
In Denemarken wordt het ras vanaf circa 1985 puur gefokt en 
zowel in Zweden als in Denemarken wordt de Dansk-Svensk 
Gårdshund in 1987 nationaal erkend door de Zweedse en 
Deense Kennel Clubs (www.skk.se, www.dkk.dk). Kort daarna 
worden de eerste kampioenschapsprijzen op
een tentoonstelling uitgereikt.

Schepsel
De bekende Zwitserse kynoloog Dr. Hans Räber schrijft over 
zijn eerste kennismaking met het ras: Toen ik het eerste exem-
plaar van de Deens-Zweedse Boerderijhond op het tentoonstel-
lingsterrein zag, waagde ik het niet naar de naam van het ras van 

De tijd van de vikingen
Op de Deense, Zuid-Zweedse en Noord-Duitse 
boerderijen is dit type boerenhondje al eeuwen 
aanwezig, zo ook in de Baltische landen. Het zijn 
nuttige dieren, want ze zijn doeltreffende
vernietigers van klein ongedierte. Het houdt de vos uit 
het kippenhok en vreemden van het erf. 
Men gaat er van uit dat hun voorvaderen kruisingen 
zijn tussen Pinschers en Foxterriërs. Mentaal en fysiek 
lijken ze het meest op de Foxterriër en de Terrier 
Brasileiro, maar dan met een gematigder tempera-
ment. Hun ouderdom varieert van ‘enkele honderden 
jaren’ tot ‘uit de tijd van de Vikingen’. Ze zouden al op 
afbeeldingen uit de vijftiende eeuw voorkomen, maar 
Deense of Zweedse prenten en schilderijen met dit 
type hond heb ik niet kunnen vinden en oude foto’s 
zijn uiterst zeldzaam.

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw worden in 
Zweden de eerste pogingen door de Svenska Hund-
klubben gedaan om het ras erkend te krijgen. Omdat 
deze honden een gedeelde historie hebben – Denemar-
ken en Zweden – lopen de jaartallen in de geschiede-
nis niet altijd synchroon. En ook al is het nog maar 
circa 30 jaar geleden dat dit hondje in de ‘orde van 
rashonden’ wordt opgenomen, de bronnen zijn niet 
altijd eensluidend.
In Zweden wordt in 1983 de eerste rasvereniging 
opgericht – de Rasklubben för Skånsk terrier - en in
februari 1986 vindt een bijeenkomst in Malmö plaats, 
waar deze hondjes – 107 stuks – worden
gefotografeerd, gefilmd en beschreven. Na afloop kan 
men concluderen dat er sprake is van gelijkvormige 
types en dat is positief bij de opbouw en erkenning 
van een hondenras.

Dansk-Svensk Gårdshund
Deens-Zweedse Boerderijhond 
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied heeft onlangs een zevental hondenrassen 
nationaal erkend. Dat betekent dat deze rassen nu in Nederland kunnen meedoen met 
alle activiteiten die door of vanwege de Raad worden georganiseerd. ONZE HOND laat 
u in het kort kennismaken met deze nieuwe hondenrassen.  

Als hondenras erkend

De Deens-Zweedse Boerderijhond lijkt verrassend veel op de Terrier 
Brasileiro; de raspunten komen voor een goed deel overeen. 
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‘Rattenhond’ genoemd. De belangen van het ras worden in 
Zweden behartigd door de Svenska Gårds- och Vallhunds 
Klubben en in Denemarken is dat de Dansk/Svensk Gård-
hundeklub. Laatstgenoemde meldt dat de Deens-Zweedse 
Boerderijhond dezelfde is als de in de literatuur genoemde 
‘oude Deense Foxterrier’. 
In ons land is er (nog) geen rasvereniging voor dit ras.  ■

Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen van fotogra-
fen te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. Wie copyright op 
afbeeldingen meent te hebben, kan contact opnemen met de 
auteur: horter@tiscali.nl

dit schepsel te vragen – het kon immers een deelnemer aan de 
behendigheid- of gehoorzaamheidwedstrijd zijn, hetgeen geen 
rashonden hoeven te zijn. Toen er echter meer opdoken, kreeg 
ik achtedocht! Inderdaad – dat waren rashonden!

In Noord-Duitsland, en dan vooral in de deelstaat Schles-
wig-Holstein, is de ‘Rattenbeisser’ al jaren bekend. Echter, 
met de verstedelijking daalt hun aantal. Over het algemeen 
straalt de Deens-Zweedse Boerderijhond iets van robuust-
heid uit. De boeren laten alleen de sterke pups leven en ook 
bij het opgroeien is men niet echt teerhartig.
Aan de Deense hondenliefhebster Jytte Weiss hebben we 
het te danken dat het boerderijhondje niet is uitgestorven, 
maar als het ware een ‘doorstart’ heeft gemaakt. Zowel aan 
Deense als aan Zweedse zijde maakt men zich sterk voor 
het behoud van wat cultuurgoed mag worden genoemd. In 
het laatste kwart van de vorige eeuw worden de beste 
exemplaren op de boerderijen gezocht en met hulp van de 
Deense en Zweedse Kennel Club komt er een fokprogram-
ma. Er worden voldoende honden gevonden die zowel 
gezond als rastypisch zijn en waarmee dus een populatie 
kan worden opgebouwd.

Veelzijdig Typje
De Deens-Zweedse Boerderijhond is een veelzijdig typje: 
behalve dat hij muizen, ratten en ander ongedierte vangt, 
kondigt hij bezoekers luidkeels aan en is hij een echte 
speelkameraad voor kinderen. Hij is leergierig en intelligent 
en heeft een ongecompliceerd karakter. Sporten waarin hij 
zijn energie kwijt kan zijn echt aan hem besteed. Nu zijn 
oude werk voor een heel groot deel is verdwenen, moet deze 
lenige, inventieve en snelle hondjes iets anders te doen 
hebben. Alleen blijven is niet hun sterkste kant en omdat ze 
al lang deel uitmaken van het boerengezin, houden ze van 
gezelligheid. Hoewel de Deens-Zweedse Boerderijhond op 
het eerste gezicht – met zijn witte vacht met roodbruine of 
zwarte aftekeningen – op een gladharige Foxterrier lijkt is 
hij, volgens Hans Räber, eerder aan oude pinschers dan aan 
terriërs verwant. Echter, zoals zo vaak in de geschiedenis 
van honden, wordt deze uitspraak door andere kynologen 
bestreden. In de literatuur wordt hij ook Scanian Terrier, 
Skånks Terrier (naar de Zweedse provincie Skåne) en 
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Dit is de zevende aflevering in de reeks  
‘Als hondenras erkend’. 
Eerder verschenen:
Chodsky Pes -  ONZE HOND 1 2019
Prazsky Krysarik – ONZE HOND  2 2019
Cão de Gado Transmontano – ONZE HOND 3 2019
Vostochno Evropeyskaya Ovcharka – ONZE HOND 4 2019 
Barbado da Terceira – ONZE HOND 5 2019
Miniature American Shepherd – ONZE HOND 6 2019
Poolse Jachtspaniel – ONZE HOND 7 2019
Biewer Terriër – ONZE HOND 8 2019

Denemarken en Zweden zijn samen 
eigenaar van de rasstandaard.

Zkrubbes Lionheart op de 
Hallands Kennel Club show in 
2010. (Foto: Ragnar Hellberg.) 
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