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Historik  
 
Phalènens historia är lite höljd i dunkel. En teori är att 
den härstammar från en korsning mellan dvärgspaniel 
och cayennehund (mkt populär under 1500-1600-
talet, dog sedan ut). Den belgiske kynologen Albert 
Houtart framlade att ursprungshunden var en italiensk 
1500-tals dvärgspaniel kallad Veronese-spaniel efter 
den italienske konstnär (Paolo Veronese) som på sina 
målningar ofta hade med denna lilla hund. Tiziano 
Vecellio, en samtida konstnär, även han målade 
Phalèner. Denna typ kallades då förstås Tizian-typen (i vissa länder Vecelli-typen) 
och genom avel i bl a Frankrike fick man fram en ädlare och elegantare hund.  

Man har i dag enats om att rasens ursprung är Frankrike, Belgien och Italien. Det 
äldsta porträtt man funnit av en Phalène härstammar från Italien (St Antony av 
Sasetta 1392-1450).  

Andra konstnärer som haft med Phalène på sina målningar är Tizian, Mignard, 
Velaques, Rubens Largillere, Rubens, Ehrenstrahl m fl.  
Phalènen var populär under 1500-talet och fram till 1800-talet som hund hos adel 
och kungligheter. Bland dessa kan nämnas Louis XIV, Henry III, Mme Pompadour 
och Marie Antoinette. Maria Jagellonica hade med sig en Phalène från Polen när hon 
gifte sig med kung Johan III. Denna hund som var av Veronesetyp kan beses på ett 
porträtt av Sigismund Wasa, målat av van Uther 1568.  
De användes till sällskap och ”sängvärmare”.  

FCI-standard kom till 1934 då Papillon fick sitt namn. Phalènen fick fortsätta att heta 
Kontinental dvärgspaniel fram till år 1955 (under samma standard) då namnet 
Phalène antogs. Det kan översättas från franskan till ”nattfjäril”. 

 
Utveckling i Sverige  
 
I Sverige fanns rasen långt innan den registrerats hos SKK, men först på 50-talet 
började regelrätt uppfödning då Margita Ströberg, kennel av Videbacken importerade 
Papillons från England. Phalènen förekom i papillonkullar men var inte speciellt 
populära till en början och såldes till underpris. Bägge rasvarianterna bedömdes 
tillsammans på utställning och den hund som slutligen banade väg för dagens 
Phalèner är ”Tunamarkens Clown Beppo” som blev Nordisk Champion - men också 
blev tilldelad en 0:a på en utställning för sina hängande örons skull. Denna fadäs 
gjorde att belgisk expertis fick tillkallas för att intyga hans typäkthet. Mycket pga. 
denna händelse beslöt SKK att from 1967 skilja de bägge rasvarianterna åt i 
registrering och bedömningshänseende. Stor vikt alltså att lägga vid Phalènens 
öronställning.  

25 november 1967 fick rasen sina 2 första champions – ovan nämnda Clown Beppo 
och tiken Lady fick sina 3:e certifikat av en belgisk domare (Mme Nizet Leemans). 
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FCI-nummer 77 

Originalstandard 1990-09-17 

FCI-Standard 1998-04-06; franska och  

engelska 

SKKs Standarkommitté 2000-01-01 

 

 

Rasbeskrivning för Phalène 

Rasens hemland är Frankrike/Belgien 

Bakgrund/Ändamål 

Den kontinentala dvärgspanieln (epagneul nain continental) förekommer i två 
varianter. PAPILLON med ståndöron och PHALÈNE med hängande öron. 
Förutom öronen är rasstandarden identisk för dessa båda rasvarianter. 

Helhetsintryck: 

Rasen är en dvärgspaniel med normal och harmonisk kroppsbyggnad. Den skall 
ha lång päls och måttligt långt nosparti, som ska vara kortare än skallen. Rasen 
skall ge ett livligt intryck, vara graciös men ändå robust. Den skall ha stolt hållning 
och ett lätt elegant steg. 

Kommentarer: 

Det är av vikt att en phalène har den rätta elegansen. Proportionerna ska 
vara 9/10. Lågställda hundar ger lätt ett aningen tungt intryck, liksom hundar 
med alltför väl utvecklad bröstkorg. 
Öronen, som i hög grad bidragit till rasens namn, är av stor vikt. De skall vara 
stora, befransade, mycket breda i basen och bäras hängande intill huvudet. 
Svansen bäres i en hög båge över ryggen vilket fulländar silhuetten.  
Temperamentet skall vara vänligt och socialt både mot folk och hundar. Glatt 
och alert utan inslag av stress eller nervositet. Rasen är mångsidig och 
champions inom lydnad, bruks och agility. Vi vill att detta vakna, mjuka 
lättränade temperament skall bestå. 
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Viktiga måttförhållanden: 

Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden 

Huvud: 

Huvudet skall stå i proportion till kroppen och vara förhållandevis lättare och 
kortare än hos stora och medelstora spaniels. 
Skallen skall inte vara alltför rundad varken i profil eller sedd framifrån. Ibland kan 
pannfåran skönjas. 
Stopet skall vara förhållandevis markerat. 
Viktklass under 2,5 kg: hos dessa individer är stopet klart markerat utan någonsin 
vara djupt. 
Viktklass över 2,5 kg: hos dessa individer är stopet mindre påtagligt men 
fortfarande markerat. 
Nostryffeln skall vara liten, svart och rund, men något planare på ovansidan. 
Nospartiet skall vara kortare än skallen. Nosryggen skall vara rak. Nospartiet 
skall vara finskuret, spetsigt men inte för tunt under ögonen. Det får inte vara 
konkavt.  
Läpparna skall vara väl pigmenterade, tunna och ligga väl an. 

 

    

 

Kommentarer: 

Ett elegant huvud är idealet. Nosryggen får inte vara fallande. 
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Egna noteringar  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Käkarna skall vara normalt utvecklade och tämligen starka med tänder som sluter 

väl an. Tungan får aldrig vara synlig. 

 

Kommentarer: 

Den franska standarden talar om ”normalt” bett. Saxbett har inte angetts 
som krav, d.v.s. tångbett är tillåtet. 
Under omnämnande av ”fel” i standarden står: överbett eller speciellt 
underbett är ett fel. 
Under ”diskvalificerande fel” sägs: överdrivet över- eller underbett då 
incisiverna inte längre ligger an mot varandra.  
 
Egna noteringar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ögonen skall vara ganska stora, väl öppna och mandelformade. De får inte vara 
framträdande. De skall vara placerade lågt i ansiktet. De inre ögonvrårna skall 
vara i nivå med skärningspunkten mellan skalle och nosparti. Ögonen skall vara 
mörka och mycket uttrycksfulla. Ögonkanterna skall vara väl pigmenterade. 

Något ljusa ögon 

   

Korrekt färg på ögon 

 

Kommentarer: 

Önskvärt och av stor vikt är mörka ögon. Något ljusa ögon kan i vissa fall vara 
i harmoni med pälsfärgen 

Egna noteringar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



7 

 

Öronen skall vara fina till strukturen men stabila. Öronlädren skall inte vara alltför 
spetsiga. Öronen skall vara ansatta ganska långt bak på skallen och tillräckligt 
långt ifrån varandra så att den lätt rundade skallformen framträder. 
Öronen skall i vila vara högt ansatta, klart över ögonlinjen. De skall bäras 
hängande men ändå helt rörliga. De skall ha vågig päls som kan vara mycket 
lång, vilket ger ett näpet utseende. 
Halvresta öron med framåttippande spetsar är ett allvarligt fel. 

Korrekta öron på valpar 

  

Korrekta öron vuxna  
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Korrekta öron vuxna   

  

Ej korrekta öron på vuxna hundar 

     

Kommentarer: 

Eftersom örat är en detalj som i hög grad bidrar till rasens namn skall stor 
uppmärksamhet läggas på dess granskning. En alert och glad hund får ha 
rörliga öron under rörelse men skall i stående vila öronen intill huvudet. Örat 
skall inte enbart av fransens tyngd hänga framåt i en bågliknande form. Ett 
korrekt öra skall ha ett tydligt veck i örat. 

 

Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Halsen skall vara av måttlig längd och ha något välvd nacke vid ansättningen mot 
huvudet. 

  

 

Kommentarer: 

Skall ge ett harmoniskt intryck 

Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kropp: 

Rygglinjen skall varken vara för kort, för välvd eller svankig. Den skall dock ej 
heller vara plan. 
Länden skall vara solid och lätt välvd. 
Bröstkorgen skall vara bred och ganska djup med väl välvda revben. Bålens 
omkrets vid bakersta revbensparet skall ungefär motsvara mankhöjden. 
Buklinjen skall vara lätt uppdragen. 
 
 

Kommentarer: 

Lätt välvt ländparti ej att förväxlas med karprygg. 

Egna noteringar:   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Svansen ska vara ganska högt ansatt och ganska lång. Den skall ha en riklig 
fana som ska bilda vacker plym. När hunden är alert skall svansen bäras lyft i en 
båge över rygglinjen, varvid svanspetsen får vidröra ryggen. Svansen får aldrig 
vara rullad eller ligga platt på ryggen. 

  valp o vuxen  

   

 

Kommentarer: 

En valp bör ha ”väl” öppen svans för att få den korrekt i vuxen ålder. 

Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Framställ 

Benen skall vara raka, parallella och tämligen finlemmade. Rasen skall inte ge ett 
högställt intryck. Benen skall vara parallellt ställda. 
Skulderbladen skall vara välutvecklade och ligga väl an mot bröstkorgen.  
Överarmarna skall vara av samma längd och normalt vinklade mot skulderbladet. 
De skall ligga väl an mot kroppen.  
Handlov; sedda från sidan skall handlovarna skönjas. 

Framtassarna skall vara ganska långa, s.k. hartassar. Belastningen på 
trampdynorna skall vara jämn. Klorna skall vara starka och helst svarta, men kan 
vara ljusare hos hundar med rödbruna eller vita pälsar (vita klor hos vita hundar 
eller hundar med vita ben är inget fel om hunden i övrigt har god pigmentering). 
Tårna skall vara starka och trampdynorna härdiga. Behåringen mellan tårna kan 
nå framför tåspetsarna och bilda en tofs. 

 

  

Korrekt framställ och fransyskt framställ 
 
Egna noteringar: 
_________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________ 
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Bakställ: 

Hasorna skall vara normalt vinklade 
Baktassar som framtassar 
 
 
Egna noteringar 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Rörelser: 

Rörelserna ska vara stolta, fria, lätta och eleganta. 

 

 

Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Päls: 

Pälsen som inte har underull, skall vara riklig, glänsande, vågig (inte att förväxlas 
med lockig). Den skall inte vara mjuk utan ge ett lätt motstånd vid beröring. Den 
skall ha en silkig glans. Den vågiga pälsen skall falla slätt efter kroppens sidor. 
Hårstråna skall vara fina i strukturen och något böjd i sin vågighet.. den får aldrig 
ha någon likhet med pälsstrukturen hos spetshundarna. 

Pälsen ska vara kort på huvudet, nospartiet, benens framsidor och nedre delen av 
mellanfötterna. Den ska vara medellång på kroppen. På halsen ska den vara 
längre och bilda krage och krås., vilket skall vara vågigt på bröstet. Fransar skall 
finnas på öronen. frambenens baksidor och rikliga byxor av mjuk päls skall finnas 
på lårens baksidor. Mellan tårna kan det finnas längre behåring, som får nå 
framför tåspetsarna under förutsättning att de inte ger tassarna ett tungt intryck 
utan snarare ger dem ett elegant utseende genom att förlänga dem. Hundar i god 
pälskondition kan ha päls som är 7,5 cm lång vid manken och en plym av 15 cm 
på svansen. 

 

Kommentarer: 

Strittande eller dubbel päls är fel. En phalène med päls åt maltser-hållet  har 
ej heller den rätta elegansen. Lång päls är vacker, men av rätt kvalitet och ej 
för riklig (tät). 
Det finns topphundar som har 10 cm päls på manken och 25 cm på svansen, 
men vi får inte glömma att standarden inte föreskriver detta.   
 
Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Färg: 

Alla färger är tillåtna på en päls med vit bottenfärg. På kroppen och benen måste 
vitt dominera. Det vita huvudet bör helst bilda en mer eller mindre bred bläs. Vit 
markering på nedre delen av huvudet är tillåtet, men övervägande vit färg på 
huvudet är ett fel. För alla färgkombinationer gäller att läppar, ögonkanter och 
särskilt nostryffeln skall vara pigmenterade. 

 

OBS pilen visar för ljus nostryffel 

Kommentarer: 

Färgen på huvudet påverkar uttrycket starkt, vilket inte får negligeras. 
Hundens färg ska inte påverka den inbördes ordningen annat än när 
teckningen avviker från den i standarden önskade. Ticks är inte önskvärt dvs. 
oren i de vita fälten  

Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Storlek / vikt 

Mankhöjden skall vara ungefär 28 cm. 

Kommentarer: 

Vi har tidigare levt med max 28 cm, vilket majoriteten tyckte stämde väl på 
rasen.  

Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vikt: 

I hemlandet delas rasen in i två viktklasser: 

 från 2,5 kg till 4,5 kg för hanar, från 2,5 kg till 5,0 kg för tikar 
 under 2,5 kg för hanar och tikar; minimivikt 1,5 kg 

 

Kommentarer: 

Liksom tidigare tillämpas ej viktklasser i Norden 
Men det är viktigt att vara observant på vilken storleksskillnad 
rasstandarden tillåter. 
 
Egna noteringar: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fel: 

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden 
av avvikelse. 

 Övervägande vi färg på huvudet. 
 Flat skalle, äppelskalle eller allför rundad panna som hos de engelska 

dvärgspanielraserna. 
 För djup eller för grunt stop 
 Nostryffel som inte är svart 
 Nosrygg som är konväx eller konkav 
 Avpigmenterade läppar 
 Överbett eller speciellt underbett 
 Ögon som är små, alltför runda, framträdande, ljusa till färgen, visar vitt när 

hunden tittar rakt fram 
 Avpigmenterade ögonkanter 
 Karp- eller svankrygg 
 Svans som bär rullad eller vilande på ryggen, eller som bärs hängande utefter 

lårets sida 
 Krokiga framben 
 Knöliga handlovar 
 Klent bakställ 
 Hjulbent 
 Enkla- eller dubbla sporrar på bakbenen är oönskat och kan därför avlägsnas 
 Tassar som är inåt- eller utåtvridna 
 Klor som inte berör underlaget 
 Päls som är gles, mjuk eller utfälld, strittad päls (d.v.s. utstående från 

kroppen), ullig päls, underull. 

Allvarliga fel: 

 Halvresta öron med framåttippade spetsar 

Diskvalificerande fel: 

 Rosa eller fläckig nostryffel 
 Överdrivet över- eller underbett då incisiverna inte längre ligger an mot 

varandra 
 Tunga som är förlamad eller ständigt synlig 

Nota bene: 

Hund får el prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som 
kan påverka dess hälsa och sundhet. 

Testiklar: 

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


