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I 2003 deltog jeg i et stort seminar i Ronneby i Sverige arrangeret i forbindelse med 
Interra udstillingen. Der var to racer, der blev gennemgået for en fuld sal af dommere 
og opdrættere. Den skotske terrier, gennemgang ved Dan Ericsson opdrætter og 
dommer. Den anden race var ganske ny i FCI sammenhæng (godkendt i 2000) og 
dermed også på udstillinger, det var den lille livlige Jack Russell terrier. Foredrags-
holderen var opdrætter af racen fra Australien. Hun står lyslevende for mig og det 
samme gør hendes materiale og hendes gennemgang af racen, oprindelse, udvikling, 
standard osv. Det eneste jeg har glemt er hendes navn, desværre. Denne oplevelse 
kommer til at stå lysende klar for mig igen, da jeg får Lars Frennesens bog ”Jack 
Russell Terrieren” tilsendt for at give den et par ord med på vejen. 

Lars er ikke ukendt i Dansk Terrier Klub sammenhæng, han bidrager ivrigt med fan-
tastiske fortællinger om sit liv med Jack Russlerne, til stor glæde for medlemmerne i 
DTK, der læser hans artikler. I redaktionen har vi aldrig tøvet med at anbefale hans 
indlæg som godt læsestof og stor inspiration. Lars er sammen med sin hustru Ingelise 
indehaver af kennelen Jackstars. 

Jack Russell Terrieren – af Lars Frennesen 

Allerede billedet på forsiden fortæller læseren, at vi her har at gøre med en vågen, 
alert lille spilopmager. Det lyser ud af billedet: jeg er parat, hvad kan du tilbyde mig, 
jeg går med….bare kom i gang. Halen på toppen og hovedet højt løftet med et intenst 
blik. 

Jeg indrømmer gerne, at jeg er forelsket i den race, det er bare ikke ”min” race, jeg 
synes jeg har gang i meget, men den er der gang i, mere end jeg tror, jeg kan klare. 
Nå, men tilbage til bogen. En handy bog, ja, jeg fristes til at sige, at den ligner sit op-
hav, altså ikke Lars. Den er handy, man kan sidde med den i skødet, man kan endog 
læse den i sengen uden at få kraniebrud, men som Jack Russlen indeholder den alt, 
hvad jeg får brug for, hvis jeg vil noget med mit Jack Russell liv. 

For kommende Jack Russell ejere er bogen et must. Den kommer rundt om stort set 
alt, hvad man skal overveje, inden man køber en hund, og så lidt mere til i ekstra bo-
nus. Stor tak til Lars for gentagne gange at repetere vigtigheden af at finde en seriøs 
opdrætter og en opdrætter med en DKK stambogsføring, hvor man kender anerne. 
Det kan ikke siges for tit. For opdrætterne synes jeg bogen er en guldgrube. Racens 
udvikling gennemgås, og der er inddraget et afsnit på engelsk ”Lecture Presented by 
Mrs. R.N. Francis Little, New South Wales, indeholdende nogle meget fine illustrati-



oner, der viser variationer over øreransætning, øjeform, haleansætning osv. Det kan 
man lære meget af, især som ny opdrætter.  

Lars’ fortællestil fornægter sig ikke. Hans sprog flyder nemt, hans humor gennemsy-
rer bogen. Der er rigtig mange gode råd, altid givet med et billedsprog, der får en til 
at hoppe lidt i stolen og trække på smilebåndet. Husk når du træner din hund: ”det er 
som at spise elefanter - de skal fortæres i små bidder”. Det står lyslevende for læseren 
og kan bare ikke siges bedre. 

Fortælleteknikken er intens, fængslende og gennemsyret af kærlighed til racen. Jeg 
fik hele tiden lyst til at vende det næste blad, og gå på opdagelse. Jeg er imponeret 
over mængden af stof i den lille bog. Der er ikke mange sten, der ikke er vendt. Det 
er en bog om en i øjeblikket utrolig populær race og i min optik, er det fantastisk, at 
man nu kan henvise kommende hvalpekøbere og nye opdrættere til at søge oplysnin-
ger i denne bog, således at man går ind til begge dele fuldt påklædt. Den bør gå med i 
hvalpepakken fra opdrætter til ny Jack Russell ejer 

Det er ikke en bog om de eksisterende kenneler i Danmark, alle DKK opdrættere er 
nævnt bag i bogen, ingen er fremhævet mere end andre, der er utrolig mange illustra-
tioner, altid med undertekst til billederne og bagest i bogen er billedgennemgang af 
alle internationale og nationale champions i Danmark. Igen alle har fået lige meget 
plads. 

Bogen indeholder så meget alment stof, at jeg gerne anbefaler den til andre racer. 
Men afslutningsvis må jeg sige, at hvis jeg havde den race, så måtte den ligge under 
juletræet i julen 2015.  

Tak fordi jeg fik lov til at læse den og anmelde den. 

 


