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PORTRET 

Honden komen in Europa al heel lang voor, maar we moeten gissen hoe 
de prehistorische honden er precies hebben uitgezien. Eén ding staat wel 
vast: het werk dat ze doen. Dat is meegaan op jacht, drijven of verdedigen 
van een kudde en bewaken van huis en hof...

Norrbottenspets  
Pohjanpystykorvan



PORTRET

8

voorouders zijn van onder andere de 
Finse Spits en de Norrbottenspets. 
De Raad van Beheer geeft een korte, 
maar correcte beschrijving: Zweeds 
ras, verwant aan de Finse Spits en 
de Noorse Buhund. Leek uitgestor-
ven, maar bleek dat niet te zijn, 
omdat de jagers gewoon met hun 
werkhonden hadden doorgefokt. 
Weer als rashond opgebouwd, toch 
ook in Zweden nog steeds zeldzaam. 
Afkomstig uit Norrbottens län, een 
gebied dat grenst aan de grootste 
Zweedse provincie Västerbottens 
län, de Finse regio Lapland, de 
Noorse provincies Nordland en 
Troms, en aan de Botnische Golf. 

FUNCTIONALITEIT
De Norrbottenspets verraadt met 
zijn naam niet alleen zijn land van 
herkomst, Zweden, maar ook de 
rasgroep waartoe hij behoort: de 
Spitsen en Oertypen.
Hij lijkt het meest op twee andere 
‘noordelijke honden’, de Finse Spits 
en de IJslandse Hond. Als in Dene-
marken, in 1889, de rasstandaard 
voor de IJslandse Hond wordt 
opgesteld, verschilt die nauwelijks 
met die van de Norrbottenspets.
De Norrbottenspets behoort tot die 
hondenrassen die gedurende vele 
eeuwen weinig tot niets zijn veran-
derd. En als er al veranderingen zijn, 
veelal dank zij onbedoelde kruisin-
gen met andere Spitshonden, dan 
hebben die niets te maken met de 
verfraaiing van het uiterlijk. Functi-
onaliteit, daar gaat het over. 
In uiterlijk is dit ras een typische 
vertegenwoordiger van de grote 
groep noordelijke jachthonden. Hij 
wordt voornamelijk gebruikt voor 
de jacht op berg- en korhoenders, 
marters, vossen en wasbeer. Er 
wordt gezegd dat een kwaliteitsvolle 
Norrbottenspets per dag wel veertig 
pelsen van kleine pelsdieren kan 
vinden. Hij zoekt geluidloos naar 

ONBEDORVEN LANDSCHAP
Weinig kynologen zullen bij lezen 
van de naam Pohjanpystykorvan 
meteen aan de Norrbottenspets 
denken. Echter, de Zweedse boeren 
hebben een langere naam bedacht: 
Norrbottens Skällandehund. 
Eeuwenlang hebben boeren en 
jagers in het hoge noorden van 
Zweden en Finland kunnen beschik-
ken over het gebruik van Spitshon-
den voor de jacht op klein wild. Als 
we praten over het ‘hoge noorden’, 
dan is dit het gebied waarin de jacht 

en de visvangst in vrij onbedorven 
landschappen kunnen worden 
beoefend. Het is ook het gebied van 
de Lappen – tegenwoordig Samen 
geheten. Oude afbeeldingen en 
foto’s van het leven van de Samen, 
daterend van het einde van de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw, zijn 
opvallend mooi. En hoe oud de 
afbeeldingen ook zijn, heel vaak is 
daarop die typische noordse hond te 
zien: spitse oortjes en spitse snuit. 
Een ras is er nog niet aan te verbin-
den, wel de zekerheid dat het de 

Lappen in winterdracht. De vrouw draagt een houten bak met daarin een 
baby. De man gaat op jacht. Let op de wachtende, zittende hond van het 
Spitstype. (Uit: Nordiska Drägter, 1895).
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het veerwild en als dat is gelokali-
seerd, dan blaft hij onophoudelijk. 
De Norrbottenspets onderscheidt 
zich in niets van de wijze van jagen 
van de Finse Spits. 

HERSTELBETALINGEN
Aan het begin van de 20ste eeuw 
registreert de Zweedse Kennel 
Club alle autochtone hondenrassen 
als ‘Noordse Spitshonden.’ S. Sahlin, 
E. Orstadius en Kantzov I Boden 

zijn de eerste mensen die, aan het 
begin van de vorige eeuw, een 
kleine vogelhond uit Norrland 

beschrijven. Hugo Jonathan Roos, 
grondlegger van de Finse Spits, 
schrijft in het blad ‘Sporten’ over 

Eeuwenlang hadden de boeren 
en jagers in het hoge noorden 
van Zweden en Finland 
 Spitshonden voor de jacht 
op klein wild.
De Norrbottenspets  wordt 
voornamelijk gebruikt voor de 
jacht op berg- en korhoenders, 
marters, vossen en wasbeer.

Een Samen familie voor de tent, de lavvu, in 1900. 
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‘bonte dorpshonden’, die hij tegen-
komt als hij door het noorden van 
Finland reist. A.A. Shirinsky-
Shikhmatov en Maria Georgievna 
Dmitrieva-Sulima tenslotte schrij-
ven over gelijksoortige honden, in 
diverse kleuren, tijdens hun 
bezoek aan het grootvorstendom 
Finland. Niet verwonderlijk dat 
Russen erover schrijven, want van 
1809 tot 1917 is het grootvorsten-
dom Finland een deel van het 
keizerrijk Rusland. 
De eerste poging om deze lokale 
hond te erkennen als rashond 
wordt gedaan in 1910. De Zweed-
se Kennel Club noemt de hond 
dan ‘Norrbottens Skällande 
fågelhund’, dat zoveel betekent 
als ‘Norrbottens blaffende vogel-
hond’. Er is slechts een klein 
groepje dat interesse toont in 
deze vogelhond.

De Finse Spits, die eerder als een 
erkend ras door het leven gaat, 
krijgt meer belangstelling en het 
lijkt wel of daarmee de markt is 
verzadigd. Echter, tijdens de grote 
depressie, in de jaren dertig van 
de vorige eeuw, worden inheemse 
honden geapprecieerd, omdat zij 
de tekorten aan voedsel, door 

middel van de pelshandel van mar-
ters en eekhoorns, kunnen aanvul-
len. Omdat Finland in de Tweede 
Wereldoorlog met Duitsland heeft 
samengewerkt, moet het land 

zware herstelbetalingen aan de 
Sovjet-Unie doen. Als die bedra-
gen zijn betaald, gaan de Finnen 
hun land opnieuw opbouwen. 

LOKALE HONDEN
De ijzerertssteden Kiruna en 
Gallivare zorgen voor intensieve 
industrialisatie en langzamerhand 

raakt het ras in de vergetelheid, 
niet alleen bij jagers maar ook bij 
fokkers. In de jaren veertig van 
de vorige eeuw worden er geen 
nesten meer voor het stamboek 

     Ook in Zweden nog
steeds zeldzaam... 
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aangemeld, met als resultaat dat de 
Zweedse Kennel Club er in 1948 
van uitgaat dat het ras is uitgestor-
ven en het stamboek sluit. Dat is 
een misvatting, want aan beide 
zijden van de Zweeds-Finse grens 
zijn er nog steeds jagers die met de 
Norrbottenspets jagen. In de jaren 
vijftig reist boswachter Stig Onner-
feld door de Tornio vallei, waar de 
rivier de Tornio de grens vormt 
tussen Zweden en Finland. Als hij 
daar de lokale honden bekijkt en ze 
bij elkaar brengt, dan laat hij hen 
aan de Zweedse Kennel Club zien, 
dit met het oogmerk op de herle-
ving van de Norrbottenspets. 
In mei 1960 is er enorme sensatie: 
op een hondententoonstelling in 
Pajala, een stadje aan de Torne Älv, 
duikt een Norrbottenspets op, en 
wat voor een! Een voortreffelijk 
exemplaar, dat niets van zijn 
kwaliteiten lijkt te hebben ingele-
verd. In 1967 wordt het Zweedse 
stamboek heropend en Rune Bertil 
Samuelsson (1930-2007), auteur 
van diverse boeken over het ras en 
befaamd jager, wordt belast met 
het vinden van meer exemplaren. 
Hij doet dat door artikelen te 
schrijven in tijdschriften en 
kranten, die door jagers en bos-
wachters worden gelezen. In 1968 
heeft hij 100 honden, waarvan er 
36 door de Zweedse Kennel Club 
worden geaccepteerd. 
Er worden 15 honden gevonden 
dankzij advertenties in Finse 
kranten. Naar aanleiding daarvan 
bieden de Finnen Matti Kuivila en 
Erkki Pihlaja, die beide het cultureel 
erfgoed met betrekking tot de jacht 
willen bewaren, petities aan bij de 
Finse Kennel Club om het ras te 
erkennen. Helaas, hun voorstel 
wordt geseponeerd. 
Aan het begin van de jaren zestig 
verschijnen er zelfs weer enkele 
op een tentoonstelling. Uiteinde-

lijk accepteert Finland de nieuwe 
standaard ook en sinds 1973 wordt 
het ras weer ingeschreven in het 
Finse stamboek. In dat jaar doet de 
Zweedse Kennel Club een voorstel 
tot formele samenwerking met de 
Finse Kennel Club. 

CULTUREEL ERFGOED
De historie van de Norrbottenspets 
heeft twee gezichten: het Zweedse 
en het Finse. Aan beide zijden 
worden pogingen gedaan om het ras 
weer op de kaart te zetten. In 1973, 
dus bij de Finse erkenning, vindt er 
een presentatie plaats van honden 
die in Sodankylä, in Fins Lapland, 

zijn gevonden. In april van dat jaar 
zijn Olli Korhonen en Judho 
Perttola op weg naar het noorden, 
naar de Finse plaatsen Oulu, 
Rovaniemi en Sodankylä. Daar 
vinden ze 10 reuen en 29 teven. Dat 
is niet alles, want tot 1980 komen 
er nog 100 bij, die in het stamboek 
worden ingeschreven. 
Dezelfde tactiek als in Zweden 
wordt gehanteerd: Matti Joenpolvi, 
Kall Ukonmaanaho en Ari Juntusen 
plaatsen advertenties in de kranten, 
op zoek naar inheemse honden. Ook 
in Karelië, gelegen in zowel Finland 
als Rusland, vinden pogingen plaats  
om Norrbottenspetsen te vinden.
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De liefhebbers van de Finse Spits 
stellen zich eerst wat afwachtend 
op tegenover de Norrbottenspets, 
maar als men begrijpt dat beide 
honden nakomelingen van hetzelfde 
landras zijn, wordt de Norrbotten-
spets al snel omarmd en gezien als 
cultureel erfgoed… 

LIJKT MEER OP EEN JAKHALS 
DAN OP EEN VOS
De vraag of het uiterlijk van de 
Norrbottenspets is veranderd is 
bijna meteen met ‘nee’ te beant-
woorden. We hebben hier te maken 
met een werkhondje, waarvan de 
eigenaars niet met het uiterlijk 
bezig zijn. Ook als ze in de jaren 
zestig op tentoonstellingen ver-
schijnen en hun weg in de rest 

van Europa vinden, leidt dat niet 
tot grote ‘aanpassingen’.
In zijn ‘Rassen des Hundes’ (1896) 
besteedt Ludwig Beckmann in het 
hoofdstuk ‘Die Spitzartigen Hunden’ 
wel aandacht aan types zoals de 
Norrbottenspets, maar hij wordt 

NORBOTTENSPETS 
Land van herkomst: Zweden.
Gebruik: vroeger jachthond; nu 
gezins- en jachthond, geschikt 
voor diverse hondensporten. 
Eerste rasstandaard: onbekend, de 
recentste in 1967/68.
FCI standaard: http://www.fci.be/
Nomenclature/Standards/276g05-
en.pdf 
FCI-nummer: 276.
Rasgroep: 5, Spitsen en Oertypen, 
sectie 2. 
Rasvereniging: Scandia, vereni-
ging van Liefhebbers en Fokkers 
van Scandinavische Spitshonden-
rassen. Website: 
www.scandia-rasvereniging.nl 
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VAN DE ABHB TRIMSALONS:

De Norrbottenspets heeft een bestendige beharing: fijne 
dichte ondervacht met vrij harde, korte, aanliggende 
dekharen. Onder- en dekharen samen vormen de be-
scherming tegen o.a. weersinvloeden, UV straling en 
beschadigingen van allerlei aard. Ondervacht, ook 
wolhaar genoemd, borgt tevens het huidmilieu. Van die 
talrijke wolharen kunnen er gemakkelijk een aantal 
‘geofferd’ worden tijdens jacht in struikgewas, want ze 
laten relatief makkelijk los. De vacht is in mozaïekpatroon 
aangelegd; de haren hebben daardoor verschillende 
leeftijden. Hoewel er dagelijks wel een aantal gewisseld 
worden zijn er duidelijke ruiperioden. In het voorjaar 
worden vooral veel wolharen vervangen; in de (na)zomer 
zijn dat vooral de dekharen. Losse wolharen vormen op 
het hoogtepunt van de wolrui ‘vlokjes’ op de dekharen. 

Onderdruk de neiging ze er allemaal tegelijk uit te willen 
borstelen. Borstelmateriaal maakt namelijk geen onder-
scheid tussen losse oude, of jonge haren: het sleurt alles 
mee. Wekelijks lichte borstelstreekjes met een kleine 
‘slicker’ tijdens de wolrui mag. Echter stevig borstelen, 
(óók met rubber nopjesmateriaal!) stimuleert juist een 
ongewenste nieuwe ondervachtrui. De ABHB trimsalons 
(www.abhb.nl) bieden specifieke oplossingen en passen, 
in meestal twee sessies de professionele ‘wassen-blazen’ 
methode toe. Middels een verzorgend bad worden de 
oudste (poreuze) wolharen uitgeselecteerd, ‘losgeweekt’ 
en weggespoeld. Een krachtige luchtstroom verwijdert de 
overige losse haren. Borstel niet tussen de wasbeurten 
door, maar ‘aai’ liever met een microvezeldoek om losse 
haren te vangen. 

niet bij naam genoemd. Anders is 
het in ‘De Deutschen Hunde’ 
(1904/1905) van Richard Strebel. 
Hij heeft een prachtige tekening 
gemaakt van de ‘Finnischer Vogel-
hund’ of ‘Finnischer Laika’ en zet 
bij zijn signatuur ‘Sint Petersburg 
1904’. Strebel schrijft: Ich hatte 
schon viel von ihn gehört, bis ich ihn 
persönlich zu sehen bekam. Meine 
Begegnung mit ihm hat mich in großes 
Erstaunen gefeßt, ich meinte den 
Vorfahr unserer kleinen Hundearten 
vor mir zu sehen, er ähnelt mehr dem 
Schakal als dem Fuchs. 
In Finland wordt er met vereende 
krachten voor gezorgd dat het ras 
gezond blijft en de fokkerij wordt 
goed gecontroleerd. Alleen gezonde 
dieren, waarvan de voorouders niet 
of nauwelijks verwant zijn, komen 
voor de fokkerij in aanmerking. 
Hetzelfde gebeurt in Zweden, 
waar ook zeer strikte fokregels 
gelden. In 2008 leven er ongeveer 
1200 in Finland en 1000 in Zweden. 

Canada en Amerika hebben onge-
veer 300 exemplaren. De Norrbot-
tenspets is nu voornamelijk een 
zeer gewaardeerde huishond. 
Slim, niet nerveus of agressief, 
kalm en vriendelijk. Prima met 
de kinderen en niet zo’n grote 

blaffer als de andere noordse jagers. 
Ze zijn kwadratisch van bouw en 
hebben, in vergelijking met andere 
noordse rassen, kort haar. De ideale 
kleur is wit met roodbruine of gele 
platen, maar in principe is elke 
kleur toegestaan.  

Mee op jacht is voor de Norrbottenspets zijn lust en zijn leven! 


