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HISTORIK
Schillerstövare är den äldsta svenska stövaren och har fått sitt namn efter lantbrukare Per
Schiller från Stenungssund. Per Schiller deltog med syskonen Ralla I och Tamburini vid
Stockholmsutställningen 1886. På en akvarell som Schiller själv målat känner vi direkt igen flera
av rasens särdrag.

Bakom dessa hundar låg dock ett material av mycket skiftande ursprung. Där fanns hundar från
Lilla Släppet på Kaflås, som förmodligen var av sydtyskt ursprung, svartbruna med små vita
tecken samt ganska små till växten. Under 1870-talet importerade H. Carbonnier en del
schweiziska stövare av olika typer, varav några var svarta med rödgula tecken. Dessa kom att
utgöra en del av den blivande schillerrasen. En tredje beståndsdel var hundar av en helt annan
typ, nämligen O.B. Rydholms importer av engelsk ras, bl.a. harriern Crossy.
När godsägare Per Schiller på 1880-talet parade dessa hundar gjorde han något, som på den
tiden var ovanligt. Han började bygga rasen på avkommor efter två syskonparningar. Hans avsikt
var att få fram hundar som klarade av att jaga bland Bohusläns kala eller ljungklädda berg, bland
vilka ju Per Schiller levde. Dessa marker prövar ju både hundars näsa och uthållighet. Rasen
konsoliderades under stark inavel och trots det icke oväsentliga inslaget av vitbrokiga engelska
hundar, nådde schillern snabbt en konstant typ, där de kontinentala inslagen dominerar helt.
1907 införs i stamboken beteckningen schillerstövare som underrubrik till stövare av korsad
stam. Från 1913 kallas rasen schillerstövare .
Schillerrasen var färdig före övriga raser i både jaktligt och exteriört hänseende. Jaktlust, tidig
jaktmognad och klangfullt skall utmärkte rasen samtidigt som ögat tjusades av den ädla typen.
Schillerstövare är också känd för sitt spårnoga drevsätt. Orsakerna till schillerns snabba framgång
är säkerligen flera. Utgångsmaterialet var förstås av god kvalité och anlagen för de exteriöra
särdragen hade stor genomslagskraft. Av avgörande betydelse var nog också att rasen kom att
handhas av några mycket skickliga uppfödare. Då rasen inte hade så stor numerär fick deras
insatser en dominerande verkan. Under uppbyggnadsskedet fick schillern i stort sett vara i fred
för inkorsningar från andra raser. Det finns dock några linjer inom schillerrasen som utgår från
svensk stövare, men schillertypen tog snabbt över och efter några generationer var det bara
någon detalj i exteriören som skvallrade om något medvetet eller omedvetet snedsprång.
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SCHILLERSTÖVARE
URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Sverige
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Schillerstövare är en skalldrivande hund som används vid jakt på hare och räv. Den jagar som
ensamhund och skall vara hjortdjursren.

FCI-KLASSIFIKATION
Grupp 6, sektion 1:2. Med arbetsprov.

BAKGRUND/ÄNDAMÅL
På den första hundutställningen i Sverige år 1886 visade lantbrukaren Per Schiller
stövarsyskonen Tamburini och Ralla I. I deras härstamning fanns hundar från det berömda
”Lilla släppet” på egendomen Kaflås, vilka troligen var av sydtyskt ursprung. De var svartoch tanfärgade med smärre, vita tecken och ganska småväxta. Till stammen fördes sedan
ytterligare stövare av schweizisk ras.
Som en tredje beståndsdel ingick ett inte obetydligt inslag av engelska stövare, framför allt
harrier. Schillerstövare nådde snabbt en konstant typ, där de kontinentala dragen
dominerade.
Den erkändes som egen ras år 1907.

HELHETSINTRYCK
Schillerstövare skall vara torr, ädel och något rektangulär. Kroppsbyggnaden skall ge
intryck av snabbhet och styrka. Schillerstövare skall vara tanfärgad med svart mantel.

Kommentar
Schillerstövaren ska ge ett ädelt intryck. Den ska ge intryck av snabbhet och styrka. Ädelhet
innebär således inte spinkighet med outvecklad benstomme och muskulatur.
Schillern ska vara svagt rektangulär, vilket innebär att den inte har samma proportioner
längd – höjd som t.ex. hamilton och finsk stövare. Dessa är mer rektangulära än schillern,
medan smålandsstövaren är mer kvadratisk.
Det förekommer såväl högställda och kvadratiska schillrar med öppna vinklar som lågställda,
kraftigt byggda med oädelt utseende. Båda avvikelserna bör ges som högst ”god typ” även
om i synnerhet de sistnämnda kan vara nog så funktionella.
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VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN
Kroppen skall vara något rektangulär och huvudet något långsträckt.

Utmärkt hane.

Utmärkt tik.
4

UVUD

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR
Schillerstövare skall vara en livlig hund med uppmärksamt temperament.

Kommentar
Även här kan en jämförelse med övriga stövarraser vara på sin plats. Schillern ska ha ett mer
livligt temperament än hamilton och finsk stövare.
Hanhundar kan även vara lite ”vrånga” mot varandra. Kommer de för nära varandra hörs
inte sällan en markering.
HUVUD
Huvudet skall vara något långsträckt.

SKALLPARTI
Skalle
Skallen skall vara bredast mellan öronen och ha måttligt välvd hjässa.

Stop
Stopet skall vara tydligt markerat.

ANSIKTE
Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart med väl utvecklade näsborrar.

Nosparti
Nospartiet skall vara långt med rak nosrygg. Nos- och hjässlinje skall vara parallella.
Framifrån och från sidan sett skall huvudet vara kilformat utan att nospartiet är snipigt.

Läppar
Läppar och mungipor skall vara strama och sluta väl intill käkarna .

Käkar/tänder
Saxbett. Tänderna skall vara kraftiga och väl utvecklade.

Kinder
Kinderna skall vara flata.

Ögon
Ögonen skall vara mörkbruna med livligt uttryck.

Öron
Öronen skall vara hängande, högt ansatta och får vid lystring föras obetydligt över hjässans
plan. De skall vara trekantiga och aningen kortare än avståndet från öronfästets främre
kant till hälften av nospartiet. Öronen skall vara mjuka och den inre kanten skall följa
kinden med slätt fall.
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Hanhundshuvud som saknar den rätta
könsprägeln, ger ett tikbetonat
uttryck.

Ett bra hanhundshuvud,
fint uttryck men alltför
stora öron.

Feminint huvud med alltför
lätt nosparti och tunn
underkäke

Kommentar
Det kilformiga huvudet är ett av rasens kännetecken. Schillerns helhetsintryck ska vara ädelt. Det
gäller även huvudet. Ett grovt schillerhuvud är otypiskt. Det får å andra sidan inte heller vara för
lätt. Snipigt nosparti med tunn, outvecklad underkäke är inte ovanligt bland schillertikar. Lösa
mungipor skvallrar om andra raser i schillerns härstamning – på längre håll eller genom färskare
inkorsningar.
Schillerns öron ska vara kortare än halva noslängden och trekantiga till formen. Långa avrundade
öron ger ett rasfrämmande intryck.
Bettfel var förr relativt vanligt bland schillerstövare. De betraktas som övriga fel och medför som
regel prissänkningar. Kraftiga under- eller överbett är diskvalificerande.
Schillern är ofta mörk i sin helhet, varför ljusa ögon skämmer helhetsintrycket. Blå ögon, ett eller
båda är diskvalificerande.
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Ett utmärkt kilformat tikhuvud, mörka
fina ögon, härligt uttryck, bra öron vid
lystring.

Könspräglat utmärkt
hanhundshuvud med
det ädla uttrycket.
Bra proportioner,
korrekta öron.
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Utmärkt hane med könspräglat välformat huvud med det ädla uttrycket, korrekta öron.
Fina proportioner i huvud och kropp.

Utmärkt tik med utmärkt huvud, kraftig fin kropp.
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HALS
Halsen skall vara lång, stark och mjukt övergå i kroppen. Hanhund bör ha en tydligt markerad
nackböj.
Halshuden skall smidigt och tätt följa underlaget.

Kommentar
Halsen har stor betydelse för den drivande hundens arbetsställning. En lång muskulös hals
medger ett spårnoga drevsätt där hunden arbetar med nosen tätt intill marken.

Utmärkt hane. Könspräglat huvud. Aningen grund i bröstet. Fina färger . Hunden är
dåligt uppställd.

KROPP
Manke
Manken skall vara väl markerad.

Rygg
Ryggen skall vara stark och plan.

Ländparti
Länden skall vara muskulös och svagt välvd.
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Kors
Det svagt sluttande korset skall vara långt och brett.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara väl utvecklad och nå ned till armbågen, vara lång och ha
måttligt välvda revben.

Underlinje och buk
Buklinjen skall vara obetydligt uppdragen.

SVANS
Svansen skall vara ansatt i rak förlängning av rygglinjen och nå till hasen. Den skall vara
kraftig vid roten och smalna av mot spetsen samt bäras rak eller svagt sabelformad. När
hunden rör sig, skall svansen helst inte bäras över rygglinjen.

Kommentar
Kropp och extremiteter ska vara utformade för ett uthålligt arbete.
Tunn bröstkorg eller kort bröst med outvecklade bakre revben är ganska vanliga
anatomiska fel. Ryggen ska vara stram. Lång, mjuk rygg betraktas som ett allvarligt fel.
Korset ska ha tillräcklig längd. Kort kors medför smala lår. En brant, felaktig korsvinkel
ger inte kraft nog i bakbensrörelsen, särskilt i kombination med kort, karp rygg.

Karpryggad hane, öppna vinklar framför allt fram med framskjutet skulderläge.
Något tunn underkäke.
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EXTREMITETER
FRAMSTÄLL
Helhet
Frambenen skall framifrån sett vara raka och parallella. Benstommen skall vara kraftig och
i harmoni med hundens helhet.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara muskulösa med långa och väl tillbakalagda skulderblad, vilka skall sluta
väl intill bröstkorgen.

Överarm
Överarmen skall vara lång och väl vinklad mot skulderbladet.

Armbåge
Armbågarna skall ligga väl an mot bröstkorgen och inte synas under bröstbenslinjen.

Underarm
Frambenen skall vara raka och parallella.

Mellanhand
Mellanhanden skall vara fjädrande och endast svagt vinklad mot underarmen.

Framtassar
Framtassarna skall vara ovala med väl välvda och slutna tår.

Kommentar
Dåliga framställ är kanske det vanligaste funktionella felet hos schillern. Felaktigheter i
framstället påverkar i hög grad hundens hållbarhet. Öppen frambensvinkel medför stötiga
rörelser och därmed förslitningar i förtid. Kort överarm och brant ställt skulderblad avslöjas
av dåligt utvecklat förbröst. Mellanhand och tassar utsätts för stora påfrestningar under
stövarens arbete.

Luftig kvadratisk tik,
alltför öppna vinklar
runt om. Grunt bröst,
avfallande kors.
.
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Högbent,
kvadratisk hane.
Alltför öppna
vinklar runt om,
brant kors, står
underställt och har
outvecklat bröst.

BAKSTÄLL
Helhet
Bakbenen skall bakifrån sett vara raka och parallella.

Lår
Låren skall vara breda och muskulösa.

Knäled
Knälederna skall vara väl vinklade.

Has/hasled
Haslederna skall vara väl vinklade.

Mellanfot
Mellanfoten skall vara kort och torr med lodrätt ställning i stillastående.

Baktassar
Baktassarna skall vara ovala med väl välvda och slutna tår.

Kommentar
Öppna vinklar förekommer även i bakstället. Det medför ineffektiva rörelser med dåligt
frånskjut.
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Stark, välbyggd hane, med bra benstomme och vinklar. Maskulint huvud med
bra detaljer. Fina färger. På bilden inte så bra uppställd.

Lovande juniortik, välkroppad med bra benstomme.
Ännu lite sotiga baklår men med bra färger.
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RÖRELSER
Rörelserna skall vara parallella och kraftfulla med god steglängd.

Kommentar
Rörelserna är ”facit” på hundens byggnad. En korrekt byggd stövare har jämna, parallella
rörelser. Avvikelser i rörelsemönstret kan spåras i anatomiska fel.

PÄLS
Pälsstruktur
Pälsen skall bestå av grovt och tätt åtliggande hår, som inte får vara för kort. På huvudet
och öronen samt på benens framsidor skall håret vara kort och glatt. På lårens baksidor och
under svansen får håren vara något längre.

Färg
Nacken och hela ryggen, övre delen av skuldrorna, bröstets sidor, länden samt svansens
översida skall vara svarta. Huvudet, strupen, bringan, nedre delen av skuldrorna, frambenen,
bakbenen upp mot höftleden samt svansens undersida skall vara tanfärgade. Tanfärgen kan
variera från gulbrunt till varmt rödbrunt. Något vitt får förekomma på bringan liksom något
vitt på tårna. Insprängda svarta hår i tanfärgen skall inte förekomma på fullvuxna hundar,
dock kan svarta kindfläckar tillåtas. Mantelns svarta färg skall vara avgränsad.

STORLEK/VIKT
Mankhöjd

Idealhöjd

Tillåten variation

Hanhund
Tik

57 cm
53 cm

53-61 cm
49-57 cm

Kommentar
Storleken på de svenska stövarraserna är sedan länge anpassad till nordiska förhållanden.
Någon strävan att höja mankhöjden föreligger inte, men inte heller dess motsats.
I standarden anges idealmått för respektive kön. Hundar som ligger i närheten av yttermåtten bör inte tilldelas högsta prisvalören. Mankhöjd som över- eller underskrider den i
standarden angivna är diskvalificerande.
För att tilldelas CK ska hunden ligga i spannet -3/+2 cm från idealhöjden.

FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av
avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra
sitt traditionella arbete.
• Avvikande proportioner mellan kroppslängd, mankhöjd och bröstdjup.
• Bristande könsprägel.
• Brett huvud med markerade kinder, framträdande nackknöl eller konkav nosrygg.
• Över-, under- eller tångbett.
• Ljusa ögon.
• Dåligt vinklad skuldra/överarm.
• Brant, kort kors som medför att hunden rör sig underställt och med uppbruten svans.
• Svagt markerad mantel med rikliga inslag av tanfärgade hår.
• Övertecknad svart mantel, som går ned på bröstets nedre del, bogar och lår.
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DISKVALIFICERANDE FEL
•
•
•
•
•
•

Aggressiv eller extremt skygg.
Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
Otillgänglig.
Kraftigt över- eller underbett.
Blå ögon, ett eller båda.
Mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden angivna.

TESTIKLAR
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

NOTA BENE
Endast funktionella och kliniskt friska hundar, vilka har rastypisk konstruktion skall användas till
avel.

Typisk korsningstik, som inte har schillertyp. På utställning bedöms rasvårdshundar på samma kriterier som en renrasig och går i samma klass.

Inkorsning
Schiller har sedan några år haft rasvårdsprojekt där bland annat luzernerstövare
inkorsats med schiller.

SAMMANFATTNING
En typisk schillerstövare ska vara torr och ädel. Den får varken vara tunn och spinkig
eller grov och lågställd.
Det typiska schillerhuvudet är kilformat med torra läppar.
Färgen ska vara svart- och tanfärgad.
Temperamentet ska vara livligt.
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SISTA MINUTENLÄSNING
•
•
•
•
•
•

Könsprägel.
Benstomme, får inte vara för klen.
Se upp med raka framställ och bakställ.
Grunda korta bröstkorgar.
Steglängd.
Färger.

ANTECKNINGAR
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