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KRYDSET HOS SCHÆFERHUNDEN 
 
Set med henblik på knogler og vinkling. 
 
Schæferhunden er et løbe - dyr.  
Hos disse skelner man mellem den som traver, og den som galopperer, de 
sidstnævntes bygning er kvadratisk - altså med næsten samme skulderhøjde 
som kropslængde. 
 
Traveren er strakt - altså længere en høj. Dette er nødvendigt for at 
muliggøre et langt jordvindende trav. 
 
Bagstillingen er motoren, som sætter løbebevægelsen i gang.  
For at muliggøre en god gangbevægelse kræves den bedste vinkling med 
idielle længdeforhold mellem benenes knogler.  
 
Dette er ikke blot nødvendigt i bagstillingen, men også i forstillingen for at 
opnå en flydende bevægelse hos traveren, altså især hos schæferhunden. 
 
Hos det galopperende dyr ser dette anderledes ud. Galop er jo en spring-
aktion. Dertil behøves ingen større kropslængde, vinklingen i forstillingen er 
også her af mindre betydning, hvorimod bagstillingens vinkling også her er 
bemærkelsesværdig, knoglerne i benene skal idielt set indbyrdes danne rette 
vinkler indbyrdes - altså vinkler ved led og danner hermed de enkelte vinkler.  
I forstillingen har vi skulderled og albueled, i bagstillingen  hofteled, knæled 
og haseled.  
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Bagstillingen indleder bevægelsen ved at leddene strækkes og ved at sætte af 
fra jorden bliver legemet skubbet fremad. 
Ved de enkelte knoglers rette længdeforhold kan kraftige lange muskler med 
megen kraft fæstnes dertil.  
Bagstillingen har stor skridtlængde og bevægelsen kan blive blødt fjerdrende 
igangsat. 
 
I bevægelse virker de enkelte af benenes knogler nu som løftestænger. Vi ved 
at en løftestang fordrer des mindre kraftanvendelse, jo længere den er. 
Da bagstillingen virker som motor for at drive hunden fremad, må denne 
bringe den stærkeste kraftanvendelse og især stilles krav til hofteleddet. 
 
Ved bagstillingens stillinger, skelner vi mellem 3 stillinger 
understillet, bagudstillet og let bagudstillet. 
 
Den understillede stilling er en følge af korte og stejl vinklede knogler eller 
for vandret liggende kryds. Standfastheden i bagstillingen er påvirket heraf 
og skridlængden er bunden. 
 
Bagudstillet stilling, denne stilling har meget stor indflydelse på standfasthed. 
Ved for langt underben og overstrakt stump vinkling står benene for langt 
bag tyngdepunktet. Balancen stemmer ikke mere. Bagstillingen bliver 
vaklende, knæled og haseled er ikke mere faste, og hofteleddet bliver 
usædvanlig stærkt belastet. Disse hunde kan ikke mere stå længe nok og er 
tilbøjelig til at sætte sig eller lægge sig, kort sagt de mister deres 
brugsduelighed. 
 
Let bagudstillet, dette er den naturlige stilling for den harmonisk opbyggede 
schæferhund. 
 
Brede kraftfulde køller, sørger for godt fraskub. 
 
Knoglegrundlaget danner bækkenet - bestående af det i midten liggende 
korsben og de i de to sider liggende bækkenben, som er sammenvokset med 
skamben og sædeben til én knogle, hertil kommer endnu den første meget 
brede halehvirvel, dette knogle grundlag er dækket af stærke muskler såvel 
som af sene og fedtdannelser. Længden af bækkenknogler, dennes stilling 
såvel som styrken i musklerne giver tilsammen krydsets længde og stilling. 
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 et smuk og korrekt kryds                et korrekt kryds 
 
Udløsning af kraften til at drive hunden frem bevirkes ikke af knoglerne, men 
af muskler og sene dannelser.  
 
Er knoglerne derimod korte, kan der også kun fæstnes en kort, svag muskel, 
derfor mangler hunden kraftigt udholdende fraskub.  
 
Længden af de med hinanden forbundne knogler og deres indbyrdes stilling 
giver såvel bagstillingens vinkling som køllerne bredde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Et affaldende kryds                            et ligeliggende kryds 
 
I denne sammenhæng må endnu engang henvises til de kvadratisk byggede 
hunde (de som galoppere), disse har aldrig det elegante flydende trav med det 
gode fraskub. De sakser med bagbenene, fordi deres korte ryg næsten uden 
undtagelse baseres på et kort kryds, hvis korte løftestang netop kræver for 
megen kraftanvendelse. 
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Krydsets længde bliver ofte påtalt på skuer og udstllinger, ofte med 
betegnelser, at det er for kort, og ofte afskydende, ligeledes stejl også ofte med 
at krydset er fladt. 
 
Normalt går hunden over kors d. v. s. i bevægelse sætter den ikke samme 
sides ben frem på samme tid, men derimod højre forben samtidig med 
venstre bagben og venstres forben samtidig med højre bagben. 
 
Jo hurtigere gangarten er jo mere strækker hunden sig, den overvinder 
dermed lettere luftens modstand og bringer sit tyngdepunkt nærmere jorden, 
halsen strækkes temmelig langt frem, hvorved hovedet kun hæves lidt eller 
slet ikke.  
Kroppen skal føres fremad uden svingning til siden 
 
Anderledes ser det ud ved pasgang, da går hunden ikke overkors, derimod 
bringer den samme sides to ben frem samtidig.  
Oftest viser denne gangart sig kun i skridt eller i kort trav. Der findes 
imidlertid også notoriske pasgænger, som det næsten ikke er muligt at få til at 
lade være dermed.  
 
Som absolutte pasgængere er fra naturen kamelen, giraffen og elefanten og 
ejendommeligt nok er alle tre dyrearter ikke kun hurtigere men også 
udholdende. 
 
Ved pasgang skubber ryggen sig ikke harmonisk fremad, men hvirvelsøjlen 
krummer sig ud ad, altså nu og da til den side hvor begge ben bliver bragt 
frem, der opstår derved en uskøn vaklende bevægelse af ryggen.  
Hunde som går meget pasgang er oftest heller ikke faste i ryggen. 
 
Vil man i ringen forhindre hunden i at gå pasgang løfter man ved hjælp af 
line og halsbånd hundens forstilling noget, medens man samtidig skærper 
tempoet, i ringen kan dette kun ske, når hundeføreren med sin hund har 
tilstrækkelig afstand til den som går foran.  
Man ser stadig det uskønne billede, at det forsøges at overhale den, som er 
foran for derved at demonstrere, at hunden har bedre bevægelse end den som 
går før en. Dermed formindsker man dog kun pladsen og bevirker nøjagtig 
det modsatte af det tilstræbte.  
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Har man har tilstrækkelig afstand, da kan man i det øjeblik, dommeren ser 
på hunden gå i det rette tempo rundt i ringen, hunden føler sig ikke trængt og 
vil frit udfolde sin bevægelse. 
 
E. Friis Mikkelsen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


