
‘Leithund’, naar een gravure van Johann Elias Riedinger 
(1698-1767). Er bestaat in die jaren ook een ‘Leitschweiss-
hund’, die een zweetspoor (bloedspoor) volgt dat naar 
gewonde of gedode dieren leidt. 

Een prachtig portret van Graaf Adolf Patrik Hamilton, 
in uniform met zijn ordetekenen op de borst. Gekapt 
volgens de mode van zijn tijd, compleet met snor met 
opgedraaide punten. 
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De combinatie adellijke afkomst en 
militaire carrière komt opmerkelijk 
veel voor als het gaat om scheppers 

van hondenrassen. We kennen 
Colonel Malcolm, Laird of Poltalloch 
(West Highland White Terrier), 

John Owen Tucker-Edwardes (Sealy-
ham Terrier), Max von Stephanitz 
(Duitse Herdershond), de Dukes of 

Graaf Adolf 
PATRIK HAMILTON
In de rubriek Meesterwerk stellen we hondenrassen voor die zonder die ene fokker niet 
meer zouden bestaan. Dit keer staat de Zweedse ritmeester graaf Adolf Patrik Hamilton 
(1852-1910) centraal. Eén van de oprichters en eerste president van de Zweedse Kennel 
Club, maar ook naamgever van de Hamiltonstövare, één van de Zweedse brakken rassen...

Schepper van de Hamiltonstövare

TEKST EN ILLUSTRATIES: RIA HÖRTER



‘Pompe’, de hond van koning Karel XII (1682-1718), hoogstwaarschijnlijk een 
oude Zweedse brak, ligt begraven in het park van Slot Karlsberg in Solna.

Dit is het type Engelse Foxhound dat Hamilton inkruist bij zijn fokkerij. 
(Uit: Ludwig Beckmann, Die Rasse des Hundes, 1894).
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Gordon (Gordon Setter) en ook 
Sigismund Freiherr von Zedlitz 
(Poedelpointer). 

KRUISINGEN
De Hamiltonstövare, ook wel 
Hamiton Brak of Hamilton Hound 
genoemd, is buiten het land van 
herkomst – Zweden – nauwelijks 
bekend. Ook in de recente kynologi-
sche literatuur is er weinig over dit 
ras en zijn schepper te vinden.
De Zweedse brakken komen oor-
spronkelijk niet uit Zweden. Zij 
worden vanuit West- en Midden-
Europa geïmporteerd, waarbij de 
route vrijwel altijd via Sleeswijk-
Holstein en Denemarken loopt, 
richting Zweden, Noorwegen en 
Finland. (Sleeswijk-Holstein be-
hoort vanaf 1460 tot 1860 tot het 
Deense koninkrijk). 
De voorouders van de Duitse 
brakken die naar Scandinavië gaan 
moeten we zoeken in de ‘Leithund’, 
een eeuwenoud brakkentype, dat 
kort op de benen staat en onder 
andere al in het veertiende eeuwse 
manuscript over de jacht – ‘Le Livre 
de la Chasse’ van Gaston Phébus – 

wordt afgebeeld. In Duitsland 
noemt men dit type brak ‘Leithund’, 
omdat deze hond, altijd aan een 
lange lijn, de jager naar het wild 
leidt. Diverse Duitse kunstenaars, 
zoals Johann Elias Riedinger(1698- 
1767), hebben prachtige afbeeldin-
gen van de ‘Leithund’ gemaakt. 
In Zweden vinden de meeste 
kruisingen met de West- en Mid-

den-Europese honden plaats en niet 
zelden krijgen de nakomelingen 
namen die verwijzen naar hun 
fokker of naar de landstreek waar ze 
worden gefokt. Ook in andere 
Scandinavische landen ontstaan uit 
oude Duitse brakken diverse 
Stövare rassen, zoals de Hygenhund 
in Noorwegen en de Finse Brak 
(Suomenajokoira) in Finland. Alleen 
echte kenners zien direct het 
onderscheid binnen de Zweedse, 
Noorse en Finse Brakken. 

POMPE
Tot 1789 is de jacht met brakken 
voorbehouden aan de koninklijke 
familie, de (land)adel en de zeer 
gegoede burgerij. Pas aan het einde 
van de achttiende eeuw mogen ook 
de boeren jagen en daarmee wordt 
de behoefte aan jachthonden 
vergroot en worden de brakken 
– in Zweden Stövares genoemd – 
populairder. 
Eén van de bekendste honden 
waarvan men aanneemt dat het een 
oude Zweedse brak is, is ‘Pompe’, de 
hond van koning Karel XII (1682-
1718). Deze koning heeft overigens 



De toegestane kleuren bij de Hamiltonstövare zijn precies in de rasstandaard 
vermeld: een diepe, oplichtende tan kleur met een ravenzwart zadel, een witte 
aftekening om de hals, een wit ‘bandje’ om de snuit, een witte borst, witte 
voeten en een witte staartpunt. (Fotograaf onbekend).

In 1909 schildert de Zweedse kunstenaar Bruno Liljefors (1860-1939) dit 
prachtige schilderij met een stövare reu – ‘Kling’ genaamd – en een vos. 
Dit is het type hond waarmee graaf Hamilton zijn stam opbouwt. 
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drie honden met die naam gehad. 
‘Pompe’ ligt begraven in het park 
van Slot Karlsberg in Solna en zijn 
grafsteen uit 1699 is nu nog te zien.

VERWARREND
De catalogus van de eerste Zweedse 
hondententoonstelling, in 1886 in 
Stockholm, vermeldt een inschrij-
ving van 445 honden, waaronder 
189 die tot Stövares (speurhonden) 
behoren. Zo zijn er de Småland-
stövare, Harrier-Augustenburger, 
Norrlansk ras, Lappland Stövare, 
Greifsk-Småland, Engelsktydsk ras, 
Korsad ras, Fransk-Greiffsk ras en 
nog veel meer benamingen. Geen 
van deze honden wordt volgens een 
bepaalde rasstandaard gefokt en 
hoe de keurmeesters wijs zijn 
geworden uit zoveel typen vermeldt 
het verhaal niet. Een zwart-gele 
hond met witte aftekeningen wint 
op deze show een ‘ereprijs’; in de 
catalogus staat hij als ‘Svensk 
Fiholms ras’ vermeld. Een tweede 
plaats is er voor een zwarte hond 

met gele aftekeningen, die tot het 
‘Smålands-engelske ras’ behoort, 
terwijl de derde prijs naar een 

zwarte hond met bruine aftekenin-
gen gaat, die te boek staat als een 
‘Schweizer-half-bracke’.
Omdat men dit toch wel als zeer 
verwarrend ervaart, wordt er een 
eerste rasstandaard voor de ‘Svenske 
Stövare’ opgesteld en al in 1887 
verschijnen er 15 honden van dit 
‘ras’ – lees: die aan de beschrijving 
voldoen – op de tentoonstelling 
in Kopenhagen. 
Deze ‘Svenske Stövare’ is ontstaan 
uit kruisingen tussen Duitse 
brakken, Engelse Foxhounds, 
Harriers en Schweizer Laufhunden. 

ENGELSE FOXHOUNDS OF 
HARRIERS
De auteur F. Jungklaus schrijft in 
zijn boek Die Bracken (1936) dat 
‘Hofjägermeister’ Baron von Greiff 
de eerste Duitse brakken naar 
Zweden brengt. Echter, wanneer dit 
gebeurt wordt niet vermeld. Na het 
overlijden van Von Greiff komen er 
twee brakken – ‘Panter’ en ‘Diana’ 



Kopstudie van de Hamiltonstövare. (Fotograaf onbekend).
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– in het bezit van Baron De Geer af 
Leufsta. Echter, de man die ze bij De 
Geer moet afleveren – Kellermeister 
Berglin uit Uppsala – houdt de beide 
honden een tijdje bij zich en fokt 
met hen een nest… Uit deze combi-
natie ontstaat een aantal lijnen, 
waarvan de ‘Filholmer’ en de 
‘Säby-Ängsö’ de bekendste zijn. 
En nu komt Graaf Hamilton in 
beeld. Hij zou zijn bloedlijn, vanaf 
circa 1880, hebben opgebouwd met 
honden uit de kennel van Baron von 
Greiff en daar een Engelse Fox-
hound teef hebben ingekruist. 
Echter, de auteurs B. Wilcox en Ch. 
Walkowicz beweren in hun Atlas of 
Dog Breeds of the World (1989) dat 
de honden van Hamilton – onder 
andere de reu ‘Pang’ en de teven 
‘Stella’ en ‘Klinga’ – geen Zweedse 
brakken, maar Engelse Foxhounds 
of Harriers zijn geweest. 
Voor dit standpunt is iets te zeggen, 
want door zijn Engels-Schotse 
afkomst zal Hamilton ongetwijfeld 
(familie)banden met overzee 
hebben gehad. Volgens laatstge-
noemde auteurs kruist Hamilton 
deze Foxhounds (of Harriers) met 
brakken uit Småland en Gotland. 
Dit is ongeveer alles wat we weten 
uit de beginjaren van Hamiltons 
fokkerij en dus van het ontstaan 
van de Hamiltonstövare. 

ADELSBRIEVEN
Graaf Adolf Patrik Hamilton wordt 
op 27 augustus 1852 in Skaraborg, 
Bäck, Ymsjöholm (Zweden) geboren 
in een gezin van vier zonen. De 
Hamiltons stammen uit een der-
tiende eeuwse Engels-Schotse 
adellijke familie met een tak in 
Zweden. In 1654 komt de eerste 
Hamilton naar Zweden: Malcolm 
Hamilton van Monea. Adolf Patrik 
stamt af van de derde zoon van 
Malcolm, die zich Hamilton van 
Hageby noemt en gouverneur-

generaal van noord Zweden is. 
(Hageby is een landgoed in Töre-
boda, Västergötland.) De adelsbrie-
ven van de Hamiltons dateren al 
van 1664 en daarmee behoort 
Graaf Adolf Patrik tot de oudste en 
aanzienlijkste families in Zweden. 
Zijn vader is graaf Gustav Ludvig 
Hamilton (1817-1863) en zijn 
moeder Amalia Lewenhaupt (1828-
1902). Graaf Gustaf Ludvig’s beroep 
wordt omschreven als ‘Ryttmästare’ 
– ritmeester – en beide ouders 
stammen uit families waarin zich 
veel hoge militairen bevinden. 
Adolf Patrik trouwt voor de eerste 
maal op 28 oktober 1878, met Clara 
Bolinder (1858-1888). Als zij in 1888 
op 30-jarige leeftijd overlijdt, blijft 
hij achter met vier kinderen, twee 
zonen en twee dochters. De oudste, 
Johan Gustaf Patrik is dan 9 jaar oud, 
zijn broer, Gustaf Henning Adolf, 
8 jaar. De twee meisjes – Annelie 
Klara Johanna en Jane Kristina 
Theresia – respectievelijk 7 en 2 jaar. 
Op 10 november 1891 hertrouwt 
hij met Eugenia Matilda Augusta 
Boy (1871-1949). Zij is 19 jaar 

jonger en ook in dit huwelijk 
worden twee zonen en twee doch-
ters geboren: Violet (1894) en Mary 
(1896), en Harry Patrik (1899) en 
Patrik Gillis (1906). Bij de geboorte 
van zijn jongste zoon is hij 54 jaar. 
Graaf Hamilton is net als zijn vader 
‘Ryttmästare’, maar wordt ook als 
kapitein, luitenant en ‘hofjager-
meester’ vermeld. Tot 1909 is hij 
directeur van de ‘Remontdepå’ in 
Strömsholm, een militaire faciliteit 
die het leger voorziet van jonge 
paarden. Graaf Adolf Patrik Hamil-
ton overlijdt op 30 januari 1910 in 
Skövde, slechts 58 jaar oud. 

ORDETEKENEN
Dankzij de medewerking van de 
SKK – de Svenska Kennelklubben –
kom ik in het bezit van een prachtig 
portret van Hamilton, waarop hij is 
afgebeeld in uniform met zijn 
ordetekenen op de borst. Gekapt 
volgens de mode van die tijd, 
compleet met snor met opgedraaide 
punten. Hij draagt een bril met één 
pootje en vertoont een opmerkelijke 
gelijkenis met de man die later 



De Hamiltonstövare is een aangename jachthond, met zijn 57 tot 61 cm schouder-
hoogte de grootste stövare in Zweden.

Op de tentoonstelling in Zwolle, 2005, wint een Hamiltonstövare de rasgroep van 
de Lopende Honden en Zweethonden. (Foto: Ria Hörter). 
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betrokken is bij de oprichting van 
de Zweedse Kennel Club: prins 
Gustav van Zweden. 
De kinderen Hamilton behoren 
tot de bovenlaag van de Zweedse 
bevolking. De zonen uit het eerste 
huwelijk maken ook carrière in 
het leger, als militair attaché en 
majoor, en de dochters trouwen 
militairen. De zonen uit het tweede 
huwelijk zijn geïnteresseerd in het 
jachtbedrijf en bekleden daarin ook 
diverse functies. 

KLASSE A EN KLASSE B
Terug naar de Stövares en de 
bemoeienissen van Hamilton met 
deze typen. De auteur Jungklaus 
weet ook te melden dat Graaf 
Hamilton diverse ‘Finnentroper-

Olper Brakken’ uit Duitsland haalt, 
waarmee hij zijn type honden verbe-
tert. Hoewel sommige berichten in 
de kynologische literatuur elkaar 
tegenspreken, is het waarschijnlijk 
dat Hamilton daarna ook zweethon-
den uit de regio Hannover, Kurland 
(nu Letland) en Holstein heeft 
gehaald en ook die met Foxhounds 
en Harriers heeft gekruist. In het 
kader van de geschiedenis van de 
Hamiltonstövare moet ook de naam 
van fokker O.B. Rydholm worden 
genoemd. Hij kruist Engelse Fox-
hounds en Schweizer Laufhunden. 
Deze honden – Anglo-Schweizer 
genoemd – worden in het Zweedse 
stamboek ingeschreven onder de 
aanduiding ‘Brakken uit een ge-
kruiste stam met overwegend 
Zweedse afstamming’. Later worden 
ze ‘Hamiltonstövare Klasse B’ 
genoemd en nog later ‘Kopparbergs-
stövare’. Het verschil tussen deze 
‘Kopparbergsstövare’ en de honden 
die Graaf Hamilton fokt is dat ze 
lichter en meer vierkant van bouw 
zijn. Het verschil is niet eenvoudig 



INFORMATIE
Wilt u meer informatie over de 
Hamiltonstövare?
Nederlandse Brakken Club: 
www.nederlandsebrakkenclub.nl 
Svenska Stövarklubben: 
www.stovare.se

De Hamiltonstövare wordt onder andere gebruikt voor de jacht op de vos. Deze 
hond komt uit de Zweedse ‘Furukollen’ kennel. (Foto: Dinkennel.se). 

MEESTERWERK 49             

te zien, want ze zijn ook driekleurig 
met witte aftekeningen.
De honden uit de stam van Hamil-
ton – de oude ‘Svenske Stövares’ 
met Foxhounds en Harriers – wor-
den vanaf 1921 ‘Hamiltonstövare 
Klasse A’ genoemd. Kruisingen 
tussen de ‘Kopparberg’ en de 
‘Hamilton’ komen regelmatig voor 
en het wordt hoe langer hoe moeilij-
ker om beide stammen uit elkaar te 
houden. Daarom besluit men in 
1933 tot één naam en één ras: 
Hamiltonstövare. In de bijlagen van 
hun stamboek worden tot 1952 nog 
kruisingen ingeschreven, daarna 
wordt het stamboek gesloten. 
Het jaar van de officiële naamgeving 
van het ras – 1921 – markeert ook 
het begin van de pure Hamiltonstö-
vare fokkerij, hoewel het inkruisen 
van Engelse Foxhounds niet hele-
maal verdwijnt. 
Nu is de Hamiltonstövare een 
van de populairste Zweedse 
brakkenrassen met een jaarlijkse 
aanwas in het stamboek van 
circa 2000 honden. 

ZWEEDSE KENNEL CLUB
Al in de tweede 
helft van de 
negentiende 
eeuw steken 
enkele honden-
kenners, jagers 
en fokkers de 

hoofden bij elkaar om te komen tot 
de vorming van rassen en het 
vastleggen van hun bruikbaarheid. 
Prins Gustav, de latere koning 
Gustav V (1858-1950), is zeer 
geïnteresseerd in het project en 
neemt aan de voorbereidingen deel. 
In 1888 doet Graaf Hamilton een 
oproep aan Zweedse hondenlief-
hebbers – Upprop till Sveriges hund-
 vänner - in het ‘Sporting Journal’, 
om mensen geïnteresseerd te 
krijgen in de oprichting van 

een nationale Kennel Club. Al op 
13 december 1889 wordt de ‘Svenska 
Kennelklubben’ opgericht en in 
hetzelfde jaar wordt ook de eerste 
hondententoonstelling gehouden. 
Niet verrassend: Hamilton wordt 
gekozen tot voorzitter van de 
Kennel Club; hij blijft dat tot 
18 december 1909.
De activiteiten om tot deze oprich-
ting te komen, komen voorname-
lijk uit adellijke kringen en uit die 
van jachthondenbezitters; Hamil-
ton zelf is ten tijde van de oprich-
ting van de Kennel Club secretaris 
van het Svenska Jägareförbundet, 
een oude vereniging, die is opge-
richt in 1830. 
Na zijn dood, in 1910, wordt in 
1911 de ‘Hamilton Plaketten’ in het 
leven geroepen. Deze wordt toe-
gekend aan mensen met bijzon-
dere verdiensten in of voor de 
Zweedse kynologie. 

HAMILTONSTÖVARE 
Gezien zijn historie, is de Hamil-
tonstövare in eerste instantie een 

werkhond, voornamelijk gefokt 
voor de jacht op de vos en het haas, 
waarbij vooral de jacht op sneeuw-
hazen populair is. 
De combinatie van zijn werkeigen-
schappen en zijn prettige tempera-
ment maakt hem tot een aange-
name jachthond, die met zijn 
57 tot 61 cm schouderhoogte de 
grootste stövare in Zweden is. 
De toegestane kleuren zijn precies 
in de rasstandaard vermeld: een 
diepe, oplichtende tan kleur met 
een ravenzwart zadel, een witte 
aftekening om de hals, een wit 
‘bandje’ om de snuit, een witte 
borst, witte voeten en een witte 
staartpunt. 


