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Kort historik 

Den första rasstandarden för griffonraserna fastställdes i hemlandet Belgien på 1880-
talet och 1883 fick de egna klasser på hundutställningar där. Man hävdar att hundar 
av griffontyp förekommit flera århundraden tidigare. Att Belgien är ursprungslandet 
framgår av rasnamnen griffon bruxellois ( från Bryssel ) och griffon belge ( belgisk ). 
De korthåriga exemplar, som med tiden började dyka upp fick namnet petit 
brabançon ( liten brabanter ).  
 
Inkorsning av andra raser tycks ha skett även efter 1883 då det finns dokumenterat 
att såväl yorkshireterrier som mops ligger bakom namngivna hundar. Dagens griffon 
har alltså en brokig skara anfäder. Förutom mops och yorkshireterrier finns med 
största säkerhet dvärgspaniel med i bilden. Att så är fallet, kan lätt verifieras genom 
en del oönskade detaljer som ännu kan dyka upp, t ex. mjukt huvudhår, tunga läppar, 
huvudrynkor, toppig skalle och sammanväxta trampdynor ( sk web-foot ). Mopsen 
torde bära ansvaret för de korthåriga exemplar som började dyka upp i kullarna och 
likaså för den svarta färgen. De korta väl tillbakalagda näsorna, den uppsvängda 
underkäken och den varma röda färgen som vi eftertraktar kan vi säkert tacka 
dvärgspanieln för och alltså inte bara defekten web-foot. 
 
Rasen var under en period otroligt populär i Belgien. Efter första världskriget lär det 
ha funnits omkring 5000 griffontikar i landet. Senare beslöts dock att betrakta web-
foot som ett diskvalificerade fel och avel med ”web-footblod” förbjöds. Följderna blev 
katastrofala och vid slutet av andra världskriget hade rasen mer eller mindre 
försvunnit i sitt hemland. Att den överlevde var mer eller mindre en uppfödares 
förtjänst, Mlle Warzée, kennel du Clos des Orchidées. 
 
Lyckligtvis hade engelsmännen på ett tidigt stadium fått upp ögonen för griffonernas 
charm och åtskilliga var de importer som kom över kanalen redan i slutet av 1800-
talet. Engelsmännen upprepade inte heller misstaget att diskvalificera hundar med 
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web-foot och man lyckades genom hängivna uppfödare lotsa rasen genom krigsåren. 
Svenska uppfödare kan idag tacka sin engelska kollegor för att rasen fått ett gott 
fotfäste i vårt land. 
 
På kontinenten är rasen på väg tillbaka, men behovet av importer är fortfarande stort. 
I första hand England, men även USA, Sverige och Finland har bidragit till att man 
fått in nytt blod. Till Sverige kom de första griffonerna från Belgien i början av 1900-
talet, men först några decennier senare, när engelska hundar importerades, kom 
uppfödningen igång på allvar. Flera mycket framgångsrika dvärghundsuppfödare 
hade griffonen på sitt program. Under 1960-talet kom ett nytt uppsving för rasen, då 
ett flertal mycket bra hundar importerades från England. De utgör fortfarande 
grunden för många av dagens uppfödare. Därefter har avelsmaterialet kompletterats 
med ytterligare importer av mestadels engelsk härstamning. Flera uppfödare har 
använt sig av USA-födda hundar importerade till Finland ( även de med 
huvudsakligen engelska hundar i stamtavlan ). 
 
Nu mer än 100 år efter rasens officiella tillkomst, kan man dock konstatera att en 
griffon kan se ut nästan hur som helst och ändå anses vara värd titeln Champion. 
Med några lysande undantag är rasen fortfarande mycket ojämn i typ och storlek. 
Krafttag behövs från både uppfödare och utställningsdomare för att den lilla 
kvadratiska, kraftiga griffonen med sitt apansikte och sprudlande temperament skall 
bli regel och inte undantag. 
 
Alla rasvarianter går här under namnet griffon, vilket är det naturliga då endast färg 
och hårlag skall skilja dem åt. 
 
Ref. Litteratur:  
Mabel Parker-Rhodes The Cult of the Griffon Bruxellois, andra upplagan 1931 
Marjorie Cousens Griffons bruxellois 1960 
L G Raynham The History and Management of the Griffon Bruxellois 1985  
 
 
 
 
 

Omslagsbilden: Foto Alice Van Kempen. 
Två unga hanhundar, som kom att bli tyngda av utställningstitlar 
i vuxen ålder. 
T.v. en black and tan Griffon Belge och t.h. en röd Petit 
Brabancon. Utmärkta huvuden med stora välplacerade näsor 
placerade på samma linje som ögonen. Breda väl uppsvängda 
hakor. Öronställningen kunde vara prydligare. 
Notera de korrekta tantecknen  och den synbarligen mycket 
sträva pälsen på hunden t.v. 
 

 
    



 

STANDARD FÖR         Grupp 9 

GRIFFON BRUXELLOIS        FCI nr 80 

GRIFFON BELGE         FCI nr 81 

PETIT BRABANÇON                                                      FCI nr 82 

 

 

ORIGINALSTANDARD 2003-03-25 

 

FCI-STANDARD 2003-05-05; franska   SKKs STANDARDKOMMITTÉ 2004-03-29 

 

 

URSPRUNGSLAND/ 

HEMLAND:  Belgien 

 

 

ANVÄNDNINGS- 

OMRÅDE:  Sällskapshund   FCI-KLASSI-FIKTION:     Grupp 9, sektion 3 

 

 

BAKGRUND/ 

ÄNDAMÅL: De tre raserna, griffon bruxellois, griffon belge och petit brabançon,  

har sitt ursprung i en liten strävhårig typ av hund som kallades 

”smousje”, vilken under hundratals år förekommit i omgivningarna kring 

Bryssel.  Under 1800-talet korsade man in röd king charles spaniel och mops, 

vilket gav svart, släthårig päls samt befäste dagens rastyp.  De små hundarna 

var mycket alerta och sades vakta vagnarna och hålla stallen fria från gnagare.  

De första griffon bruxellois som stambokfördes i Belgien 1883 hette Topsy och 

Foxine.  Vid sekelskiftet 1900 hade griffonerna hunnit bli mycket populära, 

inte minst tack vare drottning Marie-Henriettes intresse för dem.  Griffoner 

exporterades flitigt och därmed spreds deras popularitet utanför Belgiens 

gränser. 

 

 

HELHETSINTRYCK: De små belgiska sällskapshundarna är intelligenta, balanserade, alerta, stolta, 

robusta och så gott som kvadratiska.  De har god benstomme men är samtidigt 

eleganta i sina rörelser och i sin konstruktion.  De drar till sig uppmärksamhet 

p.g.a. ett nästan mänskligt ansiktsuttryck.  Två av raserna är strävhåriga men 

med olika pälsfärg medan petit brabançon är släthårig. 

 

VIKTIGA MÅTT- 

FÖRHÅLLANDEN: Kroppslängden, mätt från skulderledsvinkeln till sittbensknölarna, skall vara så 

nära mankhöjdsmåttet som möjligt. 

 

SGS Kommentar   För samtliga varianter gäller att hundarna skall vara proportionerliga, 

samlade korta och kraftiga, med kvadratisk kroppsbyggnad. De skall 
vara livliga, vakna och ha ett intelligent uttryck. 

 
 
                                                                      

UPPFÖRANDE/ 

KARAKTÄR: Griffon bruxellois, griffon belge och petit brabançon är balanserade små 

hundar som är alerta, stolta, mycket trogna sina ägare och mycket     

uppmärksamma.  De får varken vara timida eller aggressiva. 
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HUVUD: Huvudet är rasernas mest karakteristiska och iögonfallande kroppsdel.  

Det skall vara tämligen stort i förhållande till kroppen och uttrycket 

sägs vara nästan mänskligt.  Hos griffonerna skall pälshåret vara 

strävt, utstående och raggigt.  Det skall vara längre över ögonen, på 

nospartiet, kinderna och hakan. 

 

Skallparti: Skallpartiet skall vara brett och runt med väl rundad panna. 

 

Stop: Stopet skall vara mycket markerat. 

 

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart, bred och ha väl öppna näsborrar.  Den 

skall vara ansatt i linje med ögonen.  Nostryffelns spets skall vara så 

tillbakalutad att hakan och pannan är på samma plan när man ser 

nospartiet i profil. 

 

Nosparti: Nospartiet, inkluderat nostryffeln, är mycket kort och skall inte vara 

längre än 1,5 cm.  Hos petit brabançon ter sig nospartiet längre genom 

avsaknade av lång päls.  Uttrycket blir otypiskt om inte nospartiet är 

uppsvängt eller om nostryffeln är ansatt lägre än i linje med ögonen.  I 

bägge fallen är felen allvarliga. 

 

Läppar: Läppkantema skall vara svarta.  Läpparna skall sluta tätt an. 

Överläpparna skall inte vara fylliga eller täcka underkäken.  Lösa 

läppar stör det önskvärda uttrycket. 

 

Käkar/tänder: Underkäken skall vara uppsvängd och bred - den får inte avsmalna till 

en spets.  Underkäken skall sticka ut framför överkäken.  Raserna 

skall ha underbett. Över- och underkäkens incisiver skall sitta på en 

rak linje och vara parallella.  Munnen skall kunna hållas väl stängd 

och får då varken visa tänder eller tunga.  Det är synnerligen viktigt 

att käken är bred och att hakan är kraftigt markerad.  Det skall månas 

om att incisivbortfall inte föreligger. 

 

Ögon: Ögonen skall vara placerade brett isär, vara stora och runda men 

aldrig utstående.  De skall vara så mörkt bruna som möjligt.  

Ögonkanterna skall vara svarta och helst skall ingen ögonvita synas.  

Små, ovala eller ljusa ögon är fel. 

 

Öron: Öronen skall vara små, högt ansatta med tillräckligt avstånd emellan 

dem.  Okuperade öron skall vara halvresta och övertippade framåt.  

Det är inte önskvärt med stora öron eller öron som hänger ned efter 

huvudets sidor.  Kuperade öron skall vara spetsiga och upprätta.  

Okuperade eller kuperade öron är likvärdiga. 

 

 

 

KUPERING AV ÖRON ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE. 
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SGS Kommentar    Pannan skall vara väl välvd. 

                                   Hakan skall vara bred och väl uppsvängd, så att ett lätt underbett 
uppstår, men utan att tänderna eller tungan blir synliga.  

                                   Munnen får inte vara sned eller skev. Tänderna skall vara 
förhållandevis kraftiga och jämna. 

                                   Nosen skall alltid vara svart, mycket kort, väl tillbakalagd med stor 
nässpegel, stora uppåtriktade näsborrar. Läpparna skall alltid vara 
svarta och överkäkens läppar skall nå ned till underläppen, men inte 
hänga över.  

                                   Ögonen skall vara runda och framträdande men inte utstående och 
placerade ganska långt ifrån varandra och framifrån sett sitta i linje med 
nosspegeln. 

                                   Öronen skall vara så små som möjligt och bäras till hälften 
upprättstående.  

 

 

 

HALS: Halsen skall vara medellång och harmoniskt ansatt mot skuldrorna. 

 

SGS Kommentar         Nacken skall vara svagt böjd. 

 

 
 

KROPP: Kroppslängden skall vara ungefär densamma som mankhöjden.  

Helhetsintrycket skall vara en liten, kvadratisk och kraftfull hund. 

 

Manke: Manken skall vara något högre än rygglinjen. 

 

Rygg:  Ryggen skall vara plan, kort och stark. 

 

Ländparti: Länden skall vara kort och muskulös och endast svagt välvd. 

 

Kors: Korset skall vara brett och plant eller endast mycket svagt sluttande. 

 

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred, väl nedsänkt mot armbågarna.  

Bröstbenet skall vara tydligt markerat vilket gör förbröstet 

framträdande, sett i profil.  Revben skall vara väl välvda men varken 

tunnformade eller för flata. 

 

Underlinje: Buklinjen skall vara något uppdragen och flankema tydligt markerade. 

 
 

SVANS:                         Svansen skall vara högt ansatt och bäras tämligen högt.  Den     

                                       okuperade  svansen bäres upprätt med svanstippen böjd mot ryggen, 

                                       utan att nå ned till den.  Svansen kuperas tämligen kort i hemlandet.   

                                       Stubbvans, krokig, eller  ringlad svans är allvarliga fel. 

 
 

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE. 
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 SGS Kommentar        Skrivningen beträffande manken, ländens välvning och korset är ny i  

                                        denna standard. Traditionellt har man beskrivit att ryggen inte skall   
                                        slutta från manken till korset utan vara horisontell. Alltför välvd länd 
                                        och sluttande kors är fel som man arbetat hårt med att få bort. Det  
                                        anses därför mycket angeläget att den nya skrivningen inte tolkas så 
                                        att dessa felaktigheter ges legitimitet. 
                                        Beskrivningen av den okuperade svansen är också ny. I rasens  
                                        hemland torde man ha ringa erfarenhet av okuperade svansar. Med 
                                        de erfarenheter som vi kunnat göra efter ca 15 år med  
                                        kuperingsförbud förefaller det olämpligt att beskriva ringlad 
                                        svans som ett allvarligt fel. Under överskådlig tid kan det vara 
                                        lämpligt att olika svansformer bedöms tolerant. 
                             
  

EXTREMITETER: 

 

FRAMSTÄLL: Frambenen skall vara parallella med god benstomme och ansatta 

tillräckligt väl åtskilda. 

 

Skulderblad: Skuldrorna skall vara normalt vinklade. 

 

Armbåge: Armbågarna skall ligga väl intill kroppen 

 

Mellanhand: Handlovarna skall vara starka. 

 

Framtassar: Framtassama skall vara små och runda, varken inåt eller utåtriktade.  

Tårna skall vara tätt slutna.  Sammanvuxna tår är inte önskvärt.  

Trampdynoma skall vara tjocka och så mörka som möjligt.  Klorna 

skall helst vara svarta, eller så mörka som möjligt. 
 

BAKSTÄLL: Bakbenen skall ha god benstomme, vara helt parallella.  Vinklarna i 

fram- och bakstället ska harmoniera. 

 

Knäled: Knäledema skall vara tillräckligt vinklade. 

 

Has: Hasorna skall vara korta, varken tätt eller brett ställda. 

 

Tassar: Baktassar som framtassar.  I ursprungslandets standard anges att 

sporrar inte är önskvärda. 

 

RÖRELSER: Rörelserna skall vara kraftfulla och parallella med gott påskjut bak.  

Höga eller vevande frambensrörelser är fel. 

 

SGS Kommentar         Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Frambenen skall ha kraftig  

                                       benbyggnad och framifrån sett vara raka. Bakbenen skall vara  
                                       starka, väl vinklade och ha väl utvecklad muskulatur. Låren skall vara  
                                       medellånga. Haslederna skall vara väl vinklade. Rörelserna skall  
                                       vara eleganta och vägvinnande. Fram- och bakben skall i rörelse  
                                       vara så parallella som möjligt. Hackneyrörelser är ej korrekt. 
                                       Baksporrar förekommer och har traditionellt tagits bort tidigare 
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PÄLS: 

 

Pälsstruktur: Griffon bruxellois och griffon belge skall ha sträv päls med 

underull.  Pälsen skall vara naturligt hård, svagt vågig, inte lockig och 

den skall trimmas.  Pälsen måste vara tillräckligt lång för att 

pälsstrukturen skall kunna bedömas.  För lång päls är inte önskvärt då 

det fördärvar helhetsintrycket.  Silkesaktig eller ullig pälsstruktur är 

ett allvarligt fel.  Pälsen på huvudet bildar hos griffonema skägg och 

mustascher.  Den längre, tjockare pälsen börjar i höjd med 

nostryffeln-ögonen och sträcker sig från öra till öra och täcker 

nospartiet och kinderna.  Längre päls formar också ögonbryn. 

 

Petit brabançon är släthårig.  Pälsen är hård och glänsande och som 

längst 2 cm. 

 

Färg: Griffon bruxellois: Röd, rödaktig; lite svart är tillåtet i pälsen på 

nospartiet. 

Griffon belge: Svart, svart med tanteckning. Tanteckningen skall vara 

tydlig och ha klar färg.  Svart och röd melerad pälsfärg är tillåtet men 

rent svart eller svart med tanteckning föredras. 

Petit brabançon: Samma färger som hos griffonerna är accepterade.  

Det skall finnas en mörk mask.  Hos äldre hundar accepteras grå eller 

gråsprängd mask. 

För alla tre raserna gäller att några få strån vitt accepteras på bröstet 

men det är inte önskvärt. 

 

 

SGS Kommentar         De strävhåriga griffonerna skall inte vara klippta. 

                                       Griffon bruxellois alltid klarröd, litet svart på nosen  tolereras.                                         
.                                      Nytt i denna standard är att petit brabançon får ha samtliga färger  
                                       som är godkända  på de sträva, alltså även svart och melerad                                       
                                       pälsfärg, som tidigare inte var godkänt i vissa länder. Mörk mask  
                                       efterfrågas. 
                                       Observera dock att hos griffon belge är rent svart och svart  
                                       med tanteckning att föredra.  

 

 

STORLEK/VIKT: 

Vikt: Vikten varierar mellan 3,5 kg och upp till 6 kg. 

 

 

SGS Kommentar        Maximivikten är höjd från 5kg till 6kg vilket procentuellt är mycket.  

                                      Denna höjning speglar sannolikt det verkliga förhållandet inom     
                                      rasen.  
                                      Det är dock av största betydelse att denna höjning inte uppfattas som   
                                      klartecken att det är fritt fram för ytterligare större hundar inom rasen. 
                                      Det är en dvärghundsras och alltför stora och tunga hundar saknar        
                                      korrekt rastyp. 
                                     Vid en frivillig vägning på SGSs specialutställning 2002 vägde 8 
                                     kontrollerade hanhundar mellan 3,9 och 6 kg genomsnittsvikt 4,9 kg  
                                     och 14 tikar mellan 3,7 och 6,4 kg genomsnittsvikt 4,5 kg. 
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FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande 

till graden av avvikelse. 

 

 

 

 

DISKVALIFI- 

CERANDE FEL: - Aggressivitet eller extrem skygghet. 

- Nostryffel som inte är svart eller som saknar pigment. 

- Tunga som är ständigt synlig när munnen är stängd. 

- Sned underkäke. 

- Överkäke som är längre än underkäken. 

- Annan färg än de i standarden föreskrivna, som grå, blå med   

  tanteckning, brun med tanteckning eller leverfärg. 

- Vit fläck. 

 

 

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller 

om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa 

och sundhet. 

 

 

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och 

normalt belägna i pungen. 

 

 

SGS Sammanfattning 
Eftersträva korrekt typ så att griffonen förblir den kvadratiska och korta hund den skall vara. 

Premiera hundar av denna typ i en storlek som inte överskrider i standarden angiven maxgräns. 

Var uppmärksam på huvudets detaljer och det rastypiska uttrycket – väl tillbakalagd kort nos,  

stora mörka ögon och väl uppsvängd haka. Sträva efter små halvresta öron. 

Premiera god pigmentering och strävt hårlag samt livligt och vaket temperament. 
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Överst  t.v.Griffonen skall vara en nära nog kvadratisk 

hund. Denna är korrekt. 

Överst  t.h. en  rektangulär hund har antingen för lång 

rygg eller är  lågställd  med för korta ben, vilket är 

felaktigt. 

Nederst  t.v. en visserligen kvadratisk hund, men  den 

grunda korta bröstkorgen gör att den ser hög och luftig ut. 
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Belgetik av utmärkt typ. Korrekt 
kvadratisk tik med kort rak rygg, 
bra svansansättning utmärkt 
resning och goda vinklar. 
Korrekt uttryck. Pälsen tycks 
vara av utmärkt kvalitet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

9 mån bruxelloishane som trots 
att han ännu ej är 
färdigutvecklad i bröstkorgen 
redan visar antydan till förbröst 
samt är kvadratisk. Ännu något 
välvd över länden och kunde ha 
högre ansatt svans. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kompakt brabançonhane av 

utmärkt typ. 
Kort stark rygg, utmärkt 
bröstkorg. 
Utmärkt huvud med bra skalle 
och kort väl tillbakalagd nos. 
Små välburna öron. 
Knapp vinkling i has och 
skuldra. Väl slutna tassar. 
 
 
 
 
 
 

                                                    7. 



 

10. 
 

Ovan: Olika svansar. Den i övre raden längst till höger är lågt ansatt, vilket är 

direkt felaktigt.   

Brabançonen längst till vänster har bra svans, den i mitten är ej korrekt enligt 

standardens text, men då ansättningen är utmärkt måste man nog godkänna även 

denna svans.  

Den nedre till höger är väldig hårt trimmad och ser därför tunn ut. Övriga två i 

nedre raden är utmärkta. 

 

Nedan: För glada svansar, sk harsvans som böjer sig direkt vid svansfästet är 

felaktigt på såväl kuperade som okuperade hundar. 

 

 



 
 

Vanligt förekommande fel hos 
griffoner 
 

 
Brabançonhane med för ljusa ögon Huvudet är 
stort och runt, men hakan är alltför smal och ej 
tillräckligt uppsvängd. Nosen verkar ej vara väl 
tillbakalagd och nospartiet är smalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffon Belge black and tan tik. 
Korrekt tecknad med tydliga tantecken over 
ögonen. 
Nosen är lågt placerad, lägre än ögonen och är 
ej tillbakalagd. 
 
 
Nedan t.v.: Öronkupering påverkar uttrycket hos 
griffonen. Denna tik från USA har utmärkt huvud. 
Kroppen och bröstkorgen verkar tunna. Dåligt 
markerat förbröst. Flata framtassar. 
 
Nedan: Svart belge hane med tunga öron. 
Underställd med krum rygg, brant kors, lågt 
ansatt svans.  

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. 



 

15. 
 

Kuperade och okuperade svansar.  
Några BiS-vinnare på Griffonspecialen på senare år. 

1983, –84, –86                                               1990     
     

 
1998 1997 

     
    1999, 2001                                                  2000 


