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall
bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
• Grovt eller klumpigt helhetsintryck
• För mycket vitt eller synliga blinkhinnor i ögonen
• Knipta eller vida näsborrar
• Oproportionerligt stora öron i förhållande till
huvudet
• Högt buren svans
• Klen benstomme
• Lösa tassar
• Otillräckligt vinklade knäleder
• Rullande, paddlande eller nystande rörelser
• Hackney-rörelser
ALLVARLIGA FEL

• Sned underkäke
• Synlig tunga eller synliga tänder när munnen
är stängd
• Välvd rygglinje
• Svankrygg
• Flata sidor på bröstkorgen
• Korsande rörelser fram eller bak
22

DISKVALIFICERANDE FEL

•
•
•
•

Blå ögon eller spår av blått i ögonen
Köttfärgad nos
Kuperad svans
Helsvart, helt brindle eller helt seal, dvs avsaknad av obligatoriska vita tecken
• Grå eller leverbrun färg

TESTIKLAR

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt
utvecklade och normalt belägna i pungen.
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