
HISTORIA 

Vuodesta 1984 biewerterrierit ovat ilahduttaneet omistajiaan, aloittaen rodun alkuperämaasta Saksasta. Rotu tunnettiin 

alunperin nimellä Biewer a' la Pom Pon. 

 

Ensimmäinen Biewer (lausutaan Beeva), syntyi Hunsruckissa, Saksassa vuonna 1984. Pariskunta Werner ja Gertrud 

Biewer olivat kasvattaneet yorkshirenterrierietä yli 20 vuotta, kun heille syntyi pentue yhdistelmästä Darling von 

Friedheck ja Fru Fru von Friedheck, jotka molemmat parin suureksi yllätykseksi kantoivat resesessiivisenä piebald - 

geeniä. Näin syntyi maailman ensimmäiset biewerterrierit. Molemmat tämän pentueen vanhemmista olivat näyttelyissä 

palkittuja blue & tan - värisiä, eli suomalaisittain teräksensininen-tan, eli perusvärisiä yorkshirenterrieritä. Biewereitä 

jättäneet yorkit oli alunperin Streamglen kennelistä. Spekulaationa toki on, että jossain vaiheessa on saattanut tapahtua 

myös roturisteytystä Steamglen-kennelissä, sillä Biewereillä oli heiltä neljä yorkshirenterrieriä, joista kaksi periytti 

tricolor-väriä. 

 

Ensimmäisestä yhdistelmästä syntyi tammikuussa 1984 sini-valko-kultainen biewer, nimeltään "Schneeflocken von 

Freidheck". Valikoivalla jalostuksella pariskunta jatkoi jalostusta suuntaan, joka nykyään on rodun yksi 

tunnusmerkeistä: päissä oli kaikkia kolmea väriä: sininen/musta, valkoinen ja kulta/tan, tavoitteena oli saada värit 

symmetrisiksi, hyvässä tasapainossa ja harmoniassa. Vatsa, rinta, jalat ja hännänpää olivat valkoisia, ja turkin 

kauttaaltaan silkkistä, ei kihartuvaa. Hännät pidettiin typistämättöminä, ja runkoturkissa väri oli musta/sininen-

valkoinen. Nämä värit ovat säilyneet rotumääritelmäämme Suomessa tänäkin päivänä. 

 

Herra Biewer esitteli kolmiväriset koiransa ensimmäisen kerran näyttelyissä 1988 Wiesbadenissa, Saksassa. Tällöin hän 

oli ilmoittanut näyttelyyn kaksi bieweriä, ja kutsui niitä nimellä Black and White Yorkshire Terrier (musta-valkoinen 

yorkshirenterrieri). VDH (Saksan kennelliitto) ei hyväksynyt rotua / värimuunnosta, vaan koirat merkittiin EJ-

rekisteriin värivirheellisinä. Herra Biewer ei tästä päätöksestä ilahtunut, vaan alkoi etsimään rekisteriä, joka hyväksyisi 

tämän värin omana rotunaan. Tämä tapahtui vain vuotta myöhemmin, kun saksalainen koirajärjestö ACH (Allgemeiner 

Club der Hundefreunde Deutschland e.V.) oli ensimmäinen järjestö, joka hyväksyi biewerit omana rotunaan. Rodun 

nimeksi rekisteröitiin Biewer Yorkshire a 'la Pom Pon. Pom Pom-nimi tulikin rodulle monen sattuman kautta - aikansa 

tunnettu laulaja Margot Eskens oli illastamassa miehensä kanssa, kun hän sai mieheltään lahjaksi tarjottimella pienen 

biewerpennun. A 'la Pom Pon on ranskaa ja tarkoittaa kirjavaa lankapalloa tai tupsua. Tämähän nimi sopi rodulle 

erinomaisesti. 

 

Kun 1989 ACH hyväksyi biewerit omaksi rodukseen, herra Biewer laati rotumääritelmän biewereille, joka käytännössä 

katsoen oli täysin vastaava yorkshirenterriereihin, mutta väreinä olivat valko-musta/sininen-kulta. 

 

Muut kasvattajat kiinnostuivat rodusta, ja niin rodun suosio alkoi kasvamaan. Muutamia ensimmäisiä kasvattajia 

Saksassa olivat mm. Agridesheim ja Sonnenhof - kennelit. Biewerin pariskunta piti melko tiukassa hihnassa 

jalostusmateriaaliaan, joten niitä oli vaikea saada, ja ne olivat melkoisen hintavia. Rodun esi-isä, herra Biewer menehtyi 

1997, mutta hänen perintönsä elää tässä upeassa rodussamme. Herra Biewerin kuoltua monet kasvattajat alkoivat 

oikomaan eri tavoin rodun kasvatuksessa, jolta osin rodun historia on osin vaillinnainen. 

 
Suomen Kennelliitto hyväksyi Biewerit Pohjoismaisen Kennel Unionin kanssa yhteistyössä 2018, ja ensimmäiset 
rekisteröinnit Suomessa aloitettiin 2019. 


