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Affenbladet 
Affenbladet är Affenpinscherklubbens med-

lemstidning och ges ut med 3 – 5 nr per år till 

samtliga medlemmar i Affenpinscherklub-

ben. Den ska vara såväl informativ som 

lärorik för medlemmarna. Utöver i Affen-

bladet publiceras information även på klub-

bens hemsida.  

För riktighet i sak och innehåll i infört 

material svarar respektive författare och 

annonsör själv. Redaktionen för Affenbladet 

vill därmed understryka att innehåll i artiklar 

och annonser inte behöver avspegla 

uppfattningar som delas av redaktionen, 

APK:s styrelse eller arbetsgrupper. 

REDAKTION 

Redaktörer är  

Anne Wedin, 072-180 27 14 

anne@affenpinscher.se och 

Hans Peterson, 070-652 05 05  

hans@affenpinscher.se. 

Ansvarig utgivare: 

Nina Karlsdotter, 0292-509 19 

ordf@affenpinscher.se  

ANNONSPRISER 

Logga insida   100 kr 

Halv insida  250 kr 

Hel insida  500 kr 

Omslagets insida 750 kr 

Baksida  750 kr. 

Förskottsbetalning i samband med beställ-

ning på plusgirokonto Pg 643 75 41 – 3 

AVELSFOND 

Den 19 februari 2012 fastställdes stadgarna 

för Affenpinscherklubbens Avelsfond. 

Denna används enbart för att komma tillrätta 

med de rasspecifika problem vår ras kan ha, 

t.ex. reproduktionsproblem och infektioner. 

Alla bidrag till denna fond är mycket 

välkomna! Nordea 1626-4305537.  

MEDLEMSAVGIFTER 

Som medlem i Affenpinscherklubben är Du 

medlem även i SSPK, Svenska Schnauzer 

Pinscherklubben. Ansöka om medlemskap i 

Affenpinscherklubben kan du göra antingen 

genom att fylla i ett enkelt webbformulär på 

klubbens hemsida www.affenpinscher.se 

eller direkt till SKK´s medlemsavdelning, tel. 

08-795 30 50 eller e-post till  

medlem@skk.se. 

Fullbetalande medlem 300 kr/år 

Familjemedlem  100 kr/år 

Utlandsmedlem  350 kr/år 

Utland familjemedlem 100 kr/år 

Provmedlemskap 150 kr/år 

Gåvomedlemskap  150 kr/år 

 Välkommen in i Affenvärldens  

     gemenskap! 

Nya medlemmar juni 2016 – augusti 2016: 

Sophia Thurfjell Göteborg, Mia Andersson 

Västerås, Inga-Lill Cederberg Hishult, 

Antonia Melkersson Stockholm, Jennica 

Wahlberg Handen, Therese Badjelan 

Gustavsberg, Heidi Marks Stockholm, 

Gabriella Börjesson Skarpnäck, Katrin 

Hruska Farsta, Veronica Myrberg Alunda 

och Michaela Wallerström Stockholm 

 Ett hjärtligt tack till  
Kristina Gunnarsdotter och Anneli 

Johansson, Kennel Urax som skänkt 

gåvomedlemskap till 5 st. valpköpare under 

juli-augusti 2016. 

ARTIKLAR OCH BILDER 
Affenpinscherklubbens styrelse, som också 

är redaktion för Affenbladet, behöver hela 

tiden hjälp av Er medlemmar med bilder, 

artiklar eller bara uppslag till artiklar, som 

kan intressera klubbens medlemmar. 

En liten kort hälsning räcker. 

Dela med dig med en bild och ca 20 ord om 

dig och din Affenpinscher så publicerar vi i 

mån av plats i kommande nummer.   
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Innehåll   
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TANKAR 
7 Om hundars kognitiva förmåga ur LiU-nytt 

FRIA HUNDAR 8 Jyckelycka 2 med Johan Andersson 

FÖR MÄNNISKORS HÄLSA 

OCH VÄLBEFINNANDE 
9 Ur SLUs forskningsresultat  

UPPFÖDARINTERVJU 10 Denna gång kommer turen till Kennel 

Laroussu´s 

GUNNAR HAR SOMMARLOV 13 Ett aktivt sommarlov med Gunnar och Erika  

GRILLFEST I ÖSTERBYBRUK 16 Klubbens hamburgerlunch för utställare i 

Österbybruk. 

DJURENS HELG 2016 17 Vår numera sedvanliga monter på Solvalla 

under Djurens Helg 

BLOMHÅRETS TANDSKOLA 19 Exemplarisk tandvård beskrivs av Inez  

NYA REGLER FÖR CERT. OCH 

CHAMPIONAT 
21 En förhandstitt på de nordiska ländernas 

planer och beslut. 

BRÖDERNA BUS 23 Nya erfarenheter med Vale och Hugin 

 

SUPERKUL! 

 
 

Att med sin älskade affenpinscher få stå i och runt APK´s montrar vid olika evenemang och 

där kunna möta alla intresserade människor och berätta om vår fantastiska ras är väldigt 

trevligt vittnar samtliga om som hittills gjort detta. Vår ras väcker alltid uppmärksamhet. 

Hittills under 2016 har våra välbesökta rasmontrar funnits i Göteborg och Solvalla. 

Vill du själv pröva på detta några timmar så är det nu dags igen att anmäla intresse 

att stå i vår rasmonter i Stockholm den 2 – 4 december. 

Kontakta Anne Wedin, anne@affenpinscher.se för mer information 
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Ordförande har ordet 

Av Nina Karlsdotter 

Är det redan höst?  Snart i alla fall och som 

vanligt går tiden alldeles för fort! Blev det 

någon sommar – ja, jag vet inte riktigt, upp-

fattningen om detta har nog varierat beroende 

på var i landet vi befunnit oss. Själv har jag 

mest varit hemma i veckorna och ute och 

dömt hundar på helgerna, påfallande många 

gånger långt uppe i norr både i Norge, 

Sverige och Finland och det har varit knappt 

eller runt + 10 grader – ibland tillsammans 

med regn, ibland blåst, någon gång regn och 

blåst (isvindar!) och någon gång sol.  Ja, ja 

inte mycket att göra något åt, jag har i alla fall 

inte haft någon vidare ”tumme” med 

vädergudarna….. 

Och vad har hänt i klubbens verksamhet – jo, 

de planerade aktiviteterna har genomförts 

med bravur och bra väder!!  Allt detta kan ni 

läsa om på annan plats i tidningen. Det som 

nu återstår för året är Affendagen i Strängnäs 

i september och klubbens monter på 

Stockholm Hundmässa i december. 

I likhet med 2015 har Affenbladets redaktion 

för avsikt att ge ut ett extra stort julnummer 

med plats för ”många” julannonser.  

Se separat annons om detta på sid. 22 i detta 

nummer.  

Om tillräckligt intresse finns för sam-

annonsering i Hundsports julnummer så 

måste vi få besked om detta snarast. 

Kostnaden för halv- resp. helsida är 6 500 

resp. 11 750 kr. 

Kostnaderna ska sedan fördelas mellan 

intresserade kennlar och klubben innan beslut 

om annonsering tas. Alltså för att detta ska 

hinnas med så måste er intresseanmälan 

komma in före september månads utgång – 

hör av er till Hans Peterson. 

Vi kan ju läsa på annan plats i tidningen att 

affen är både smarta och påhittiga. När jag 

köpte Droppie så fick jag med mig beskedet 

att hon är en mattjuv utan like och även hur 

hon går tillväga. Detta till trots så har vi låtit 

oss luras av henne flera gånger. Hennes 

taktik är nämligen att när vi har fikat eller 

ätit, alltså har eller har haft något ätbart på 

bordet, och är på väg därifrån av någon 

anledning – kanske för att vinka av gäster 

eller för att släppa ut någon hund – så följer 

hon med ”flocken” och vi dumma människor 

noterar ju att ”alla” är med – men så är det 

inte!! Efter bara någon meter så har hon 

vänt, hoppat upp på bordet och äter för fullt 

på det som finns – stora tuggor – eller som 

första gången, så hittar vi henne med en hel 

bullpåse i hundsängen, ivrigt tuggande.  

Detta beteendesätt visste jag alltså om när 

hon kom men hon har ändå lyckats smaka på 

allt från frukt och grönsaker till kaffebröd 

och pålägg. 

 
Jag har för det mesta sällskap …… 

ovanpå papperna….. 

när jag sitter vid skrivbordet….  

Louises favoritplats.
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Styrelse och funktionärer 2016 
Styrelse: 

Ordförande:  Nina Karlsdotter 

 Grällsbovägen 16 

 740 45 Tärnsjö 

 0292-509 19 

 0722-51 07 17 

 ordf@affenpinscher.se 

V. ordförande: Yvonne Larsdotter 

 Vallby-Mällby 8 

 745 98 Enköping 

 070-792 03 01 

 vordf@affenpinscher.se 

Sekreterare: Åsa Blomqvist 

 Blåmesvägen 1 

                             186 47 Vallentuna 

                             072-527 49 08 

 sekr@affenpinscher.se 

Kassör: Pia Witt 

(suppleant) Giresta Furuby 9 

 749 62 Örsundsbro 

 070-343 88 00 

 kassor@affenpinscher.se 

 

 

Ledamot: Katarina Paulsson 

 Ekebydalsvägen 28 

 182 65 Djursholm 

 08-668 02 02 

 076-869 73 15 

 katarina@affenpinscher.se 

Ledamot:: Hans Peterson 

 Lövhagsvägen 30 

 186 94 Vallentuna 

 070-652 05 05 

hans@affenpinscher.se 

Suppleant: Anne Wedin 

 Polhemsgatan 6 

 112 36 Stockholm 

 08-654 58 39 

 072-180 27 14 

 anne@affenpinscher.se 

Suppleant: Inez Fryklöf 

 Timmermansgatan 6 

Lgh 14402 

722 14 Västerås 

070-343 88 00 

inez@affenpinscher.se 

Suppleant: Daniel Granqvist 

 Lundagårdsvägen 23 

702 29 Örebro 

073-153 25 38 

daniel@affenpinscher.se 

 

Funktionärer: 

Webbmaster:      Sylvia Johansson, 

                        webmaster@affenpinscher.se 

Avelsrådgivning: 

RAS                     Susanne Lundberg n(s) 

                             sp.lundberg@telia.com 

 

Valphänvisning: Susanne Lundberg 

 valphänv@affenpinscher.se 

 

PR, information: Anne Wedin (s) 

                          anne@affenpinscher.se 

Utställning:          Yvonne Larsdotter (s) 

                             vordf@affenpinscher.se 

Valberedning:      Inger Ny Nilsson  (s) 

                             inger@schnauzer.nu 

Revisorer:             Ingvar Borg 

                              Peter Lundberg 

 
  

mailto:webmaster@affenpinscher.se
mailto:valphänv@affenpinscher.se
mailto:anne@affenpinscher.se
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Tre styrelsemedlemmar 
Anne Wedin 

Min första affenpinscher ”Aussietôt” kom ifrån uppfödaren 

Yvonne Fransson. Yvonne lyckades sedan intressera mig 

för ett engagemang i Affenpinscherklubben. Det är cirka tio 

år sedan och på den vägen är det. Tillsammans med Yvonne 

skrev jag i Affenbladet och nu är det tillsammans med 

Hasse.  Bland andra skötebarn jag har i klubben är vår 

monter på Stora Stockholm och på Djurens Helg på 

Solvalla. I min dagliga verksamhet driver jag ett företag 

som arbetar med information och marknadsföring, vilket 

bidrar till mitt intresse för klubbens mer utåtriktade 

aktiviteter. Nu är jag lycklig innehavare av två odrägliga 

små affenpojkar Hugin och Vale. De, precis som jag inkl. 

man, bor halva året i alperna och resten av tiden på 

Kungsholmen.  

 

 

Katarina Paulsson ”Kattis” 

Jag heter Kattis Paulsson, är en riktig Stockholmsbrutta 

som sedan ett år flyttat till villa ute på bystan (utanför 

tullarna). I familjen finns tre Affenpinscher, Lakrits (Urax 

Jetset) 10 år, Svinto (Urax Precious) 8 år och 

Bendix (Velvet Dandy´s Brum) 3,5 år.  

Jag kom med i APK´s styrelse av en händelse för ungefär 8 

år sedan då jag fick mitt första uppdrag som klubb-

sekreterare. Jag har ett genuint intresse för rasfrågor, trots 

att jag är en "vanlig valpköpare" och jag värnar extra 

mycket om vår specialutställning, Affenspecialen. Utöver 

Affenpinscher är mina intressen konst, teater, snabba bilar, 

motorcyklar, kläder och musik, företrädesvis rock. Hoppas 

ni alla har en störtskön sommar! 

 

 

 

Yvonne Larsdotter 

Köpte min första schnauzer 1986, första dvärgschnauzer 

1988. En lite affenfröken kom till oss i februari 2015. 

Absolut det roligaste vi gjort! Den lilla hunden förgyller vår 

vardag totalt. Arbetat i trettio år på SKKs kansli, jobbar 

fortfarande fast jag passerat pensionsåldern. Sköter 

uppdraget som ansvarig för domarna till Stockholms 

Hundmässa. Lite hundidiot är man, trots tjänsten på kansliet 

har jag varit sekreterare i både i SSPK och Stockholms 

Kennelklubb samt ledamot av Uppsala läns Kennelklubb på 

min fritid. Uppvuxen i Spånga nära Solvalla. Jobbat med 

travhästar i yngre dar. Sedan 2004 bor vi på landet utanför 

Enköping, härligt, jag är en stor naturälskare.  
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Kanslihundarna - 6 
- Hallå tjolahopp, Dockan! Har du haft en 

bra sommar? 

Hej Ville, jodå haft det bra, badat i poolen och 

så.. ja, och så har jag varit på utställning 

förstås. 

- Vi har haft det lite tråkigt för min kompis 

Meja har gått bort, fast nu har Ninja 

kommit, hon är en 4 månaders boxertik. 

Och vi har jättekul! Hur gick det på 

utställningen då? 

Vilka knasiga människor det finns! När man 

står på bordet och dom lallar med en och tittar 

i munnen och säger ”å så fina bissingar”. Som 

om jag inte skulle veta att det heter tänder! 

Blev så arg så domaren fick inte hålla på och 

tafsa på mig. Jag fick i alla fall Excellent. 

Annars så har min matte haft en massa 

hemjobb, så hon har suttit med näsan över en 

pärm Med NKU-protokoll. 

- NKU? 

Ja, det är det som heter Nordisk Kennel 

Union. Ordföranden och VD från alla de 

Nordiska länderna träffas två gånger om året 

och diskuterar gemensamma beslut om 

utställningar, championatregler och en massa 

andra saker. 

- Jaha, varför har din matte läst i protokollen 

då? 

Jo, det ska skapas en webbplats på SKKs 

hemsida, och där ska man lägga ut sådana 

beslut som kan vara av intresse för våra 

medlemmar att läsa. Så matte har läst alla 

protokoll från 1999 och markerat viktiga 

saker som kan tas med. Hon svor när hon läste 

norska, hihi! Vet du t ex vad ”ankeplater” är?  

- Norska? Nej, har ingen aning om vad det 

kan vara…  

Ja, varje land har det s k sekretariatet i tre år, 

SKK skriver på svenska, Norge på Norska, 

Danmark och Finland på engelska, Island 

skrev också på nån slags svensk-norsk… Ska 

fråga matte om hon har fått reda på vad det 

där anke..nåt betyder… 

- Såna här saker visste jag faktiskt inget om 

Dockan! Det var intressant att höra. Nä du, 

nu måste jag iväg o jobba lite. Vi hörs 

snart igen tjejen! 

Hej då Ville! Och hälsa Ninja! 

 

 
Yvonne med Dockan i sin dockvagn  
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Hundens språk och tankar   
källa: LiU-nytt 

”Hundars kognitiva förmågor får till och med forskarna att tappa hakan” 

säger Per Jensen, etologiprofessor vid Linköpings universitet.

  

HUNDAR HÅLLER INTE MASKEN 

Hundforskning är en etologs våta dröm. Vill 

man förstå hur djurens tankevärld fungerar är 

det jättebra att ha hundar som studieobjekt. 

Till skillnad från alla andra djurarter är de 

fullständigt genomskinliga i sina beteenden. 

Det är lätt att läsa av dem. De kan aldrig hålla 

masken. ”Stiff upper lip” är inget för hundar. 

HUNDAR OCH MÄNNISKOR FÖRSTÅR 

VARANDRA 

Efter 15 000 år av samlevnad förstår vi män-

niskor instinktivt hundars känslouttryck och 

vice versa. Även små barn utan erfarenhet vet 

vilket hundskall som uttrycker glädje, 

ensamhet eller rädsla. Hundar reagerar på 

människogråt med spontan tröst och kan tolka 

våra gester, ansiktsuttryck och klickar.  

 

Raden av vetenskapliga experiment de 

senaste femton åren visar att hundägare inte 

alls bara ”förmänskligar” sina älskade jyckar.  

Hundar har visat sig ha en kognitiv kapacitet 

som gång på gång fått forskarna själva att 

tappa hakan. Och det som gäller för hundar 

gäller i olika grad för många andra däggdjur, 

inte minst husdjur. Det gör att forsknings-

resultaten är användbara inom många om-

råden. 

HUNDAR LÄR SIG VÅRT SPRÅK 

 

I sin forskning är det som Per Jensen mest 

förvånats över hundars förmåga att lära sig 

vårt språk. Då menar han inte belönings-

mässigt inlärda kommandon utan ord de lär 

sig av bara farten. 

En psykolog i USA beslöt sig för att 

systematiskt lära sin hund Chaser ord. Han 

visade en sak, berättade vad den hette och så 

lekte de lite med den. Nästa dag fick Chaser 

en ny grej och så höll de på i flera år. 

 

Chaser har idag ett dokumenterat ordförråd 

på över tusen olika saker. Han klarar av att 

kategorisera dem i grupper, till exempel 

pipleksaker eller bollar. Dessutom kan han 

koppla ihop dem med verb och förstår skill-

naden mellan att putta på något eller att hämta 

det. 

SVARTSJUKA, RÄTTVISA OCH SKAM 

Andra studier handlar till exempel om 

omvärldsuppfattning, förmågan att förstå att 

andra individer har andra perspektiv än de 

egna och att anpassa sitt beteende efter det. 

Upplevelser av mer sammansatta känslo-

uttryck som svartsjuka, rättvis behandling 

och skam är exempel på sådana förmågor. 

Med enkla experiment har forskare visat att 

hundar, precis som vi, reagerar mot 

orättvisor, Några hundar får räcka vacker 

tass. Alla belönas och det är helt ok. Ingen 

belönas och det är också ok. Men den hund 

som ser andra få belöning men själv blir utan, 

slutar med beteendet och går undan. 

HAR STENKOLL 

Andra studier visar att hundar har stenkoll på 

var deras människor har uppmärksamheten. 

Få tar en godsak när de ser att människan ser 

https://www.bing.com/images/search?q=hundar+m%c3%a4nniskor&view=detailv2&qpvt=hundar+m%c3%a4nniskor&id=D1385A06EEB17E34FF45B1E95F71692014B8ABF0&selectedIndex=14&ccid=ElXn5ICG&simid=608020692661765778&thid=OIP.M1255e7e48086af282fcfbd92068b766ao0
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dem. Men är människan borta (i experi-

mentsituationen mörklagda) kan det vara en 

annan sak, likaså om hundarna vet att de är 

ensamma. 

Nu kommer skamkänslorna in i bilden. 

Många hundägare upplever att hundarna 

skäms när de gjort något förbjudet eller dumt. 

Är det bara inbillning? 

Just när hundar bestämmer sig för att sno det 

där godiset när de tror sig osedda, visar 

forskningen att pulsen går upp liksom halter-

na av stresshormon. Och de flesta hundägare 

kan i en testsituation avgöra om deras hund 

knyckt den förbjudna kakan bara genom att 

titta på dem. Är det skamkänsla vi ser hos 

hunden? 

KAN VÄNTA PÅ NÅGOT BÄTTRE 

Att avstå från något i väntan på något bättre 

klarar de flesta hundar efter lite träning. För 

oss människor utvecklas den förmågan i 

treårsåldern. 

Hunden kan lära sig spotta ut en godis till 

förmån för ett godare. Eller byta ut en korv de 

fått när de förstått att de kan få två i stället. 

Eller byta två korvar mot tre. Rekordet har en 

vallhund som i studierna väljer att sitta en hel 

kvart med en korv i munnen i visshet om att  

den kommer att dubbleras. 

OMVÄGSPROBLEMEN 

Men det finns sådant som hundar inte kan 

räkna ut på egen hand. Till exempel omvägs-

problem, att förstå hur de ska ta sig runt ett 

hinder men tillsammans med oss människor 

löser de sådana problem galant. 

KAN HUNDAR BE OM HJÄLP? 

Per Jensen har också fått ett forskningsanslag 

s.k. Advanced Grant från Europeiska forsk-

ningsrådet på ca 22 miljoner, vilket gett 

utrymme för beteendegenetisk hundforskning 

även på Linköpings Universitet. 

Närmast i pipeline för publicering ligger en 

studie om hundarnas spontana förmåga att be 

människor om hjälp när de vill något de inte 

klarar. Dra ut en låda som innehåller tuggben 

t ex. 

 
 
Fria hundar - Jyckelycka med Johan 2  
Av Anne Wedin 

Johan Andersson driver företaget Fria Hundar. Han bor tillsammans med sin familj och tre 

hundar i Klockrike. Johan ger kurser både individuellt och i grupp samt ger föreläsningar. 

Se www.friahundar.se 

 

Vår lektion nummer två med Johan var hur vi 

ska jobba med kommandot sakta och kopplet.  

Johan börjar med att säga TÄNK BORT 

KOPPLET! När hunden är kopplad ska vi 

agera som om den vore lös – alltså ha en 

kontakt och kommunikation med rösten och 

kroppen i stället för koppelkommunikation.  

Kopplets syfte är att fungera som en 

säkerhetslina eller för att visa respekt mot 

omgivningen. Målet är att hundarna ska 

kunna vara lösa., Finns det något härligare än 

att vara ute med en hund som är fri – och som 

man till hundra procent kan lita på, säger 

Johan. Anledningen till att vi tänker bort 

kopplet är alltså att det blir mycket lättare att 

hunden lös om vi inte byggt upp relationen till 

hunden runt ett koppel. 

Vi ska därför alltid ha kopplet löst. Ryck 

aldrig i kopplet! Tänk på satt rösten och 

kroppen ska vara det främsta kommunika-

tionsmedlet i stället för att låta kopplet ta över 

som bogserlina eller inkallningsmedel. 
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När vi tränar hunden att gå fint i koppel 

använder vi kommandet SAKTA. Men själva 

kommandot är inte det viktigaste utan det 

centrala är att vi hundägare tar initiativet på 

hundpromenaden. 

Vi kan till exempel byta riktning istället för 

att bara följa efter hunden. Vi kan putta till 

hunden lite på rumpan eller ta tag i ljumsken 

för att sakta ner den.  Vi kan också använda 

en godbit för att få uppmärksamhet eller 

aktivera hunden med olika saker; en 

förbudsövning, träna sitt, hoppa på en sten 

etc. Det gäller helt enkelt att göra sig attraktiv 

för hunden. Belöna och uppmärksamma när 

hunden är duktig och inte drar i kopplet! 

Det är mycket att tänka på och vi övar varje 

promenad för vi vill verkligen at Hugin och 

Vale ska kunna vara lyckliga fria hundar så 

mycket som bara är möjligt. Vissa dagar 

funkar det hela vägen till byn andra inte – 

men trägen vinner! 

Ovanstående text om att ge hunden frihet innebär inte att vi som hussar och mattar ska strunta 

i att följa de regler som finns och inte känna det ansvar vi har som hundägare d v s att ha 

hunden kopplad i alla de situationer och miljöer där lösa hundar kan skapa problem. Däremot 

leder träning med löst koppel och kommunikation med hunden via röst, ögonkontakt och ett 

tydligt kroppsspråk till att vi får en bättre kontakt och relation till våra hundar och hundens 

tillit till oss växer. Promenaderna blir ännu roligare och vi behöver inte slita och dra i kopplet. 

Det är frihet både för hunden och dess husse/matte. 

 

 
För människors hälsa och välbefinnande 
Ur en forskningsrapport från SLU

Hundar och katter bidrar på många vis till 

människors hälsa. Att leva nära hundar och 

katter ger mätbart positiva effekter på 

människors välbefinnande och livskvalitet. 

Exempel på mätbara effekter är sänkt 

blodtryck, samt sänkta serumglycerider och 

kolesterolnivåer (Allen 2002).  

Patienter som drabbats av hjärtattacker har 

en signifikant ökad chans till mer än ett års 

överlevnad om de har sällskapsdjur 

(Friedmann et al, 1980, Friedmann, 1995). 

Sällskapsdjuren har också en positiv effekt på 

människors förmåga att hantera kroniska 

sjukdomstillstånd och vid behandlig av 

allvarliga sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, 

demens och cancer (Friedmann och Tsai, 

2006, Johnson et al, 2003). Närvaro av djur 

underlättar tillfrisknande hos barn som är 

inskrivna vid sjukhus (Walsh, 2009) och 

minskar lidande och ångest hos patienter som 

vid livets slut är hospitaliserade (Geisler, 

2004). Dessutom har studier visat att barn 

som har en hund närvarande i klassrummet 

visar ökad social kompetens (Hergovich, 

2002, Kotrschal, 2003). Alla dessa referenser 

är hämtade ur en vid SLU publicerad 

doktorsavhandling vars författare Linda 

Handlin har studerat fysiologiska och 

psykologiska effekter av kontakter med djur. 
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Hälsoaspekten av att röra på sig tillsammans 

med sitt djur får stor betydelse i ett samhälle 

där de negativa konsekvenserna av ett 

stillasittande liv uppmärksammas allt mer. 

Därutöver fungerar hundar och katter också 

indirekt som hälsobringare genom att studier 

av deras sjukdomar är av nytta för kunskapen 

om människans sjukdomar. Hos många hund- 

och kattraser förekommer specifika 

sjukdomar i hög frekvens. Vissa av dessa 

sjukdomar är också vanliga hos människa, till 

exempel cancer, diabetes, inflammatoriska 

sjukdomar, immunologiska sjukdomar, 

hjärtsjukdomar och epilepsi. 

 

Intervju med Camilla Bäckstedt Stridsberg, Kennel Laroussu’s
 

EN KORT PRESENTATION AV DIG 

SJÄLV: 

Jag heter Camilla Bäckstedt Stridsberg och är 

innehavare av kennel Laroussu’s, som god-

kändes 1990. Jag bor med man, barn och 

hundar i Teckomatorp, i södra Sverige. Min 

första affenpinschervalpkull föddes 1992. 

2003 mottog jag Svenska Schnauzer Pinscher 

Klubbens Uppfödarmedalj för förtjänstfull 

uppföd-ning av affenpinscher.  

 
Camilla med SEUch Laroussu’s Abbot Ale & 

C.I.B, SEUCh, DKUCh, PLCh & DKV-11 

Laroussu’s Yoga 

Sedan 2012 är jag med i SydSkånska 

Kennelklubbens Uppfödarkommitté,  

 

där vi utbildar både nya och gamla uppfödare. 

Jag har legitimation som Certifierad hand-

ledare för Svenska Kennelklubbens 

Uppfödarutbildning. 

BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR 

FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET 

INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖD-

NING: 

Jag har alltid haft djur, speciellt hundar som 

mitt stora intresse. Men jag fick jag aldrig 

någon hund som barn.  Jag hade många andra 

sorters djur istället så som katt, hamster, 

fåglar… och så förstås hela grannskapets 

hundar som jag troget gick ut med varje dag, 

favoriten var Wicke en röd/vit papillon. 

Jag har som sagt alltid haft ett brinnande 

intresse för hundar, så när skolan var 

avklarad, var det aldrig någon tvekan om vad 

jag ville syssla med. Under flera år jobbade 

jag på olika kennlar/hundpensionat.  Jag 

utbildade mig som djursjukvårdare samt 

inom hundsporten som agilityinstruktör och 

tävlingssekreterare. 

Min första hund var papillonen Kim, han kom 

i min ägo 1986. Olika raser har passerat 

hemma hos oss så som papillon, 

dvärgschnauzer, afghan, dvärgpinscher, 

griffon och puli.  Men inga andra raser har 

kramat mitt hjärta så hårt som just affen-

pinscher. 
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C.I.B, SEUCh, DKUCh, PLCh & PLV-14 

Laroussu’s Jiingi Jamborii 

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA 

AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST 

DENNA RAS? 

Att det blev just Affenpinscher föll sig rätt 

naturligt, då jag jobbade på La Rocca’s 

kennel, som var den första att importera 

Affenpinscher till Sverige -1986 importerade 

de Happy vd Rheinpfalz och Indira vd 

Rheinpfalz - efter bekantskapen med dessa 

båda fantastiska individer, var jag såld. En 

sådan ville jag också ha! Så samma år, 1986, 

när planerna på att kenneln skulle importera 

ytterligare Affenpinscher från hemlandet 

Tyskland, var jag inte sen att hänga på. 

Resultatet blev min underbara Katinka , 

Katinka vd Rheinpfalz. 

 Katinka vd Rheinpfalz 

1987 när första Affenpinscherkullen på 19 år 

i Sverige föddes - Power, La Rocca’s I’ve got 

the Power, och hans syster Sinti, La Rocca’s 

It’s Sin som blev grunden för kennel Seibrin 

Affenpinscher i Finland - förälskade jag mig 

i den lilla hanvalpen - för vem kan motstå 

Affenpinschervalpars ljuvliga pepparkorns 

ögon - så vart det två Affenpinscher i mitt liv! 

Sen har det rullat på i 30 år och förhopp-

ningsvis blir det många fler år med denna 

fantastiska ras. 

 
BIS2 Laroussu’s Första Uppfödargrupp från 

1997 fr.v. SUCh, DKUCh, EUJW-97, KBHJW-97 

& SKBV Laroussu’s Delirium, Laroussu’s 

Demon, SUCh Laroussu’s Appelonia & SUCh 

Laroussu’s Camenbert. 

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER 

DU HÖGST HOS EN AFFEN? 

Att rasen är lätt att leva med. Den kan nöja 

sig med promenad runt kvarteret, men skulle 

gladeligen gå till världens ände om jag så 

önskade. Den kan hänga med överallt, 

anpassningsbar med ett positivt temperament. 

För mig är en Affenpinscher en frisk ras. En 

ras som fungerar som en kompis i vardagen, 

både som kuddvärmare och i en aktiv fritid - 

som är nyfiken, glad, trygg och social. Med 

andra ord en ras som är lätt att leva med. 

 BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA 

EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER? 

Den utställnings-/avelsintresserade valpköp-

aren frågar efter utställningsresultat, hälso-

ester m.m. medan valpköparen som vill ha en 

kamrat till sällskap att dela vardagen med 
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frågar inte. Oftast är dock de flesta 

intresserade av att träffa föräldrarna till deras 

blivande familjemedlem. 

 

 
: SEUCh, DKUCh & PLCh  

Laroussu’s Kalles Kaviar 

VAD PRIORITERAR DU DÅ DU SKA 

HITTA EN LÄMPLIG HANHUND TILL 

DIN TIK? BERÄTTA GÄRNA VAD DET 

ÄR DU TITTAR EFTER OCH HUR DU 

GÅR TILLVÄGA DÅ DU VÄLJER:  

Att välja hanhund har många aspekter - hälsa 

och mentalitet, stamtavla, exteriör. Alla med 

lika betydelse. Det ena utesluter inte det 

andra, Det blir en vågskål - fördelar v 

nackdelar. Önskvärt är att hanhunden ska ha 

kontrollerade knäleder (UA/0-0). Om möjligt 

tittar jag på tidigare avkommor - deras hälsa, 

mentalitet och exteriör. Framför allt tittar jag 

på antalet barnbarn den tilltänkte och hans 

föräldrar har - anser att antalet barnbarn väger 

mer än antalet avkommor när det gäller 

rasens avelsstruktur. 

ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR: 

Det beror vad som menas med meriter här 

….. är det resultat i utställningsringen. Så är 

utställning en av många roliga aktiviteter man 

kan göra tillsammans med sin hund. Men det 

kan ju bli så att det inte alltid är den bäst 

lämpade avelshunden som har de flesta 

meriterna, utan den ihärdigaste utställaren.  

Jag har samma krav på mina tikar som jag har 

på de hanhundar jag väljer, och om de har 

resultat i utställningsringarna eller inte, är 

inte någon avgörande faktor. 

 
SEUCh, DKUCh & PLCh 

Laroussu’s Gundel Gaukeley 

(på bilden 9 mån gammal) 

HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA 

DIN/ERA HUNDAR? 

Tidigare var det både lydnad och agility som 

var prio, men det intresset har avtagit. 

Numera är det mindre tidskrävande aktivi-

teter som gäller, hemma i trädgården finns det 

plats både för godissök, problemlösningar 

och annan hjärngympa.  

Naturligtvis våra dagliga promenader, var av 

minst en längre promenad på mellan 7-10 km 

- beroende på väder och vind (varken jag eller 

hundarna är särskilt glada åt regn och rusk). 

Våra hundar går mestadels utan koppel så det 

blir mycket lek och spring på våra promen-

ader. Försöker även att aktivera hundarna 

under promenaderna, så att vi inte ”bara” går, 

de får sitta kvar, inkallning, balansera mm 

och så finns det ju en och annan kaninbajs 
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som ska letas upp - för det är mumsfillibabba 

för en affenpinschermage. 

BERÄTTA NÅGOT ROLIGT, SPÄNNAN-

DE ELLER ANNORLUNDA SOM DIN 

HUND/HUNDAR GÖR/GJORT! 

Affenpinschern är ju en smart liten hund, som 

hittar på egna, oftast dråpliga lösningar på de 

flesta problem. De ger en många härliga och 

roliga upplevelser bara genom att just vara 

Affenpinscher. 

 
INTUCh, NORDUCh, SUCh, NUCh, DKUCh & 

SKBV Laroussu’s Bacteria “Sillen”. 

På bilden 15 år gammal. 

 

Som när Sillen (Laroussu’s Bacteria) på 

ålderns höst, blev sugen på Äpple-

Dumlekolorna som stod på bordet i Tv-

rummet.  När alla hade gått och lagt sig, tog 

Sillen sig upp på bordet, pillade ut alla 

kolorna ur omslagspapperet och mumsade i 

sig varenda kola. När gamla tanten skulle ner 

från bordet insåg hon att synen inte var den 

bästa så här vid 14 års ålder och avståndet ner 

från bordet var ganska högt. Fast ner från 

bordet ville hon ju, nu när alla kolorna var 

uppätna …. Vi vaknade av hundskall! Där 

stod Sillen på bordet med kolapapper 

utspridda överallt, viftande på svansen och 

glad att vi hört hennes rop på hjälp. Att jag 

berättade för henne att det där var ju inte så 

trevligt gjort, det var ju mina kolor, brydde 

sig inte Sillen om ett dugg, hon ville ju bara 

ha hjälp ner från bordet! För er som oroar er 

för Sillens hälsa, kan jag meddela att hon 

kräktes en stor äpple-dumlekola luktande 

hög, torkade sig om munnen och frågade om 

vi hade fler gotter hemma! 

 

Gunnar har sommarlov 
Av Erika Lokander 

Jag och Gunnar (Caudatus Marrakesh) har ett 

långt sommaruppehåll från alla kurser. Jag 

var rädd att det skulle innebära en uttråkad 

och frustrerad apa, men som tur var visade det 

sej att det är full aktivitet på brukshund-

klubbens agilityplan! Alla som åker land och 

rike runt och tävlar på helgerna är hemma och 

finputsar och tränar på veckorna. 

Så vi tränar agility minst en kväll i veckan. Vi 

har tränat med hundar av alla möjliga raser 

och storlekar och till och med några SM-

ekipage. Gunnar och jag är de enda nybör-

jarna, men vi har fått ett varmt välkomnande 

av de andra. 

 

 
Gunnar i en tunnel 

Den rutinerade terriern Ronny, som är känd 

för att vara en mycket seriös idrottsman, tog 

sej tid att springa och ”krama” Gunnar 
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välkommen mitt i sin träningsrunda första 

kvällen. Det har tydligen aldrig hänt förr. Jag 

tog det som ännu ett tecken på att Gunnar är 

underbarare än alla andra hundar i hela 

världen <3 

Gunnar imponerar på mej varje gång! Han är 

så glad och rolig och seriös och fokuserad på 

samma gång. Han tittar på mej med sina 

kluriga ögon och sitt glada flin och gör precis 

som han ska trots att jag är helt inkonsekvent 

när jag kommenderar honom mellan de olika 

hindren. 

 

Vi har också hunnit göra tävlingsdebut i 

sommar! På brukshundklubbens Klubbmäs-

terskap i agility tävlade Gunnar och jag i 

”blåbärsklassen” för nybörjare och Gunnar 

vann sin klass! Det var visserligen bara två 

hundar i hans storlek så jag antar att min 

mängd av skryt kanske inte r i k t i g t står i 

proportion till vinstens storlek, men han var 

faktiskt väldigt duktig även jämfört med de 

större hundarna! Den ena domaren kom fram 

och sa ”GRATTIS till en väldigt bra hund!”, 

och han är ju inte alls lika partisk som jag . 

Varje hund fick springa två banor. Gunnar 

sprang först och sist. Han fick fem 

minuspoäng första gången och noll poäng 

andra gången. Att ”bli nollad” är tydligen det 

bästa man kan bli har jag lärt mej, och det var 

inte många som blev det. Jag kan ha missat 

någon, men av dem jag såg var det faktiskt 

bara Gunnar och två till som klarade banan 

felfritt! 

 
Gunnar och ponnyn Mulle plockat svamp 

Men vi tränar inte bara, vi ägnar oss åt en hel 

del klassiska sommarlovsaktiviteter också. 

Som sovmorgnar, filmkvällar, pyssel i 

trädgården, svampplockning, bad, utflykter 

och långa promenader. 

Gunnars ”kusin”, spetsen Chippen, sov över 

hos oss en knapp vecka i början på 

sommaren. Gunnar tyckte det var väldigt 

spännande när Chippen berättade om alla 

spöken som finns överallt och som det är bäst 

att skälla på i förebyggande syfte. Själv var 

jag inte lika road av spökjakterna genom hela 

huset! Men det var mysigt att ta med pojkarna 

på en lång promenad längs med 

upplandsleden en hel dag. 

I slutet på augusti kommer kurserna igång 

igen. I höst ska vi gå en fortsättningskurs på 

den tävlingsförberedande lydnadskursen vi 

gick i våras och en lydnadskurs för ”blivande 

stjärnor” som lät rolig. 

 Eftersom jag blev tvungen att jobba så att vi 

missade kursen i specialsök innan sommaren 

ska vi försöka hinna med en sån också. 
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Gunnar och Chippen 

 
Bondgunnar med havre i pälsen 

 

 
Blåbärsklassen? Vaddå nybörjare! ……..Pft! 
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Grillfest i Österbybruk 

 
Tyvärr var det få konkurrerande ekipage på utställningen varför det blev lite mat över. 

Vi hoppas dock vi kan göra detta fler gånger och då naturligtvis med många fler grillgäster.

Den 28 maj bjöd Affenpinscherklubben sina 

tävlande affenägare i Österbybruk på 

grillunch. En väldigt hjälpsam representant 

för Österby bruks Värdshus och en minst lika 

hjälpsam kommissarie från Uppsala Läns 

Kennelklubb hjälpte oss in med våra bilar för 

all utrustning och mat. Vi fick dessutom en 

helt perfekt halvskuggig plats att ställa upp 

våra grillar på. 

 
Jontic och Hans grillar och pratar 

På menyn stod grillade hamburgare, såväl 

animala som vegetariska samt grillkorv för 

dem som så önskade. Och naturligtvis med de 

nödvändigaste tillbehören. 

 
En av läckerheterna 

Flera utställare av andra raser uppmärksam-

made får tydliga skyltning och gick förbi. 

Alla hungriga blickar gjorde det än roligare 

att ”profilera” vår rasklubb även på detta sätt. 
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Några stannade till, pratade och frågade om 

det bara var för våra affenpinscherutställare. 

En del ville köpa men utan säljtillstånd så 

gick ju inte det. Vi bjöd dock några stycken 

och fick som tack några smådonationer till 

klubbkassan. 

 

Även vädret var vänligt och visade upp en 

provkarta på vad våren i Sverige brukar 

kunna bjuda på; sol, växlande molnighet och 

någon regnskur.  

Den 18 september kommer vår Affendag i 

Strängnäs och vi kan lova att det blir än 

trevligare för alla. 

Djurens Helg på Solvalla   

 

Återigen en fantastiskt rolig helg med bra väder. Som vanligt väckte våra underbara hundar 

stort intresse och många frågor ställdes.  På lördagen var Hugin, Vale och den otroligt söta 

och charmiga Dockan lockbeten liksom Bertil med kollegor från Strängnäs.  

Att Dockan dessutom satt i en helt bedårande ”dockvagn” gjorde inte saken sämre.

 

.  
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Alla hundarna var otroligt sociala och 

tålmodiga. Två killar i 12-årsåldern 

tillbringade två timmar gosandes med Hugin 

och Vale. 

På söndagen hade vi en ny uppställning 

 hundar; denna dag från Västerås. De var 

precis lika charmiga och tåliga som lördagens 

gäng. 

Med nästan 7000 besökare orkar vovvarna 

knappast två dagar. 

 

Arrangemanget Djurens Helg kan verkligen rekommenderas. Allt är välordnat och det är ett 

utomordentligt tillfälle att presentera rasen och verkligen få tillfälle att berätta om den.   

En inte ultimat kvalitet på bilden men vi gjorde ett försök att samla alla apor 

tillsammans med våra grannar Varghundarna. De kom mycket bra överens även detta år. 
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Blomhårets Tandskola 
Av Inez Fryklöf 

Ca 85 % av hundar över tre år har begynnande problem med tandsjukdomar. Framför allt 

ökad tandstensbildning som leder till inflammation i tandköttet. Behandlar man tidigt blir 

djuret helt friskt. För att i möjligaste mån undvika att hunden drabbas av mer tandsten eller 

åtminstone fördröja tiden till det bildas ny tandsten så är daglig tandborstning det som är 

effektivast. Använd en tandkräm anpassad för hund och en liten, mjuk tandborste. 

// Red. anm. 
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Det finns många olika hjälpmedel man kan 

använda sig av men min favorit är mammas 

eltandborste med mitt egna extra mjuka 

tandborshuvud på, det står att det är för 

människobarn på den men det funkar lika 

bra för små affen. 

Jag borstar tänderna varje kväll men man 

ska åtminstone borsta tänderna 1 gång i 

veckan. 

Det är viktigt att borsta alla tänder även de 

längst bak och insidan på tänderna 

 
 

Man kan förebygga många smärtsamma och 
illaluktande problem genom att borsta tänd-
erna. ”Hundandedräkt” finns det ingenting som 
heter. 
 
Nu vet ni lite mer om hur man kan få lika fina 
tänder som jag! 
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Nya regler för nordiska certifikat och championat 
källa: Hundsport nr. 7-8/2016 

Bakgrunden till detta är att SKK och de övriga nordiska ländernas kennelklubbar länge har 

varit kritiska mot utvecklingen i FCI utan att få gehör. 

I höstas , när SKK skulle ha ansökt om internationell status till de 26 utställningarna 2018, 

valde man därför att bordlägga ansökan tills vidare. 

FCI står för Fédération Cynologique Internationale. 

IFPD står för International Partnership For Dogs  

NKU står för Nordisk Kennel Union  

 

OM REGLER FÖR NYA NORDISKA UT-

STÄLLNINGAR. 

En ny kategori utställningar kommer att 

komplettera de nationella och internationella 

utställningarna från och med 2018. 

Nyligen beslutade SKK/CS att godkänna 

Nordisk Kennel Unions förslag. De regler 

som föreslås för utställningarna har nått ut till 

SKK:s alla klubbar för kännedom. Senast den 

31 december i år ska det vara klart vilka 

länsklubbsutställningar som får nordisk 

status 2018. 

De föreslagna reglerna för de tävlande 

hundarna påminner mycket om reglerna för 

tävlan om CACIB (Certificat d’Aptitude au 

Championnat International de Beauté) på 

internationella utställningar med undantaget 

att även juniorer och veteraner kommer att få 

lov att tävla om de nordiska certifikaten. 

På de nordiska utställningarna kommer 

hundarna också kunna tävla om de vanliga 

nationella certifikaten och championaten. 

De nya nordiska certifikaten föreslås ska 

delas ut till rasens bästa hanhund resp. rasens 

bästa tik, som ännu inte har godkänt Nordiskt 

Championat (av den nya typen) Reserv-

certifikat delas ut till tvåorna i samma klasser. 

Om bästa hane eller bästa tik redan har 

erövrat tillräckligt många nordiska certifikat 

men ännu inte fått sitt championat bekräftat 

ska den ändå få det nordiska certifikatet. När 

certifikatet bekräftas av NKU vandrar då det 

nordiska certifikatet vidare till den hund som 

fick reservcertifikatet på utställningen. 

Inga bruks- eller jaktmeriter krävs för att 

tävla om de nordiska certifikaten men för att 

erhålla det nya nordiska utställnings-

championatet krävs att hunden först är 

nationell utställningschampion i det land där 

den är registrerad. Utöver det krävs tre 

nordiska certifikat varav ett erövrats efter 24 

månaders ålder, under tre olika domare, i tre 

nordiska länder. 

Formellt beslut om införande av den nya 

utställningsformen kommer att tas av NKU:s 

arbetsutskott i oktober. 

Några exempel på nuvarande utställnings-

rosetter vid officiella utställningar för hund: 

     

BIS BIG 1 BIR BIM 

    

Cert Champion. Cacib Cacib R 

 

Fler färgkombinationer lär behövas. 
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DET HELA BÖRJADE FÖR NÅGRA ÅR 

SEDAN 

när SKK föreslog att FCI skulle bli 

huvudman för en webbaserad plattform för 

snabbt utbyte mellan de nationella kennel-

klubbarna av information, kunskap och idéer 

om hundars hälsa.  

 

Inledningsvis var FCI intresserade men inte 

tillräckligt, varför SKK började se sig om 

efter mer handlingskraftiga intressenter. Flera 

nationella kennelklubbar var intresserade, 

däribland den brittiska, den tyska, finska, 

norska och den franska liksom flera andra 

organisationer (Agria, OFA m.fl.). 

För ett år sedan bildades därmed IPFD på 

initiativ av SKK.  Hittills har IFPD arrangerat 

två stora Dog Health-konferenser samt inlett 

lanseringen av Dogwellnet.com. 

 

 
 

IPFD omfattas idag av (på engelska) Agria, 

American Kennel Club, FCI, Irish Kennel 

Club, Norwegian Kennel Club, Finnish 

Kennel Club, French Kennel Club, German 

Kennel Club, The Kennel Club (UK), 

Orthopedic Foundation for Animals, Swedish 

Kennel Club (SKK) och WetCompass. 

Vad gäller SKK så avser man nu minska sitt 

engagemang I FCI och istället satsa mer kraft 

och intresse på att utveckla IFPD. 

Sannolikt blir dock SKK och de övriga NKU-

länderna kvar i FCI ett tag till.  

-Finska kennelklubben kommer troligen att 

fördjupa sitt engagemang i FCI:s kommittéer 

för att på så sätt försöka motverka den 

korruption som anas i organisationen 

-Danska kennelklubben avvaktar då klubbens 

ordförande ingår i den arbetsgrupp som FCI 

utsåg i höstas att granska och utreda hur FCI 

ska bli bättre 

-Norska kennelklubben avvaktar i likhet med 

danskarna vad FCI:s internutredning kommer 

fram till 

Nordisk Kennel Union (NKU) är en samar-

betsunion mellan de nordiska ländernas 

nationella kennelklubbar, som var och en för 

stambok över de hundraser som registreras i 

de enskilda länderna. Syftet med unionen är 

att standardisera och förenkla regler och 

riktlinjer kring registreringar, hundutställ-

ningar, tävlingar samt jakt- och bruksprov 

m.m. 

 

                   God Jul?                                        
Nästa nummer av Affenbladet blir vårt julnummer, så nu är det snart dags igen att 

”godjula” alla medlemmar och valpköpare med en julannons. 

Annonspriser finner ni som vanligt på sidan 1 i Affenbladet. 

Bäst kvalitet på er annons får ni om ni skickar den som ett foto. Även Pdf går bra men då 

måste jag skanna detta först och göra om till ett foto. 

Deadline är ungefär den 15 november, 2016. 

  

http://dogwellnet.com/
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Bröderna Bus (Vale och Hugin)  

Nu har husse och matte döpt om Hugin till 

”Hjälpsamme herrn”. Anledningen är att 

Hugin aldrig kan vara utan något i munnen. 

Han bär iväg med allt som han kan hitta på 

golvet, typ skor, tidningar m.m. Han är 

oerhört stolt när han bär iväg med sina 

troféer.  

Problemet är att han travar iväg med dem ut i 

trädgården och gårdsplanen. När till exempel 

matte ska ha sina skor och en är borta och hon 

får leta länge efter den ena, som fattas då är 

hon inte glad. När vi är ute och strosar själva 

snor Hugin med stor förtjusning halva 

bagetter och frukt som snälla människor lagt 

ut till kor och getter.  

Matte är måttligt road av denna förstärkning 

till vår kost som han kommer hem med. 

Oändligt antal är de pinnar, vedträn och lite 

mer ”äckliga” saker som blivit hemburna 

under sommaren till husse och mattes stora 

förtvivlan. 

 
Hugin har dragit hem ett snaskigt ben igen 

Vi har våra favoritvägar som han gärna söker 

upp när livet är lite trist. Där vet vi att vi 

träffar på roliga kompisar som getter, kor, får 

och hästar. Det är spännande att stå och skälla 

utanför stängslet och se hur kossorna och 

fåren närmar sig oss. Hugin är lite rädd för 

kossorna och springer undan men då han 

kommer tillbaka är han oerhört stolt och ser 

ut som han vunnit första pris i vallning. Gärna 

med ett bröd, äpple eller annat i munnen. 

Husse och matte har gett oss märgben i ett 

försök att få oss att avstå från att stjäla mat 

från våra kompisar men hittills tycker vi båda 

att det är mera sport att själva jaga! Vi är ju 

jägare från början. 

För att visa att vi är fina affenpinschrar 

tillbringar vi mycket tid med att tala om för 

husse och matte när det passerar folk på 

vägen, att brevbäraren är på ingång, att det 

flyger fåglar alternativt sitter fåglar på 

gräsmattan eller i rabatten. Ingen händelse är 

så oviktig att vi inte talar om det högt och 

ljudligt. Husse börjar höra lite illa så vi måste 

vara tydliga. 

En annan – för oss – avgörande händelse 

(första gången i våra liv) är att vi har en löptik 

som granne. Hennes hundgård ligger ca 20 

meter från vår trädgård. Vi tävlar nu i att 

sjunga d v s yla för att få henne att förstå hur 

tjusiga vi är. Detta har nu pågått i ett par dygn 

och vi känner att harmonin i huset är något 

ansträngd.  

Snart ska vi packa våra kappsäckar för att åka 

till Stockholm. Vi ska vara med både på 

Djurens Helg och affenspecialen så vi hoppas 

att vi ses då. 

 

A bientôt som vi säger i Frankrike!! 

 
 

Redaktionen tackar speciellt Erika Lokander, Inez Fryklöf och Camilla Bäckstedt Stridsberg 

som alla bidragit med fina bilder till detta nummer av Affenbladet. 

Omslagets bild av Erika Lokander: Gunnar på väg till storstan för att umgås med sin morbror 


