
Med sit særprægede 
udseende er den engelske 
bulldog en hund, der bliver 
lagt mærke til, og det er 
en race i fremgang

■ Tekst og foto: Wiegaarden/Tine Luther

- Den engelske bulldog nedstammer fra ma-
stiffen, fortæller Charlotte Støckel, Kennel 
Queens Rich’s. - Omkring år 1800 blandede 
man mops i for at nedbringe størrelsen, og 
der blev også tilført terrier for at forbedre 
bevægeligheden. Derudaf fik man den en-
gelske bulldog, der så sådan ud nogenlunde 
som den type, vi kender i dag – dog var den 
lidt større.

- Den engelske bulldog var kendt som slag-
terens medhjælper. Når han skulle holde styr 
på okserne, hjalp hunden til med at styre dem 
på ret kurs ved at bide dem i haserne. I mindre 
omfang blev bulldoggen også brugt til vagt-
hund, ligesom englænderne fandt anvendelse 
for den i hundekampe. Det er en hund, der 
tåler meget smerte. Dens hud er meget tyk, 
og der er lidt for meget af den, så den får 
typisk kun overfladiske sår, mens de vitale 
dele er godt beskyttet. Datidens engelske bull-
dog var også særdeles udholdende. Allerede 
i 1835 blev hundekampe imidlertid forbudt 
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Rolig med masser 

af overskud

Motionsbehovet hos den engelske bulldog 
er ikke stort. Den holder af at lege og tøffe 
rundt, men det er ikke en hund, der er kon-
strueret til cykel- eller løbeture.
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i England, så karrieren som kamphund blev ret 
kort. Vore dages engelske bulldog er slet ikke så 
udholdende, og temperamentet er blevet meget 
blidere, så den ville slet ikke kunne bruges til 
hundekamp i dag.

- Den engelske bulldog blev ret tidligt taget 
til sig som selskabshund af arbejderklassen, der 
f.eks. tog den med på pub. Det er en meget rolig 
hund, der ikke er særlig stor, så den er nem at 
have med overalt.

Scenen er min
- Omkring 1900 var den engelske bulldog et gan-
ske almindeligt syn i England, fortsætter Char-
lotte Støckel. - Det vides ikke præcist, hvornår 
de første eksemplarer kom til Danmark, men 
”Bulldog-Klubben” blev allerede etableret i 1908 
og var i øvrigt den første specialklub under Dansk 
Kennel Klub. Efter verdenskrigene var antallet af 
bulldogs meget lavt i Danmark, men siden steg 
det igen. Med et forsigtigt bud vil jeg mene, at 
der er omkring 700 eksemplarer her i landet i 
dag. Indenfor de sidste 5 år er racens popularitet 
steget – sikkert fordi den er så særpræget og tit 
ses i film og reklamer. Det passer den godt til, 
for det er en hund, som elsker at klovne og blive 
set på. I USA og Tyskland har engelsk bulldogs 

sågar haft deres egne tv-shows, og den er ma-
skot for mange – bl.a. US Marine Corps og et 
amerikansk footballteam.

Ikke lige til at skaffe
- På grund af den stigende popularitet kan vi dan-
ske opdrættere ikke levere så mange hvalpe, som 
der er efterspørgsel på. Derfor fristes folk nemt til 
at købe hvalpe fra Østlandene, men desværre ser 
vi gentagende eksempler på, at disse hvalpe får 
alvorlige problemer, fordi de er opdrættet under 
kummerlige kår. Derfor vil jeg anbefale, at man i 
stedet væbner sig med tålmodighed, hvis man vil 
have en engelsk bulldog, og køber hos en dansk 
opdrætter under DKK.

- Tidligere sås problemer med sundheden i 
hundene, der blev opdrættet i Vesteuropa – så-
som f.eks. vejrtrækningsproblemer. Den ringe 
størrelse på næseborene og de øvre luftveje var 
for ringe, hvilket kunne medføre vejrtræknings-
problemer. Man forsøger til stadighed at forene 
det braksnudede med en god vejrtrækning, og 
her er da også sket væsentlige forbedringer – ikke 
mindst takket være de opmærksomme udstil-
lingsdommere, der ser mere kritisk på det i dag 
som følge af den reviderede standard – og tak-
ket være de ansvarsbevidste opdrættere. Men 
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Pelsen på en engelsk bulldog er kort og stiv. Der er stort set ingen pelspleje, men hovedets hudfol-
der skal tørres dagligt med en hårdt opvredet vaskeklud.
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det er altså stadig noget, man skal være op-
mærksom på.

En stærk personlighed
- Der har gennem tiden været lidt uenighed 
både om, hvordan den engelske bulldogs sind 
og udseende skulle være, og standarden har   
da også været ændret nogle gange – sidst i 
december 2004. Racen er blevet mindre og 
tungere i løbet af de sidste 100 år. Hovedet          
er blevet større og fronten bredere. Man har, 
som sagt, også gjort bulldoggen fredeligere, 
selvom den stadig er vagtsom – dog kun med 
præventiv effekt. Den gør, når der kommer 
nogen, men enhver vil nok kunne gå ind til 
den.

- Et af den engelske bulldogs største ken-
detegn er dens stærke personlighed. Det er 
virkelig en hund med karakter, og du skal ikke 
forvente at få en meget lydig hund ud af en 
bulldog. Hvis du beder den gøre noget, vil den 
overveje, om det er et rimeligt forlangende, 
inden den beslutter sig for, om den vil gøre 
det. Nogle forsøger sig med et lydighedskur-
sus, og bulldoggen vil sikkert gerne være med 
de første par gange frem og tilbage, man øver 
lineføring. Men så kan den finde på at sætte 
sig på bagen – og den er meget stædig. Vil 
den ikke, så kan du bare glemme det.

- Det, buldoggen skal opdrages og trænes 
til, skal gentages mange gange – men på en 

varieret måde og med masser af godbidder. 
Hunden skal føle, den får noget ud af det. 
Skælder du den for meget ud, kan den blive 
enormt fornærmet. For eksempel kan den 
reagere ved at sidde og stirre ind i væggen, og 
den næste halve times tid skal du ikke regne 
med, at I er kammerater!

Elsker nærkontakt
- Lige så ”vil-døv” en engelsk bulldog kan 
være derhjemme, ligeså lydhør er den på ude-
bane, forklarer Charlotte Støckel. - Dér kan 
du altid regne med, at den kommer, når du 
kalder, for den er mere bange for at blive væk 
fra dig end omvendt.

- Bulldoggen er meget knyttet til sin familie. 
Den elsker selskab, og det allervigtigste du 
skal tilbyde den, er nærvær. Får den ikke det, 

bliver den frygtelig ked af det. Fremmede er 
den også glad for; den elsker simpelthen, 

når nogen vil snakke med den og 
klappe den. Nærkontakt kan 
den næsten ikke få nok af, og 
den nyder at sidde i sofaen 
og læne sig op ad dig. Den 
er mere adræt, end man lige 
skulle tro, og mange bliver 

overrasket over, hvor nemt 
den har ved at springe 

op i sofaen til dem!
- Bulldoggen går 

ikke ad vejen for 
en god gang leg 

hverken med artsfæller eller mennesker. Dog 
frarådes det at lege kamplege som f.eks. træk-
kelege med den. I kraft af dens oprindelige 
baggrund er det en hund, der kan opildnes, 
og dyrker man en hel masse trækkeleg, kan 
man godt forestille sig, at resultatet bliver en 
uønsket adfærd.

Har stort overskud
- Eftersom den engelske bulldog er særdeles 
tålmodig, fredelig og venlig, er den fin at have 
i en børnefamilie. Det værste, der kan ske, 
er, at den med sin tunge krop kan virke lidt 
voldsom overfor små børn og måske endda 
komme til at vælte dem.

- Bulldoggen går også fint i spænd med 
andre dyr. Den trives fint sammen med arts-
fæller, og man kan sagtens have flere hanner 
sammen. Bulldoggens ro, upåvirkelighed og 
store overskud bevirker, at den ikke har trang 
til at hævde sig. Du ser faktisk aldrig en bull-
dog starte et slagsmål, men den forsvarer sig 
dog og sætter andre på plads, hvis der virkelig 
bliver behov for det. Sædvanligvis ignorerer 
den andre hunde, hvis de er ophidsede, og 
undgår ballade.

- Jeg holder af den engelske bulldog som 
race, fordi den er så særpræget. Det er sådan, 
at nogen elsker den, mens andre absolut ikke 
bryder sig om den. Det er dog min erfaring, 
at de fleste, der lærer den at kende, falder for 
dens utrolige udstråling og charme, slutter 
Charlotte Støckel. ■
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Der er stor forskel på den engelske bulldog kønnene imellem. En voksen han vejer omkring 
25 kg – en tæve ca. 23 kg. Skulle nogen være i tvivl, er det en hanhund til højre...

Den engelske bulldog elsker nærkontakt. Her hygger 
Charlotte Støckel sig med sin hanhund Hales Angels 
Beware Of Sonny. G
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- Lige så ”vil-døv” en engelsk bulldog kan 
være derhjemme, ligeså lydhør er den på ude-
bane, forklarer Charlotte Støckel. - Dér kan 
du altid regne med, at den kommer, når du 
kalder, for den er mere bange for at blive væk 

- Bulldoggen er meget knyttet til sin familie. 
Den elsker selskab, og det allervigtigste du 
skal tilbyde den, er nærvær. Får den ikke det, 

bliver den frygtelig ked af det. Fremmede er 
den også glad for; den elsker simpelthen, 

når nogen vil snakke med den og 
klappe den. Nærkontakt kan 
den næsten ikke få nok af, og 
den nyder at sidde i sofaen 
og læne sig op ad dig. Den 
er mere adræt, end man lige 
skulle tro, og mange bliver 

overrasket over, hvor nemt 
den har ved at springe 

op i sofaen til dem!
- Bulldoggen går 

ikke ad vejen for 
en god gang leg 

det. Nogle forsøger sig med et lydighedskur-
sus, og bulldoggen vil sikkert gerne være med 
de første par gange frem og tilbage, man øver 
lineføring. Men så kan den finde på at sætte 
sig på bagen – og den er meget stædig. Vil 
den ikke, så kan du bare glemme det.

- Det, buldoggen skal opdrages og trænes 
til, skal gentages mange gange – men på en 

varieret måde og med masser af godbidder. 
Hunden skal føle, den får noget ud af det. 
Skælder du den for meget ud, kan den blive 
enormt fornærmet. For eksempel kan den 
reagere ved at sidde og stirre ind i væggen, og 
den næste halve times tid skal du ikke regne 
med, at I er kammerater!til, skal gentages mange gange – men på en med, at I er kammerater!

Elsker nærkontakt
- Lige så ”vil-døv” en engelsk bulldog kan 
være derhjemme, ligeså lydhør er den på ude-
bane, forklarer Charlotte Støckel. - Dér kan 
du altid regne med, at den kommer, når du 
kalder, for den er mere bange for at blive væk 
fra dig end omvendt.

- Bulldoggen er meget knyttet til sin familie. 
Den elsker selskab, og det allervigtigste du 
skal tilbyde den, er nærvær. Får den ikke det, 

bliver den frygtelig ked af det. Fremmede er 
den også glad for; den elsker simpelthen, 

når nogen vil snakke med den og 
klappe den. Nærkontakt kan 
den næsten ikke få nok af, og 
den nyder at sidde i sofaen 
og læne sig op ad dig. Den 
er mere adræt, end man lige 
skulle tro, og mange bliver 

overrasket over, hvor nemt 
den har ved at springe 

op i sofaen til dem!
- Bulldoggen går 

ikke ad vejen for 
en god gang leg 
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