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Fig. 3 en 4. Lundehund bezig met waar hij in is gespecialiseerd; jagen op
papegaaiduikers tussen de rotsen.
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hij in vroege literatuur ook wel
Måstadhund/Maastadhund genoemd. De
oorsprong is zeer oud, zolang er mensen op
de eilanden van Noord-Noorwegen hebben
geleefd zijn er waarschijnlijk ook
Lundehunden. papegaaiduikerjacht. Hij
schrijft dat papegaaiduikers nestelen in
spelonken en tunnels die - men zelf niet
gemakkelijk uit deze diepe gaten krijgt,
tenzij een hond er in kruipt en ze eruit
haalt

GESCHIEDENIS

In 1600-1700 zijn er vele beschrijvingen
van de Lundehund in Helgeland, het
zuiden van het noordelijke gelegen
De eerste bekende beschrijving van de
Lundehund stamt uit 1591.
Gerechtsdeurwaarder Erik Hansen
Schønnebøl beschrijft een reis naar NoordNoorwegen, de Lundehund en de
Finnmark. Het meest bekende is het "
Nordlands Trompet", waar de
dichter/prediker Petter Dass de
papegaaiduikerjacht op het eiland Lovund
rond 1700 beschrijft zowel over de
papegaaiduikers als de jacht hierop. De
jacht omschrijft hij als:
Maar boeren, die het plan hebben, weten
de vogels te overvallen bij de jacht, met de
hun honden, klein en lenig, zodat ze in de
kleinste openingen kunnen kruipen om de
vangst levend eruit te halen.

Fig. 5. Måstad ca. 1983.
De Noorse Lundehund is een ras met een
zeer oude historie. Met zijn anatomische
eigenaardigheden bekend als een van de
meest unieke rassen.
Wetenschapper Torbjørn Aasheim schreef
aan de Norsk Lundehund Klubb in 1974:
Niet alleen heeft het ras antiquarische
waarde. Noch is het alleen een
kynologische curiositeit. Het is misschien
wel het meest waardevolle materiaal voor
toekomstig onderzoek op het gebied dat
duidelijk moet maken hoe genen
modificeren en een populatie zich aanpast
aan zijn specifieke omgeving. Vandaag is
geen wetenschap ver genoeg gevorderd om
al deze vragen op te lossen. Het zal
morgen zijn dat de kynologie er over praat.
Het is de Noorse hondenwereld die er nu
voor zorgt dat de mogelijkheid tot een
dergelijk onderzoek niet is vernietigd.
Lundehunden zijn hondenwereld’s laatste
stukje ongerepte natuur in Noorwegen. Het
is onze plicht om het als zodanig te
behouden.

Een Lundehunden als gebruiks/jachthond
was belangrijk, meerdere malen worden er
aantallen beschreven van tussen de 17001800. Een goede hond was zeer waardevol.
Vogeljagers in Gildeskål beschreven dat
een goede Lundehund dezelfde waarde had
als een melkkoe.
In het verleden was de Lundehund
verspreid over grote gebieden waar de
papegaaiduikers nestelde. Tot men begon
te vangen met netten. Tot de huidige tijd,
werd de hond nog slechts in Værøy Røst
gebruikt voor de jacht. Op deze manier
leverde ze hun aandeel in het huishouden.

De Lundehunden die we vandaag kennen
komen uit het gehucht Måstad op Væroy
één van de Lofoten. Om deze reden wordt
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Fig. 6. Måstad in 1936 en
nog steeds bewoond door
een grote populatie van
Lundehunden
.

Fig. 7. Måstad in 2009.
Het gehucht is vandaag de
dag verlaten.

Fig.8. Lundehunden met
hun eigenaars. De foto is
genomen in 1928 en toont
zwarte-witte
Lundehunden, een kleur
die helaas in het ras niet
meer voorkomt.
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belangrijk werk verricht om het ras te
redden. Niet in het minst dankzij de
inspanningen van Eleanor Christie kunnen
we nu zeggen dat het ras is gered van
uitsterven. Vóór de Tweede Wereldoorlog,
werden er zwart-witte Lundehunden
geboren, maar deze kleur komt niet langer
meer in het ras voor.

Tegen het uitbreken van de Oorlog in 1940
leefde er een groep van ongeveer 50
honden in Måstad, een gehucht op
Værøhadde. Het waren deze honden die de
aandacht van de Christie familie trok. Ze
begrepen het belang om het ras te behoud
en kregen een aantal honden om hun
fokkerij te beginnen in Hamar.
In 1943 kwam de Hondenziekte in
Måstadgrenda, het zou een ramp worden
voor de Lundehundenpopulatie.
Slechts één hond overleefde het.
De Christie familie, echter, was
geslaagd in hun fokkerij, zodat ze
enkele honden terug konden
sturen naar Måstad. Deze honden,
samen met een hondenfokker die
terug kwam van Svolvaer, vormde
de basis voor een nieuwe stam die
relatief snel groeide.
Nadat Christie honden had
gestuurd naar het noorden kwam
de Hondenziekte naar Østlandet.
Slechts een hond (Ask) overleefde
in Hamar. Hij was negen jaar.
In 1960, deed Eleanor Christie
weer moeite het ras te redden.
Måstadgrenda was vrijwel
verlaten. Slechts het echtpaar
Kathryn en Monrad Mikalsen en
hun twee honden waren
achtergebleven. Van deze fok had
Eleanor Christie 3 broers en
zussen, de reu Runne en teven Eir
en Rind. Later kwam een
halfbroer hiervan naar Oslo, Piljo,
die dezelfde moeder had. Zijn
nestbroer Bob, bleef op Værøy,
deze 4 honden samen met een
volwassen reu, Buster, uit
Overhalla, zijn de voorouders van
alle levende Lundehunden. Buster
is geboren op Værøy maar was
niet nauw verwant aan de andere
Lundehunden.

Fig. 9. Lundehundteef Eir met haar 5
weken oude pup Tussa. Van Eire
stammen alle nu levende Lundehunden.

De Noorse Lundehund Club werd
opgericht in 1962 door een aantal
enthousiaste liefhebbers, er werd veel en
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Fig. 10. Lundehund
hund jagend op papegaaiduikers op de rotsen in Måstad. De foto is genomen in
1972

WERKEN:
De Lundehund taak was om de
papegaaiduikers van en uit de rotsen en
kliffen
en te halen. Zijn anatomie is speciaal
aangepast om goed in ruig terrein uit te
kijken in het ruige terrein en in de smalle
spelonken te kruipen waar de vogels
vogel
nestelen. De speciale aanpassingen biedt
zijn poten goede grip en superieure
remmen op steil en rotsachtig terrein.

Het sluiten van de oren is vermoedelijk om
te voorkomen dat er aarde in komt, maar
het kan ook zijn datt het de mogelijkheid is
om beter naar de prooi te luisteren.
De schouder- en de halsgewrichten van de
Lundehund hebben een ongewoon hoge
mate van flexibiliteit, waardoor het voor
hem mogelijk is de vogel uit de gangen te
krijgen.
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Fig. 11. Papegaaiduikers
nestelen in de steile hellingen.
De vogels zijn nu bedreigd en
beschermd.

Fig.12. Papegaaiduiker met vis
(zandspiering) in zijn snavel.
Op weg naar het nest in een hol
om de kuikens te voeden na een
succesvolle vangst op zee.

Fig. 13. Papegaaiduikers bij het
graven in de broedtijd in het
gras of grotten in het rotsgebied.
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Standaard en Norsk Lundehund Klubb’s (N.L.K.) commentaar

Fig. 14. Rastypische teef met goede verhoudingen
Let op: Correct gedragen staart

Fig. 15. Rastypische reu met goede verhoudingen.
Let op: Correct gedragen staart.

~9~

STANDAARD

N.L.K. COMMENTAAR

FCI nr 265, Goedgekeurd NKK 04.06.2009
Land van oorsprong: Noorwegen
Algemeen Beeld:
Rechthoekige spits, klein, flexibel, relatief
eenvoudig, met duidelijke
geslachtskenmerken.

De Lundehund is een zeer oud Noors ras met enkele
opmerkelijke anatomische kenmerken. Het werd gebruikt
voor het vangen van papegaaiduikers op de kust van
Noorwegen. Hij moet zeer flexibel zijn met een
vriendelijk karakter. Hij mag niet laag gesteld of
vierkant zijn.

Gedrag/temperament:
Alert, energiek en levendig.
Hoofd:
Droog, middelmatig breed, wigvormig.

Het hoofd mag niet te grof (breed) of fijn (smal) zijn.

Schedel:
Licht geronde schedel, uitgesproken
wenkbrauwbogen.
Stop:
Duidelijk maar niet diep.
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Fig. 16. Mannelijk reuenhoofd. Merk ook op
dat de hond een correct gevormd oog en
onderkaak heeft, met een alerte expressie.

Fig. 17. Vrouwelijk, goed gevormd
vrouwelijk hoofd.
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STANDAARD

N.L.K. COMMENTAAR

Aangezicht gedeelte:
Voorsnuit:
Wigvormig, middelmatig lang, licht geronde
neusrug.

Kaken/Gebit:
Schaargebit voorkeur. Tanggebit en matig
ondervoorbijtend toegestaan.
Het ontbreken van premolaren aan
weerszijde in beide kaken wordt
geaccepteerd.

De kaken moeten goed zijn ontwikkeld voor de hond om
papegaaiduikers te apporteren.
Tanggebit, matig onderbeet, en/of ontbreken van
premolaren leveren geen vermindering in de kwalificatie
op door de inteelt en lage genetische variatie uit het
verleden. Grote onderbeten hebben wel invloed op de
kwalificatie.
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Fig. 18. Acceptabele onderbeet.

Schaargebit

Tanggebit

Omgekeerd schaargebit

Onderbeet

Overbeet (niet acceptabel)

Fig. 19. Verschillende gebitstanden bij de Lundehund. Schaargebit, tanggebit, omgekeerd schaargebit en
onderbeet zijn geaccepteerd. Overbijten is niet aanvaardbaar. Ernstig onderbijten is niet wenselijk.
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STANDAARD
Ogen:
Enigszins schuin oog, niet puilend. Iris
geelachtig bruin met donker bruine ring rond
de pupil.

Oren:
Driehoekig, middelmatig groot, breed aan de
basis, rechtopstaand, zeer beweeglijk. Heeft
de speciale eigenschap dat het kraakbeen in
het oor zich kan "samentrekken" en de
oorschelp op een eigenaardige manier
vouwen - hetzij naar achteren of in een rechte
hoek naar boven – zodat de gehoorgang
wordt afgesloten.

Hals:
Droog, gemiddelde lengte, vrij sterk met een
relatief rijke kraag.

N.L.K. COMMENTAAR
Om de gewenste alerte expressie te krijgen moet de
Lundehund relatief heldere ogen (geelbruine iris)
hebben. Ronde ogen zijn fout. Puilende ogen zijn niet
gewenst, doordat ze kwetsbaar zijn als de hond het nest
in gaat van de papegaaiduiker.

Naast het beschermen van de oren tegen de aarde en
vocht, zijn de oren een hulpmiddel voor de Lundehund
om te bepalen waar de prooi is. Door de hoek in het
gevouwen oren kunnen ze zich beter oriënteren.

Het hoofd wordt relatief laag gedragen. De bovenste
halswervels (Atlas/Apsis) heeft bij de Lundehund een
speciaal ontwerp dat het mogelijk maakt om het hoofd
naar de rug terug te buigen. Deze flexibiliteit maakt het
de hond mogelijk om te draaien in de smalle gangen als
hij zich in de nestgangen bevindt.
Deze eigenschappen mogen niet tijdens de
tentoonstelling worden gedemonstreerd!
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Fig. 20. Mannelijk reuenhoofd met correct schuin geplaatst oog.

Fig. 21. Oor vorm. De oren worden in verschillende hoeken gevouwen om ze te beschermen tegen de
grond als ze in de holen kruipen waarin de vogels nestelen.
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STANDAARD

N.L.K. COMMENTAAR

Voorhand
Totaalbeeld:
Matig gehoekt. Rechte onderarmen.

Zeer elastische en flexibele schouderspieren.
Dit mag niet worden gedemonstreerd op de
tentoonstelling.

Voeten:
Ovaal, licht naar buiten gedraaid, minstens 6
tenen - waarvan 5 op de grond moeten
steunen -. 8 zolen aan iedere voet. De twee
binnenste tenen, gevormd door drie en twee
kootjes en voorzien van gewrichtsbanden en
spieren, zorgen voor een krachtig hecht
beeld.

Naar buiten gedraaide voeten worden frans genoemd.
De keurmeester moet commentaar geven op de extra
tenen, door hun functie voor de Lundehund bij het
bewegen in het terrein, vooral op de steile kliffen. Ze
werken als een rem bij de afdaling en om beter te
klimmen berg op.

6 tenen zijn ideaal, maar het mag niet als beter worden
gezien als de hond meer tenen heeft. Bij honden met
slechts 5 tenen aan de voorvoeten kan niet hoger worden
gewaardeerd dan een premie 3,(is zg) omdat 6 tenen de
Lundehund’s belangrijkste ras specifieke kenmerk is.
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Fig. 22. Zeer goed extra ontwikkelde extra tenen,
teen 0 en 1 worden gecontroleerd.
Fig. 23. Slecht ontwikkelde extra tenen,
geen kampioenskwaliteit.

Fig. 24. Röntgenfoto van de voorvoeten.

Fig. 25. Voorvoet met goed ontwikkelde extra tenen.

Fig. 27. Voetafdruk van een Lundehund in de sneeuw.
Fig. 26. Zeven tenen aan de voorvoet
wordt niet beschouwd als een fout, maar
zes is wenselijker.
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STANDAARD

N.L.K. COMMENTAAR

Lichaam:
Rechthoekig.
Bovenbelijning:
Sterk en recht.

De hond moet kunnen worden gebruikt voor zijn
oorspronkelijke doel, het in de papegaaiduikernesten
kruipen en apporteren van de vogel.
Een relatief slanke hond heeft de voorkeur. De borst
mag niet tonvormige zijn.

Kruis:
Iets hellend.

Te afvallend kruis is fout.

Borst:
Lang, middelmatig brede borst, relatief diep
en ruim, niet tonvormig.

Onderbelijning/buik:
Matig opgetrokken.

Staart:
Middelmatig hoog aangezet, middelmatig
lang, goed bevederd zonder vlag. Zowel in
een ring als iets gekruld over de rug of
hangend gedragen. De punt niet teveel over
noch naar één kant vallend.

De staart wordt zowel hoog als hangend gedragen,
beide vormen zijn toegestaan. De staart wordt boven de
bovenbelijning gedragen met de punt in het midden. Niet
erg krullend noch langs de zijkant hangend.

Let op: deze interpretatie is van de komende standaard wat het verschil
verklaart in gewenste staartaanZet en buiklijn!!!!!!!!!
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Fig. 28. Correct teefje, let op de correcte staart.

Fig. 29. Correcte reu let op de goede verhoudingen en
goede staart.

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 30 en 31. Staart, correct gedragen.
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STANDAARD
Achterhand:
Totaalbeeld:
Stand achterbenen enigszins nauw.

N.L.K. COMMENTAAR

Nauwe stand en bewegingen van de achtervoeten en
achterbenen moet niet worden bestraft.

Dijen:
Sterk, gespierd.
Knieën:
Matig gehoekt.
Onderdij:
Sterk, gespierd

Voeten:
Ovaal, licht naar buiten gedraaid, minstens 6
tenen - waarvan 4 op de grond moeten
steunen -. 7 zolen aan iedere voet, de zool in
het midden, de meest belangrijkste door zijn
grootte, is samengevoegd met de binnenste
zolen behorend tot de twee binnenste tenen
en is dus naar achteren uitgebreid. Als de
hond staat een vlakke ondergrond, wordt het
gewicht gelijkmatig verdeeld over de zolen.

Meer dan zes tenen is niet fout. 5 tenen achter kan, niet
dat het geprefereerd wordt. De extra tenen aan de
achterbenen zijn doorgaans veel minder ontwikkeld dan
die aan de voorbenen zowel in aantal als plaatsing. Zie
ook de opmerkingen over de functie van de poten wat het
nut is van de eigenschap dat ze de grond raken.

De twee binnenste tenen, gevormd door drie
en twee kootjes en voorzien van
gewrichtsbanden en spieren, zorgen voor een
krachtig hecht beeld.
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Fig. 32. Goedee achtervoeten waar de vijfde teen
correct mee doet aan de ondersteuning van de
achtervoet.

Fig. 34. Röntgenfoto van de achtervoeten.
voeten.

Fig. 33. Acceptabele achtervoeten.
achtervoeten

Fig. 35. Achtervoet
voet met goed ontwikkelde extra tenen.

Fig. 36. Zolen zijn in stand op een vlakke ondergrond van achteren zichtbaar. Het gewicht rust op de
tenen.
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STANDAARD

N.L.K. COMMENTAAR

Gangwerk:
Licht en elastisch. Kenmerkende zwaaiende
beweging voorbenen, ietwat nauwe
achterhand bewegingen.

Bij de beoordelen van de Lundehund zijn gangwerk moet
het duidelijk zijn dat deze effectief is voor de hond om op
en neer over de steile rotsen en kliffen te bewegen. Hier
zijn de extra tenen behulpzaam, zowel bij het klimmen
omhoog als het afdalen van de steile berghellingen. De
extra kussentjes op de voor en achtervoeten, zijn ook een
extra hulp als ze direct contact maken met de
ondergrond. Ook de beweging die breed is in front en
nauw achter is een hulp bij het gemakkelijker op en neer
gaan in het papegaaiduikersnestgebied.
Het speciale zwaaiende bewegen met de voorpoten van
de Lundehund zijn het resultaat van de anatomie van de
pezen en spieren van de binnenste tenenconstructie (teen
0 en 1).

Vacht:
Haar:
Dichte, ruige bovenvacht, zachte ondervacht.
Kort op hoofd en voorkant benen. Rijkere
beharing bij de kraag en achterzijde van de
dijen(billen). Rijke vacht aan de staart, maar
geen vlag.

Kleur:
Roodbruin tot geelachtig bruin meer of
minder zwart gevlamd, met witte
aftekeningen, wit met donkere aftekeningen.
De volwassen hond heeft doorgaans een
meer uitgesproken zwarte overlay dan de
jonge hond.

Volledig zuiver witte honden met alleen bruin rond de
ogen (en soms rond de basis van de staart) en bruine
oren, is toegestaan. Aftekeningen moeten niet zo
asymmetrisch zijn dat het afbreuk doet aan het geheel.
Honden met een volledige of halve witte kop zonder
pigment rond de ogen, is niet wenselijk en deze zakken
een kwalificatie. Donkere aftekening betekent in deze
context roodbruine vacht met zwarte overlay.

~ 22 ~

Fig. 37. De voorbenen bewegen op de
karakteristiek zwaaiende, roterende manier.

Fig. 38. De hond loopt met de correcte nauwe
achterhandsbeweging.

Fig. 40. Asymmetrische aftekening op het
hoofd. Beïnvloedt de kwalificatie.

Fig. 39. Witte met rode Lundehund met
volledig aanvaardbare aftekeningen.
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STANDAARD

N.L.K. COMMENTAAR

Grootte en gewicht:
Hoogte:
Reu
Teef

35-38 cm
32-35 cm

Gewicht:

Een kleine, behendige hond heeft de voorkeur.
De hond moet de nestgangen in gaan en mag daarom
niet te grof zijn gebouwd, dit zal het uitoefenen van
dergelijk werk moeilijk maken. Vorm van het lichaam
moet rechthoekig zijn.

Reuen
ca. 7 kg
Teven
ca. 6 kg
Honden van de maximale maten mogen bij
gelijkheid niet de voorkeur krijgen boven de
kleinere.

FOUTEN:
Elke afwijking van het voorgaande moet
worden gezien als een fout en de zwaarte
ervan moet in verhouding staan tot de ernst
en het effect hiervan op de gezondheid en het
welzijn van de hond.

DISKWALIFICERENDE FOUTEN:
Agressie.
N.B.!
Reuen dienen twee duidelijke volledige in
het scrotum ingedaalde normale testikels te
hebben

Oslo, 09.11.09 Norsk Lundehund Klubb.
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Wij danken iedereen die geholpen heeft tot het tot stand komen van het handboek: Ingvild Svorkmo
Espelien, Christen lang en Roar Torsteinsen (redactie), Sofie Schønheyder, Laila Myrvold, Roger Gibson,
Gro Viken en Eiliv Hofstad (Comité rashandboek Norsk Lundehund). Bewerking: Turid Jensen.
Corrector: Hanna Gautun.
Het rashandboek is verspreid over de clubs en vertegenwoordigers voor commentaar voor afdrukken. We
zijn ook dankbaar voor de bijdragen van alle andere opmerkingen aan de lopende
handboekwerkzaamheden.

Wij danken u voor alle ingezonden foto's en een speciale dank voor de foto's gebruikt in het handboek.
Lijst van fotograven:
Fig. 1: Hans-W. Haman
Fig. 2: Åsa Lindblom
Fig. 3: Roar Torsteinsen
Fig. 4: Roar Torsteinsen
Fig. 5: Roar Torsteinsen
Fig. 6: Magda Kvalnes
Fig. 7: Arild Espelien
Fig. 8: Hilda Torsteinsen
Fig. 9: Åge storløkken, Billedsenstralen
Fig. 10: Christen Lang/Roar Torsteinsen
Fig. 11, 12, 13: Arild Espelien
Fig. 14: Anneli Rosenberg
Fig. 15: Roar Torsteinsen
Fig. 16: Roar Torsteinsen
Fig. 17: Roar Torsteinsen
Fig. 18: Ingvild Svorkmo Espelien
Fig. 19: tekening: Roar Torsteinsen
Fig. 20: Anneli Rosenberg
Fig. 21: Roger Gibson
Fig. 22: Roar Torsteinsen

Fig. 23: Christen Lang
Fig. 24: Veterinær Edvard Smith
Fig. 25: Arild Espelien
Fig. 26: Roar Torsteinsen
Fig. 27: Ingvild Svorkmo Espelien
Fig. 28: Gunn Tove Ormset
Fig. 29: Anneli Rosenber
Fig. 30: Roar Torsteinsen
Fig. 31: Roar Torsteinsen
Fig. 32: Arild Espelien
Fig. 33: Christen Lang
Fig. 34: Veterinær Edvard Smith
Fig. 35: Arild Espelien
Fig. 36: Christen Lang
Fig. 37 en 38: Ingvild Svorkmo Espelien
Fig. 39: Roar Torsteinsen
Fig. 40: Gunn Tove Ormset
Fig. 41: Inger Khristansen
Fig. 42: Magnus Enger
Fig. 43: Anne Indergaard
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Fig. 41.

Bron.
Foto’s en tekst gebruikt uit het originele “Norsk Lundehund Rasekompendium.
Foto’s hier en daar iets bewerkt door mw. P.C. Zwaartman-Pinster.
Zwaartman
Tekst, vrije vertaling (Noors-Nederlands) door mw. J.P. Dekker.
20-01-2011.
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Fig. 42.

Fig. 43.
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