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AFFENBLADET
Tidningen för oss som älskar affenpinscher

Om du kör på en hund

Affenbladet
Affenbladet är Affenpinscherklubbens medlemstidning och ges ut med 3 – 5 nr per år till
samtliga medlemmar i Affenpinscherklubben. Den ska vara såväl informativ som
lärorik för medlemmarna. Utöver i Affenbladet publiceras information även på klubbens hemsida.

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

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.
 Välkommen in i Affenvärldens
gemenskap!
REDAKTION
Nya medlemmar sept. – nov. 2015:
Redaktörer är
Birgit Jangell Åkersberga, Titti Vesterberg
Anne Wedin, 072-180 27 14
Vallentuna, Anneli Townsend Mölnlycke
anne@affenpinscher.se och
 Ett hjärtligt tack till
Hans Peterson, 070-652 05 05
Yvonne Fransson, Kennel China Aster´s som
sekr@affenpinscher.se .
skänkt gåvomedlemskap till 1 st. valpköpare
Ansvarig utgivare:
under september 2015.
Nina Karlsdotter, 0292-509 19
ordf@affenpinscher.se
ARTIKLAR OCH BILDER
ANNONSPRISER
Logga insida
100 kr
Halv insida
250 kr
Hel insida
500 kr
Omslagets insida
750 kr
Baksida
750 kr.
Förskottsbetalning i samband med beställning på plusgirokonto Pg 643 75 41 – 3

Affenpinscherklubbens styrelse, som också
är redaktion för Affenbladet, behöver hela
tiden hjälp av Er medlemmar med bilder,
artiklar eller åtminstone uppslag till artiklar,
som kan intressera klubbens medlemmar.

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.

Anna Malmström, Gullbritt Larsson,
Elisabeth Alexandersson, Kennel Caudatus,
Kennel Velvet Dandy´s, Inez Fryklöf och
Yvonne Larsdotter.

Redaktionen är mycket tacksamma för
alla de artiklar, bilder och annonser som
sänts in till detta julnummer av

AFFENBLADET NR 1 - 2016
Redaktionen hoppas på minst lika många
insända bidrag till nästa nummer av
Affenbladet, Nr 1 – 2016. Bidrag måste vara
MEDLEMSAVGIFTER
redaktionen till handa senast i mitten av
Som medlem i Affenpinscherklubben är Du februari 2016.
medlem även i SSPK, Svenska Schnauzer
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Dekalens diameter 8 cm
Pris: 200 kr + porto
Separat klubbkasse 75 kr + porto
Separat dekal 20 kr
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Ordförande har ordet
Av Nina Karlsdotter
”Trubbnosupproret” har vi skakats av lite till
mans – över 500 veterinärer har skrivit under
på att det förekommer stora problem för
hundar med korta nosar s.k. brakycefaler (ca
130 av veterinärerna är dock inte smådjurspraktiserande!!!). Enligt FCIs tolkning av
brakycefala raser så kan affenpinscher också
räknas dit trots att de inte har annat är kortare
nos än ”normalhunden” och såvitt vi i styrelsen förstår inte har några andningsproblem.
Olyckligtvis så nämndes affenpinscher vid
det första uppropet. På grund av detta så har
Affenpinscherklubbens avelsgrupp tillskrivit
en av de ledande veterinärerna för upproret
och efterfrågat underlaget som pekar ut affenpinscher som en av problemraserna. Klubben
är naturligtvis oroad då vi i samband med
våra hälsoenkäter i arbetet med RAS-dokumentet inte fått några tecken på att det skulle
förekomma trånga näsborrar eller dylikt som
kan ge problem med andning. Tyvärr har vi

ännu inte fått något som helst svar, vilket inte
de andra klubbarna heller har fått, som agerat
likadant som vi har gjort. En talesman för en
annan klubb med trubbnosar har genom idog
efterforskning inte kunnat få fram att veterinärerna har något underlag att uppvisa. Vi får
i dagsläget avvakta vad som sker. SKK har
agerat och kommer att nära bevaka hur frågan
förs vidare och Affenpinscherklubben kommer förstås att försöka hänga med i alla turer
och hålla oss och er uppdaterade. Det här är
naturligtvis en viktig fråga – alla hundar
måste givetvis ha rätt att kunna andas utan
problem – varför styrelsen kommer att ta med
dessa frågor mer specifikt i den nya hälsoenkät som kommer att bli underlag för det
reviderade RAS-dokumentet. Vi vill därför
redan nu uppmana er alla att när enkäten så
småningom kommer, verkligen ta er tid att
besvara frågorna och sända tillbaka enkäten.

Så närmar vi oss jul och med det firande i
olika former beroende på hur traditioner och
lusten för firande ser ut. Julpynt och gran för
dem som önskar – sill och skinka, kanske en
snaps, kalkon eller rostbiff, eller för all del
bara vegetariska rätter på julafton. Hur som
helst hoppas jag att den blir för er alla som ni
verkligen önskar.

stolen eller i knät när jobbet framför datorn
tränger på, i hälarna när man byter rum, på
pass i trappen där man ser ut på gatan och kan
larma när nå´n är på väg in (bra! då hinner jag
svepa bort hårdammtussarna).

Och klappar till aporna förstås, för det har de
ju verkligen förtjänat – så snälla och lydiga
som de varit hela året – eller?? Det har ju inte
varit så mycket skällande på snälla grannar,
inte så mycket (i alla fall inte överdrivet, eller
har det det…) påkallande om uppmärksamhet
hela tiden, inte så mycket rivstarter eller gruff
med kompisarna - eller? Men det har ju också
varit sköna lata morgnar med ett par, tre apor
nära, nära i sängen, härliga pussar, mycket
clowneri, sällskap hela tiden, bredvid på

Robotdammsugaren – det måste ju vara nå´n
som tänkt på oss hundägare när man utsåg
den till årets julklapp! Jag dagdrömmer lite
om en som fångar upp alla ”råttorna” innan
de kryper fram under skåpen och samlas
längs väggar och i vrår. Kanske kan man öppna dörren när det ringer helt apropå utan att
lite snabbt först kolla in hur många tussar som
kommit fram? Undrar om det kan bli
verklighet? Kanske faller jag för frestelsen
och köper en och provar…..
Jag önskar er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt 2016!
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Grällsbovägen 16
740 45 Tärnsjö
0292-509 19
0722-51 07 17
ordf@affenpinscher.se
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070-792 03 01
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Lövhagsvägen 30
186 94 Vallentuna
08-512 40 612
070-652 05 05
sekr@affenpinscher.se
Helen Sjölund
Hosta Karlsdal 151
732 72 Fellingsbro
070-343 88 00
kassor@affenpinscher.se

Ledamot:

Suppleant:

Suppleant:

Suppleant:

Katarina Paulsson
Bengt Ekehjelms gata 6
118 54 Stockholm
08-668 02 02
076-869 73 15
katarina@affenpinscher.se
Veronica Lange
Ekbacksvägen 32
725 91 Västerås
021-505 07, 073-920 33 22
veronica@affenpinscher.se
Anne Wedin
Polhemsgatan 6
112 36 Stockholm
08-654 58 39
072-180 27 14
anne@affenpinscher.se
Inez Fryklöf
Timmermansgatan 6
Lgh 14402
722 14 Västerås
070-343 88 00
inez@affenpinscher.se

Funktionärer:
Webbmaster:

Sylvia Johansson,
webmaster@affenpinscher.se
Avelsrådgivning/valphänvisning:
Katarina Paulsson (s)
katarina@affenpinscher.se
Susanne Lundberg (valph)
valphänv@affenpinscher.se

PR, information: Anne Wedin (s)
anne@affenpinscher.se
Utställning:
Katarina Paulsson (s)
katarina@affenpinscher.se
Valberedning:
Kristina Gunnarsdotter (s)
kristina.gunnarsdotter@tele2.se
Revisorer:
Ingvar Borg (s)

INBJUDAN TILL AFFENPINSCHERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2016
Den 13 februari kl. 11.00 – 16.00
SKK, Rinkebysvängen 70, Ingång A, Spånga
Kaffe kommer att finnas från kl. 10.30.
Mötet startar med ca 1 timmes föredrag av Hans Rosenberg, SKK
Efter en enkel lunch vidtar sedan årsmötesförhandlingarna
som beräknas vara avslutade ca kl. 16.00.
Årsmöteshandlingar och övrig information kommer att finnas på vår hemsida
Välkomna!
Tid:
Plats:
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Kanslihundarna - 3
Ville, Ville, vänta, spring inte, jag har så Jaha, ja dom verkade i alla fall nöjda med det.
Det var den där centrala styrelsens förslag
mycket att berätta!
- Jaså hej på dig Dockan, vad är det nu som som klubbades igenom.
- Och samma antal kullar för tik och parninghar hänt?
Jo du förstår att min matte hon har ju varit på ar för hane gäller nu också förstår du
det där med kennlarnas mäktige och där har Dockan. Hände det inge mer på KF?
Ja det blev ju en ny ordförande, han är vetedom….
- Jaha du menar Kennelfullmäktige, ja jag vet rinär och heter Pekka Olsson och han som
avgick Nils Erik Åhmansson blev förstås
att din matte var där.
Hedersledamot.
Jo, dom har bestämt att ändra fodervärdsavtalen som uppfödarna kan ha när dom vill - Det var ju trevligt. Vi får hoppas att Pekka
blir en lika bra ordförande, han har ju varit
sätta ut en hund eller vad det nu var…. Hm.
med i två år så vi på kansliet känner ju
honom lite grand.
Jo, och sen har dom bestämt att en arbetsgrupp ska titta över hela utställningsverksamheten, det enda jag kom ihåg som
matte sa var att man ville att SKK skulle se
till när det gällde utställningar för ras- och
specialklubbar så var det ett önskemål att
dom skulle göras ihop …
- Ja det har jag också hört att man vill att
SKK ska verka för ett det samarrangeras…
Jo en annan rolig grej Ville! Du och jag ska
fotograferas nere vid vargen och det kortet
- Så här är det förstår du Dockan, jag vet det skulle våran klubb använda till något, du vet
där för min matte jobbar med sånt. Istället det är där jag brukar kissa ….
för som det alltid varit att en uppfödare
lämnar ut en tik eller en hane, när dom är - Men Dockan kissar du bredvid Vargen!!
valpar på ett fodervärdsavtal, som gäller i Jamen Ville, det är ju sån fin gräsmatta där
fem år, så kan dom nu t ex lämna ut sin och jag är ju inte alldeles intill ….
tik/hane när dom har fyllt två år, så gäller - Man kan ju inte bli arg på dig Dockan för
avtalet fortfarande i fem år, men avtalet du är ju så söt! Men nu får vi slänga oss på
upphör Alltid när hunden har uppnått sju års tangenterna och jobba ett tag, hej med dig!
ålder.
Hej då Ville!
Dockan

Glöm inte att ge era valpköpare som ännu inte är medlemmar GÅVOMEDLEMSKAP i
Affenpinscherklubben. Ge dem möjligheter till gemenskap, erfarenhets- och kunskapsutbyte
samt tillgång till klubbens arrangemang. Gör enkelt en webbanmälan på vår hemsida.

5

Information från Framtidens djur SLU
Framtidens djurhälsa och djurvälfärd finns på Facebook.
Där presenteras förutom forskning även seminarier om sportoch sällskapsdjur mm.
NJURSJUKDOM

TESTIKELTUMÖRER

Njursjukdom hos hund förekommer regelbundet, men uppgifter saknas om hur vanligt det är. I denna studie kartlades över 600
000 hundar som varit försäkrade hos Agria
under 12 års tid. Försäkringsdata för denna
stora grupp av från början friska hundar
undersöktes och förekomst av njursjukdom
och dödlighet till följd av njursjukdom
beräknades.

Testikeltumörer är vanliga hos hund. Ofta
märker man inte att hunden har en testikeltumör, men framför allt en tumörtyp, sertolicellstumör, kan producera östrogena hormoner. Hos däggdjur producerar sertolicellerna förutom östrogener även antimülleriskt hormon (AMH). Möjligheten att
använda analys av AMH vid diagnostik av
testikeltumörer hos hund har inte studerats
tidigare.

Läs mer på www.slu.se/njursjukdomhund

Läs mer på http://www.slu.se/amhhund

Ny artikel om brakycefali!
Den 28 oktober, 2015, publicerade forskare
vid the Royal Veterinary College (RVC) i
Storbritannien sina aktuella forskningsresultat om brakycefali. Dessa visar på en hög
risk för andningsproblem för hundar med
korta nosar och att snörvling, grymtningar
eller frustande hos vissa raser inte är normalt
eller hälsosamt.

Artikeln, som av utrymmesskäl inte kan publiceras här, presenterar rönen att ett relativt
kortare nosparti, bredare hals och övervikt är
förknippade med en ökad risk för Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome .
I länken nedan finns artikeln med kompletterande bilagor för den intresserade.
http://www.plosone.org/article/Metrics/info:
doi/10.1371/journal.pone.0137496

BRAKYCEFALKONFERENS – BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome)
Vi påminner om den ”brakycefalkonferens” som SKK arrangerar lördagen den 27 februari
2016 på Scandic Infra City, Upplands Väsby.
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TILL NYTTA FÖR HUND OCH KATT
Från Agrias och SKKs forskningsfonds forskningsseminarium den 21 november 2015
Av Anne Wedin
Lördagen den 21 november samlades ett 50tal forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Karolinska, Lunds- och Uppsala
Universitet för att för en fylld konferenssal
presentera sina aktuella forskningsprojekt till
nytta för hund och katt.

4. Utveckling av metod för identifiering av
relationsstilar mellan hund och ägare
5. Hundägande och kardiovaskulär risk
6. Nostryfflar som värmesensor hos hundar
7. Effekten av vård/terapihund inom
barnsjukvården

Seminariet var ett heldagsseminarium och
som deltagare kunde man välja mellan 8 olika
teman. Själv hade jag för förmiddagen valt
”Beteende och humananimal bond”.

Ovanstående är pågående forskning och i de
flesta fall har forskargrupperna ännu inte
kommit mer än ett litet stycke på vägen mot
att kunna leverera och publicera resultat.
Många av redovisningarna var mycket akademiska och därför svårtillgängliga för en
vanlig hundägare. Dock berörde mig
redovisningen av projektet ”Effekter av hund
i barnsjukvården” mycket.

Under denna rubrik presenterade sju forskare
sina projekt. Varje föredragande disponerade
10 minuter, vilket gav tillfälle till några
snabba frågor. De ämnesområden vi fick
presenterade var följande:
1. Fysiologiska mätvärden och indikatorer
på hundens beteende.
2. Avel för bättre beteende hos kund
3. Kroppsspråk vid positiva känslotillstånd
– väg till framtidens djurvälfärd

Forskargruppen består av Maria Lindström
Nilsson, Eva-Lotta Funkquist, Gunn Engvall
och Ann Edner från Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa vid Uppsala Universitet.
Dessutom ingår Mats Ericson från Kungliga
Tekniska Högskolan.

Bakgrunden till att projektet startades är att viktigt med komplementär behandling för
barn som vårdas på sjukhus har stort behov av sjuka barns upplevelser av sjukvården. Syftet
att leka. Allt mer data visar att det är mycket är att undersöka fysiologiska och psykolog-
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iska effekter av hund i barnsjukvården samt
att undersöka om det finns tecken till ökad
förekomst av allergen och/eller bakterier i
samband med hundens närvaro. Den metod
som används är en prospektiv cross-over
design där 50 barn i åldern 3-18 år som vårdas
på barnavdelningen 95B på Akademiska
Barnsjukhuset i Uppsala studeras under lek
med och utan hund. Bl.a. registreras
hjärtfrekvensvariabilitet (EKG) hudtemperatur, hormonanalyser, barnets och hundens
bakterieflora, allergenförekomst i patientrummet, observationsstudier av barnet samt
enkäter till barn, föräldrar och personal.
Hittills pekar delresultatet mot att gruppens
mål att införa ”Hund på recept” i barnsjukvården skulle innebära oändligt mycket
positivt både för barn, föräldrar och personal.
Jobbiga behandlingar blir lättare att stå ut
med om man har en hundtass att hålla i eller
smeka. En personlig önskan är att ”allergimaffian” tar del av resultaten som framkommer och samarbetar för en bättre sjukhustid för barnen.
Eftermiddagen ägnades åt ”Hundgenetik och
avel”. Det blev en späckad eftermiddag med
tio delseminarier med följande rubriker:

mops, staffordshire bullterrier och amerikansk terrier
4. Primär njurbarksinsuffiens – Addisons
sjukdom
5. Sköldkörtelrubbningar
6. Kartläggning hos hälsan hos Flatcoated
retriever.
7. Ärftlig bakgrund till livmoderinflammation hos tikar
8. Ärftlig bakgrund till atopi hos schäfer
(allergiskt eksem)
9. Kloupplösning
10. Hur allergivänlig är din hund?
Samtliga seminarier var mycket intressanta
men liksom på förmiddagen var de mycket
vetenskapliga och akademiska, vilket gjorde
en del presentationer svåra att följa.
Sammanfattar jag dagen kan man konstatera
att djur och människor är mer lika än man kan
tro. Sällskapsdjuren lever tillsammans med
människor och utsätts till stor del för samma
miljöpåverkan som vi. Djuren drabbas av
samma sjukdomar som vi, hjärtsjukdomar,
cancer och diabetes är bara några exempel.
Jämförande forskning på djur och människor
kan ge snabbare forskningsframsteg till gagn
för båda. Genombrott inom veterinärmedicinen har ofta lett till ökad förståelse
inom humanmedicinen och vice versa. Ett
exempel på detta är att professor Peter
Doherty, veterinär fick Nobelpriset i fysiologi/medicin 1966 tillsammans med immunologen Rolf Zinkernagel för upptäkten av hur
immunsystemet känner igen virusinfekterade
celler.

1. Vad kan vi lära oss av att läsa din hunds
arvsmassa
2. Ärftlig polyneuropati hos Alaskan
Malamuk. En neurologisk sjukdom som
påverkar nervsystemet hos hunden. Den
drabbar
olika nerver och finns i
andra former hos andra raser
3. Projekt juvenil demedikos
En hudsjukdom som uppstår av Tveklöst är att genombrott inom veterinärhårsäckskvalster. I studien ingår medicinen leder till friskare djur och i
förlängningen också friskare människor.

HALLÅ ALLA UPPFÖDARE!
Affenpinsherklubbens Grupp För Avelsrådgivning och Valphänvisning behöver snarast
ifyllda Valp-/parningsenkäter från alla er vars tikar fått valpkullar under 2015. Detta är
väldigt viktigt för den nära förestående RAS-översynen. Vi måste ju helt enkelt måna om
affenpinscherns sunda och friska utveckling inom ramen för gällande rasstandard.
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Information från SKK
MEDLEMSANMÄLAN, MEDLEMSKORT En detaljerad presentation av tjänsten komInom en nära framtid planerar SKK att lans- mer göras när vi närmar oss lansering.
era en ny tjänst för våra blivande medlemmar.
Det är en medlemsanmälan som ska hjälpa
hundägare att hitta rätt bland alla klubbar i
organisationen.
I och med denna tjänst så kommer APK
kunna erbjuda nya medlemmar att anmäla
och betala sitt medlemskap direkt via
webben. Precis som länsklubbarnas medlemmar redan idag kan.

APK har sänt in klubbens logga och klubbfärg till SKK för att få allt så bra och snyggt
som möjligt för just vår klubb, APK.
Logotyperna kommer användas till det brev
med medlemskort som den nya medlemmen
får efter betalningen.
Lite längre fram kommer som sagt en
närmare presentation av den nya funktionen!

Livet med Jerry
Insänt av Anna Malmström
Jag heter Anna Malmström och är ganska
nykär i rasen Affenpinscher. I mitt liv har det
alltid funnits hundar, de flesta har varit av
rasen Engelsk setter. När jag växte upp
tränade och jagade min pappa med familjens
settrar. Under början av mitt vuxenliv var jag
själv utan hund i många år, men jag och min
man skaffade oss en katt och sedan en
Gordonsetter. Katten levde med oss i 12 år.
När vi varit utan katt i ett år så ville jag skaffa
en ny katt, men det ville inte min man. I något
svagt ögonblick så sa min man att jag hellre
fick skaffa en hund till än en katt. Jag tog
honom på orden och började fundera över
vilken ras jag skulle ha. Den skulle inte vara
så stor, den skulle vara orädd och den skulle
gå att ta med på alla familjens upptåg och
aktiviteter. Vi kände också att det skulle passa
oss bra med en lite äldre hund. Efter en del
funderingar, besök på hundutställning och
promenader med min vän Elisabeth och
hennes Affenpinscher Otto, så bestämde jag
mig för att en Affenpinscher var det som
skulle passa oss. Som tur var fick jag tips om
att Jerry behövde ett nytt hem.

JERRY FLYTTAR IN
Och så i mars 2014 flyttade Jerry hem till oss.
Det tog lite tid i början innan vi alla hade vant
oss vid varandra. Jerry hade ingen större
erfarenhet av barn men var direkt nyfiken på
barnen och redan första dagen han kom till
oss, så la han sig mitt i barnens legobyggande.
Han skällde en del på vår Gordonsetter, men
hon var lugn och visade att hon inte var farlig.

BLAND DET BÄSTA SOM HÄNT MIG
Att bli ägare till en Affenpinscher är bland det
bästa som har hänt mig. Framför allt för att
jag har lärt mig mycket om mig själv och hur
”enkelt” det faktiskt kan vara att ha en hund.
Jag har fått många aha-upplevelser tillsammans med Jerry. Detta har sin förklaring i att
jag själv är uppvuxen med stående fågelhundar som till viss del använts till jakt. En
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jakthund förväntas kunna arbeta självständigt
under ledning av sin förare, för att komma dit
krävs otroligt mycket tid, tålamod och
träning. Min älskade Gordonsetter är en
underbar hund, men också sig själv nog och
väldigt självständig. Jerry däremot han följer
mig överallt, vart jag än går så är han alltid
vid min sida. Detta är något helt nytt för mig,
att leva med en hund som alltid vill följa mig.

Jerry är så följsam så har familjens 10-åring
kunnat träna en hel del med honom, vilket har
varit mycket positivt och utvecklande för dem
båda.

Jerry och lillmattes agilitypris

Jerry, Bessie med kompisen Tilly

När jag och Jerry möter andra människor är
det många som tror att Jerry är en blandras
eller valp till Gordonsettern. Då brukar jag
berätta att han är en Affenpinscher och att det
är ras som funnits sedan lång tid tillbaka.

JERRY ÄR OTROLIGT LÄTTLÄRD
Jerry är så otroligt lättlärd och följsam. Det
går så fort att lära honom saker, vissa saker
som tagit en hel lydnadskurs att lära
Gordonsettern, det har Jerry lärt sig på en
förmiddag. Med Jerry har jag förstått hur
”enkelt” det kan vara att vara hundägare. Han
springer aldrig bort i skogen, han kan vara lös
på tomten i sommarstugan fast den inte är
inhägnad. Jerry är otroligt lojal och följsam,
men är absolut inte någon mesig eller rädd
Matroserna Jerry och Bessie
hund. Tvärtom så vågar han ta plats och är
orädd, men han lyssnar alltid till mig och har AKTIVITETSAPA
Jag brukar också kalla Jerry för en
en stor vilja att vara till lags.
Ibland när vi tränar så kan han dock bli allaktivitetsapa. Vad menar jag med det? Jo
extremt uttråkad om jag upprepar mig, som jag menar att Jerry är med på alla familjens
den där gången på agilitybanan när han skulle aktiviteter. Han följer med på allt vi hittar på,
träna slalom. Jag gav kommandot slalom, vad han är en exemplarisk golfhund, en fantastisk
gör Jerry? Jo han ger mig en blick som säger löparkompis och har inga problem med att
det här är tråkigt och trippar stolt iväg och tar hänga med i skidspåret. På sommaren spelar
ett A-hinder två gånger, kommer tillbaka och hela familjen golf och det är ett ypperligt
sätter sig viftandes på svansen. Eftersom tillfälle att träna lydnad med sin hund. Det
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blir många sitt, ligg och stanna kvar under
golfrunda. Jerry får då också träna på att inte
skälla, vilket han förvånansvärt nog aldrig
gör när han befinner sig på golfbana. En av

Jerrys favoritaktiviteter är att vara med oss i
skärgården och att åka båt. Då vet han att han
oftast får kliva iland på någon ö och gå på
upptäcks färd, det är det bästa som Jerry vet.

Jerry håller koll på barnen
NYHETSBREV FRÅN UTSTÄLLNINGSSKOMMITTÉN (SKK)
Framtidsgruppen för utställningsverksam- utställningar. En sådan formulering saknas
heten har nu sammanfattat sitt arbete och sina nämligen helt idag. Man anser också att det
slutsatser i en rapport till centralstyrelsen, CS. behövs en tydligare balans mellan utställ- Sammanfattningsvis får man lov att säga att ningarnas tävlingsmoment och dess avelsvärden utställningsverksamhet vi har i Sverige derande funktion. Båda ingredienser är
just nu fungerar väldigt väl, säger Thomas viktiga, båda behövs. Men vi får inte glömma
bort avelsvärderingen i vår iver att vinna fina
Uneholt, sammankallande för gruppen.
priser och rosetter, säger Thomas.
Han menar att det därför inte finns någon
anledning att göra några stora och drastiska Framtidsgruppen vill också, i ett steg, öka
utställningarnas avelsvärderande funktion,
åtgärder i verksamheten inför nästa period.
göra kritiker mer tillgängliga, så de är enklare
- Men vi behöver se över antalet utställningar, och på ett bättre sätt kan användas i avelsspeciellt på ras- och specialklubbnivå, säger arbetet.
han. Vi hoppas vi kan minska ner antalet De många enkätsvaren gjorde det tydligt att
utställningar och istället stimulera till ökat den sociala samvaron på utställningarna är
samarbete mellan ras- och specialklubbar.
oerhört betydande.
Gruppen anser också att man tydligare
behöver formulera själva grundsyftet med
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- Det sociala var större och viktigare än vi
trodde, säger Thomas. Man kan nästan säga
att utställningens funktion är en tredjedel
avelsvärdering, en tredjedel tävling och en
tredjedel social samvaro, säger han.

mellan utställare och arrangörer, säger
Thomas Uneholt. Många utställare vet inte
hur mycket arbete det är att bygga upp en
utställning. Och arrangörerna å sin sida har
inte helt koll på vad utställarna verkligen vill
Men allt är inte bara guld och gröna skogar. I ha och prioriterar, säger han.
enkäterna har det också kommit fram en hel Centralstyrelsen kommer efter sitt möte i
del kritik mot domarkåren. Och för att minska augusti att ge förslag på hur man ska gå
den ska man jobba med utbildning av både vidare med de slutsatser som arbetsgruppen
gjort. Förslagen och hela rapporten läggs
domare och uppfödare.
- Man behöver jobba på att förstå varandra fram vid Kennelfullmäktige den 2-4 oktober.
bättre. Vi behöver också öka förståendet
VEM ÄR DET DÄR?!
Domare och ringsekreterare är funktionärer
de flesta känner igen. Men ibland kan det
befinna sig en hel handfull personer i ringen,
förutom utställarna. Har du koll på vilka det
är?

Aspiranten: Kan var antingen en domareller ringsekreteraraspirant. Aspiranten är
mer del-aktig och ska visa vad hon eller han
kan, utan att på något vis påverka
bedömningen. När en domaraspirant är med i
Eleven: Kan vara en domarelev eller ring- ringen kan det dröja lite tills ringsekreteraren
sekreterarelev. Denna är endast med för att delar ut pris, eftersom aspiranten först ska
redogöra sin bedömning.
iaktta och lära sig.
DUBBELHANDLING INTE TILLÅTET - MEN ÖKAR
Så kallad dubbelhandling, det vill säga att
utställare tar hjälp av person(er) utanför
ringen vid utställning, är inte tillåtet. Trots det
ökar det runt om i landet.
Alla utställare, oavsett om de har sällskap
med eller inte, har rätt till en rättvis bedömning. Alla ska givetvis ha möjlighet att tävla
under samma förutsättningar. Dubbelhand-

ling stör därför inte bara andra utställare i
samma ring, utan gör också bedömningen
orättvis. I utställningsreglerna står: "Försök
att försämra eller förbättra hundars chanser
till rättvis bedömning får inte förekomma.
Det är också förbjudet att med hjälp av person
i eller utanför ringen uppenbart påverka
hunden under bedömning."

UPPFÖLJNING/KOMPLETTERING AV RAS
Inom ett par år ska Affenpinscherklubben ha gått igenom och vid behov förbättrat gällande
RAS (Rasspecifika Avelstrategier). Klubben har fått stort beröm för sin nuvarande RAS
mycket tack vare vår tidigare ordförande Yvonne Fransson och våra uppfödares flitiga
ifyllande av Valp- och parningsenkäter.
Lika viktiga är de Hälsoenkäter för samtliga affenpinscherägare som styrelsen planerar
genomföra under 2016.
Hjälp oss med detta!
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Matrosen Jerry kan man lita på!
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KÄR I EN AFFENPINSCHER
Insänt av Gullbritt Larsson, Stora Höga
Av en ren tillfällighet kom jag i kontakt med Vi döpte henne till Tova och är nu 1 1/2 år
denna underbara ”lilla varelse”. Då var hon och en mycket modig och social liten hund.
endast 5 veckor och det sötaste jag någonsin
har sett. Vi bestämde oss efter att par dagar
att köpa henne. Hon var 9 veckor då hon
levererades och anpassade sig genast.

Jag har under åren haft flera olika hundraser
med var och en sin personlighet och som gett
mig/oss mycket glädje.
Och så kommer denna roliga lilla valp med
sitt komiska utseende, den bestämda underläppen, den rufsiga luggen, ögon som tindrar
och den uppkäftiga looken.

Hon är med mig på mitt arbete och mina
kunder älskar henne. När jag arbetar har hon
järnkoll på mig, men uppför sig vänligt mot
alla.
Nu när hon är 1 1/2 år börjar hon också förstå
att det lönar sig att ”lyda” för visst är hon
envis. Vi har mycket roligt tillsammans. Hon
hittar på saker som är så kluriga å hon beter
sig som en liten cirkus hund, dansar å gör små
konster. Pratar med mig på sitt språk - och vi
förstår varandra.
Vi har aldrig tråkigt med denna lilla tjej!
Gullbritt med Tova önskar alla en
God Jul och Gott Nytt år!

MISSA INTE ATT NOTERA DATUM FÖR AFFENSPECIALEN 2016
Affenspecialen arrangeras då i samverkan med SSPK och övriga fyra rasklubbar
och äger rum i Eskilstuna den 27 augusti, 2016.
Tydlig information om arrangemang och anmälningar
kommer att läggas ut på klubbens hemsida och Facebookgrupp
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Varför ska det rusas? Hängas? Matas och krampaktigt hållas i en
glatt viftande svans?
högt buret huvud. Är det en flatcoated
Beror det på tradition, okunskap eller att för retriever som inte bär sitt huvud på rätt sätt,
att man helt enkelt gör som alla andra? är det med största sannolikhet något annat hos
Oavsett, så är det sällan varken till hunden hunden som inte stämmer. Den rätta utstrålningen och hållningen kommer från hundens
eller till rasens fördel.
helhet, anatomi och funktion.
RUSA RUNT
MATAS
Vi börjar med rusandet när man visar hund i
utställningsringen – för det är det som dessa Matande i ringen? Jag vill påstå att det ofta är
rader handlar om: Att visa hund på ett mindre en hel middag som serveras än en liten
lämpligt sätt. Jag kan inte förstå detta uppmuntrande godisbit. Inte sällan får vi som
rusande, varken med en hund som släpas domare leta efter tänder och bett i en mun som
motvilligt eller en hund som forcerar runt och är full av köttbullar eller andra matrester.
som samtidigt tappar de rastypiska rörelser- Vem uppfann dessa tuber som hundarna helt
na. När en domarkollega, från ett annat land, uppslukas av till dess nackdel? Varken ägare
ropade till mopsutställarna – faster, faster - på eller domare får chans till kontakt med den
engelska, var det inte enbart jag som tappade frenetiskt slickande hunden. Lagom är alltid
förtroendet för hans raskunskaper utan också bäst, och bäst är när man inte ser det! Apropå
hundarna som tappade sina rasspecifika rul- köttbullar – har ingen tipsat Mamma Scan att
sponsra landets hundägare? Kanske är det
lande rörelser.
onödigt – de flesta verkar redan vara frälsta
Inte heller är det ovanligt att utställare med- trots den fruktansvärda lukten!
vetet rusar in i framförvarande ekipage. Det
är till förtret för både hund och handler och HÅLLA SVANS
borde bestraffas. I finalringen övergår spring- Måste man verkligen hålla i hundens svans
andet till att bli hysteriskt, trots att jag inte vet trots att den själv kan vifta glatt med den?
någon ras som behöver forceras fram. I vår Cocker spaniel beskrivs i sin rasstandard med
sport är det inte snabbast som vinner, även en ständigt viftande svans. Men det försöker
man med alla medel att förhindra genom ett
om flera tror det ibland!
stadigt grepp om den bakre sista decimetern
så att den då för domaren ska se ”kuperad
HÄNGAS
ut”?!
Hängas i sitt halsband? Hur många hundar får - Släpp svansen ber jag – och där står den
verkligen bättre rörelser av att stramt hängas glatt viftande….!
i sina halsband? Min uppfattning är det
motsatta då hunden inte kan styra sin anatomi I curly coated retrieverns hemland Storoch få rätt balans i sina rörelser. Eftersträvar britannien och i andra länder visas rasen ofta
man stela, korta och kanske höga frambens- med en ägare som med alla medel försöker
rörelser, kan det kanske vara värt att prak- greppa i både nos och svansspets, Resultatet
tisera…? Många har uppfattningen att alla blir en rejäl och opassande räkstjärt. Rasens
hundar ska bära sitt huvud högt. Det gäller problem är bakpartiet och inte blir det bättre
långt från alla raser. Jag vill exempelvis inte när någon hämmar den aristokratiska
se en sussex spaniel eller bearded collie med retrievern i att själv få avgöra hur svansen ska
föras.
Av Hans Rosenberg, SKK
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En duktig uppfödare på labrador retriever, i istället hur otrygg din hund ser ut. Är det
ett annat land, gjorde som ”alla andra”. Jag inte bättre att hunden känner sig trygg och
frågade honom varför han inte visade labra- familjen själv får träna?
dor på samma sätt som han nu förstörde sin Det är med sann glädje jag ser hur hunden
curly?
ändrar sitt uppförande och blir till fördel med
en som de ”känner” i snöret.
- De ska visas så här, sa han! Tack – men
inte för mig, svarade jag honom!
ANSVAR
Visst – det är fint med en svans som viftar
även om inte alla gör det stillastående. Jag är
dock övertygad om att vi domare har så
mycket fantasi och kunskap att vi kan
bedöma svansen då hunden exempelvis rör
sig. Vi har ju också händer att känna med.
VISA ANNANS HUND
Slutligen – det där med att visa andras
hundar, är på gott och på ont. Hur många
gånger tar inte en ”som vet hur det går till” en
annans omotiverade och hemkära hund in i
den kanske otrygga utställningsringen. Inte så
sällan är det valpar. Säkert beror det på att
man vill ge en hjälpande hand. Kanske tror
man också att man som ”känd” har en fördel?
Jag frågar därför
- Är det din hund eller står husse/matte
utanför?
- Utanför, och de varken kan eller vill, de
har aldrig gjort det förr.
- Nej, men alla har vi varit nybörjare. Se

Vad gör vi åt alla dessa dumheter? Jag tycker
vi domare borde agera tydligare och sätta
stopp när uppvisandet går till överdrift. Vi ska
säga ifrån när det negativt påverkar hundar
och människor och framför allt när det inte
blir för rasen en typisk och korrekt uppvisning. Våra junior handlers ska lära sig att
tradition och vad andra gör, inte alltid är bäst.
Det är en konst att visa hund men en större
konst att visa en ras. Aktiva utställare får
likaså ta ett ansvar då de ses som förebilder
för alla nya som kommer till våra ringar.
IDEALET
Jag uppfattar att många av mina domarkollegor delar mina synpunkter. Därför ska vi
vara tydliga vad vi accepterar i utställningsringen. Slutligen - hur ofta kommenteras inte med lovord den fritt stående hunden
som tillsammans med sin uppvisare utstrålar
harmoni, kontakt och rastyp utan att det rusas,
hängs eller matas!

Från Affenspecialen 2014. Ekipagen på bilden har inget att göra med artikeln ovan..
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Rallylydnad med Otto
Insänt av Elisabeth Alexandersson
Jag tänkte berätta lite om hur det varit för mig ende, hopp över hinder mm. Otto uppatt träna och tävla i rallylydnad med min skattade all sorts träning och det var härligt
att se honom glad, pigg och uppmärksam på
affenpinscher.
Min affen kallas Otto. Caudatus Mauritius, mig bland stora och små hundar.
som han heter på stamtavlan, är född 2009. 2011 blev rallylydnaden officiell i Sverige
Han har alltid varit följsam och lätt att ha att och vi började på en nybörjarkurs. Det är en
hel del att lära, många olika skyltar och regler.
göra med redan som valp.
Vi fick ”torrgå” en hel del, d.v.s. gå momentet
utan hund. I rallylydnad blir det ofta avdrag
för förarfel och som nybörjare gör man
många fel. Det viktigaste är att ha roligt
tillsammans med hunden och inte ta det så
allvarligt tycker jag. Vi hade god nytta av
grundlydnaden när vi började med rallylydnad. Otto lärde sig snabbt och är duktig på
att läsa av vad jag vill att han skall göra.
Samma år tävlade vi för första gången. Det
gick väldigt bra, på de tre första tävlingarna
fick han kvalificerande resultat och fick titeln
RLDN. Detta gav förstås mersmak.
INTE TA I HUNDEN, INTE GE GODIS
I rallylydnad går man en bana självständigt
med hunden och följer vad som står på
skyltarna. Innan tävling går man banvandring
för att memorera vilken ordning man skall gå
och vilka moment som ingår i banan. Det ser
nog rätt så roligt ut för en oinvigd när ett gäng
TRÄNING ÄR KUL
personer vandrar runt och låtsas ge komJag började träna honom redan som liten mandon till sin hund. Hundarna får då inte
hemma och gick sedan valpkurs på bruks- vara med förstås.
hundsklubben. Man kunde redan då se hur kul
han tyckte det var att träna och lära sig nya Man får prata och göra gester för att uppsaker. Vi testade olika sorts belöningar men muntra och visa hunden men inte ta i hunden
det som funkat allra bäst är godis och lite eller ge den godis under tävlingen. När man
startar banan har man 100 poäng och det blir
dragkamp med leksak.
avdrag för varje fel som hund eller förare gör.
Vi fortsatte efter valpkursen med en allmänlydnadskur, där vi fick prova på lite olika Det finns fyra klasser att tävla i. Nybörjare,
sporter som spår, tävlingslydnad, agility och när man har hunden kopplad, fortsättning,
avancerad och mästarklass när hunden är lös..
rallylydnad.
Det krävs 100 poäng (inget avdrag) eller tre
Efter den gick vi en tävlingslydnadskurs. Där kvalificerande resultat för att få flytta upp till
fick vi in grunderna med fotsittande, fotgå- nästa klass. Efter tre kvalificerande resultat
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får hunden även ett rallylydnadsdiplom och OTTO GILLAR INTE DÅLIGT VÄDER
en titel. RLDN = rallylydnadsdiplom i ny- Det finns dock undantag när det går sämre.
börjarklass osv.
Tävla i regn, hög värme och kyla, då är det
inte säkert att han har lust!
Jag åkte en gång till Billinge brukshundsklubb, 30 mil enkel resa och regnet öste ner.
När jag skulle ta ut honom ur den varma och
torra tygburen spjärnade han emot och
medverkade inte alls på banan.
En annan tävling drog det ut på tiden och blev
kyligt, vi tävlade på en grusplan. Det var då i
avancerad klass dessutom. Han tyckte nog det
var kallt och satte inte ner rumpan i marken
en enda gång på hela banan! Så det gäller att
ha lite tur med vädergudarna i alla fall när det
gäller Otto.
Vi avslutar alltid varje tävling och träning
med att efter att ha kommit ut från banan så
LIKA LÄTT INOM- SOM UTOMHUS
blir han belönad med godis. Då vet han vad
Rally går lätt att träna inomhus speciellt med som väntar och blir extra taggad.
en liten affen. Annars räcker det med en liten
gräsmatta eller grusplan där man kan placera
ut skyltar. Regler och skyltar hittar man på
svenska brukshundsklubbens hemsida.
Man kan bli rätt så yr när man har en liten
hund och tränar/tävlar rally eftersom man
behöver titta ner för att se så att hunden är
med då den hela tiden skall hålla sig inom 50
cm från föraren. Dessutom går man i slalom,
cirklar och spiraler. Men det tränar man upp.
Med en liten hund får man dessutom
automatisk ljus och pipig röst när man pratar
med den men man får inte bry sig om
publiken som tittar på.
Otto kan ibland tröttna på träning när man
håller på för länge, då är det bara att bryta för
den dagen. Ibland när man genrepar på
momenten innan tävling så känns det som
man inte skall få med honom runt banan. Men
oftast blixtrar han till när det gäller, han är
inte alls känslig för mattes tävlingsnerver
utan presterar ofta bättre.

EN TRÄNING/SPORT FÖR ALLA
Det är en mycket trevlig sport med bra
kamratanda utanför banan. Jag upplever att
de flesta tävlar för sin egen del och inte i
första hand för att vinna över andra. Har
knappt sett någon som blivit arg på sin hund.
Hård och höjd röst ger även avdrag på
poängen. Med rallylydnad tränas den väldigt
viktiga kontakten mellan hund och matte/
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husse. Rallylydnad passar dessutom såväl olika banor, veckans övningar att träna på
gammal som ung affenägare. Även handikap- mm. Det finns även lokala träningsgrupper.
pade och rullstolsburna kan tävla i rallylydnad.
Rallylydnad är en sport som jag verkligen
Domaren anpassar då banan så att rullstolen kan rekommendera för affenpinscher och
får plats.
man måste ju inte tävla, det är en rolig och
Går det riktigt dåligt så har man kvalificerat varierande aktivering för både hunden och
sig till den mycket trevliga facebook- ägaren. Men känslan att stå på prispallen
gruppen ”Vi som har 10 poäng eller färre på med en affenpinscher och ha vunnit över
rallylydnadstävling”
klassiska bruksraser är härlig!
Det finns många fler bra grupper som man
kan gå med i på facebook där man kan få

Rallyhälsningar från Elisabeth och Otto.
.

Lekande Lejonel och Yatsi fotograferade av Inez Fryklöf

VÄLKOMNA TILL VÅRT ÅRSMÖTE DEN 13 FEBRUARI 2016!
Det inleds med att Hans Rosenberg, SKK, roar och upplyser
och dessutom leder en rundvandring i SKKs berömda museum.
Se sid 3 i detta nummer
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Ålder är ingen sjukdom
Av Vet. Berit Wallin-Håkansson
Vintern är den tid då den gamla hunden tycks åldras snabbare än under andra årstider.
Kyla och lågtryck gör att den känner av sina ålderskrämpor. Snöslask, halka och kalla
vindar gör att promenaderna blir kortare och färre. För mycket vila och för litet motion
kan göra oss alla överviktiga, både folk och hundar.
HÖRSELN
Gamla hundar får ofta försämrad hörsel. En
ung hund kan höra höga toner och ultraljud,
en egenskap som utnyttjas i vissa ”tysta”
hundpipor. Den förmågan avtar med åren.
Gamla öron har särskilt svårt att uppfatta
höga toner.
Hundar med tunga och nedhängande
öronlappar är de som oftast blir hörselskadade. Täta och håriga öron dämpar ljudet
rejält och dessutom viker sig den yttre
hörselgången av örats tyngd. Det gör att
ljudet försvagas ytterligare. Många hundar
med den typen av öron lider också av sviterna
efter gamla öroninflammationer, otiter, som
ger kroniskt förträngda och förtjockade örongångar. Otit förstör också hörseln genom att SYNEN
trumhinnan blir sjukligt förtjockad.
Friska hundars syn försämras inte med åldern
Liksom vi själva har hunden selektiv hörsel som den gör hos människor. Hundar har
som tonar ner ovidkommande buller. En del visserligen dålig syn redan från början jämgamla hundar bestämmer dessutom själva fört med oss men den förmåga de har behåller
vad de vill och inte vill höra. De silar bort – de hela livet. Däremot är det vanligt att gamla
enligt deras mening – meningslösa komman- hundar får en grå förändring i pupillen.
don. En gammal hund kan verka stendöv när Pupillen är ett svart hål i iris, den struktur vi
man erbjuder den ett renlighetsbad men syftar på när vi säger att någon är blåögd eller
vaknar ändå på övervåningen när katten äter brunögd. Hos äldre hundar inträder ett
fenomen som kallas nukleär skleros, en
knaprig kattmat i källaren.
Man bör inte utgå från att det bara är färgskiftning i ögats lins som ligger bakom
åldersförändringar som gör att en hund hör iris. Linsen tätnar med åren och dess förmåga
dåligt. Gamla hundar kan lika väl som unga att reflektera ljus ändras. Pupillen ser rökfå vaxproppar i öronen eller inflammerade färgad eller blåvit ut. Synförmågan påverkas
örongångar. En veterinär kan hitta sådana över huvud taget inte men färgskiftningen
förändringar vid en enkel undersökning med kan förväxlas med katarakt, grå starr, som
ett otoskop, en tratt med belysning och påverkar synförmågan till skillnad från
nukleär skleros. Många hundägare oroar sig
förstoring, som förs ner i örongången.
helt i onödan över en färgskiftning i hundens
pupiller. Med rätt instrument, ett oftalmo-
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skop, kan en ögonveterinär snabbt och smärt- …OCH TJOCK
fritt skilja en harmlös nukleär skleros från en Övervikt gör att en hunds leder slits i förtid
och när slitaget väl har uppstått är den extra
katarakt.
vikten återigen en negativ faktor. Gamla
TÄNDER
Har man skött sin hunds tänder med regel- trötta ben mår bättre om hunden inte har ett
bunden borstning eller annan rengöring kan gram extra hull.
man få uppleva att den åldras med en full
uppsättning friska vita tänder i munnen. I
annat fall måste man se till att det inte bildas
tjocka lager av tandsten, att inte tänderna
sitter lösa och att inte tandköttet blir inflammerat och drar sig tillbaka. Inte ens den friskaste hund luktar tandkräm ur munnen. Men
dåliga tänder har en särskilt äcklig, sötsur och
rutten lukt.

Vikten hålls helst på den riktigt slanka sidan.
Tre åtgärder kan hjälpa en hund med onda
leder: bantning, förnuftig motion och receptbelagda mediciner. Övervikt hos gamlingar
kureras bäst med minskat intag av kalorier;
små portioner eller näringsfattigt foder eller
bådadera. Att försöka motionera bort övervikt hos en gammal och tjock hund kan göra
det onda i benen ännu värre.

Man behöver inte vara proffs för att göra en
enkel bedömning av hundens munstatus.
Börja med att titta på de långa rovtänderna
och kindtänderna. Alla de tänderna kan du
undersöka utan att hunden gapar. Lyft på
hundens läpp och öppna i mungipan så får du
en bra insyn på de tänder som brukar vara
värst angripna. Andra tecken på dåliga tänder
kan vara att hunden har svårt att tugga hårda
bitar, slutar bära saker i munnen eller ömmar
när man tar runt nosen.

Numera finns det riktigt bra mediciner mot
svullna och smärtande leder, både sådana
som förebygger och sådana som lindrar
smärta. Biverkningarna är få. Se till att din
gamla hund får de mediciner den behöver för
att må bra!

STEL…
Man kan inte begära att en åldring skall ha
samma rörelsemönster som en valp. Många
äldre får stela leder och behöver jogga igång
litet långsamt på mornarna. Men om hunden
har stora svårigheter att resa sig eller rent av
haltar efter vila kan det tyda på att lederna är
slitna och smärtar.

TASSARNA
Det är lätt att missa att finger- och tålederna
blir stela och svullna hos gamla hundar. Är
hunden korthårig kan man se knotigheten
med blotta ögat men det är svårare att se på
en långhårig hund.

Man kan behöva böja och sträcka varje led till
ytterläge för att upptäcka ett sådant problem.
Jämför med en frisk leds rörlighet och ge
även akt på om hunden har obehag av den
passiva rörelsen; håller andan, smackar eller
drar åt sig tassen. Hundar med stela tassar kan
röra sig ovigt på hårt underlag och väljer att
En gammal hund har gått många hundra mil gå på gräsmattan i stället för grusvägen.
på sina ben. Knän och armbågar hör till de De kan vara särkilt besvärade när det är kallt
leder som åldras först. Onormalt raka ben och fuktigt. Försiktig massage, böjning och
och/eller tofflande gång kan vara tecken på sträckning före promenaden kan lindra stelsmärta. Hunden vet att det gör ont att böja heten.
lederna och undviker det om möjligt. Tvekan
att hoppa in och ut ur bilen kan också vara Även ledont från tassarna kan svara bra på
tecken på ledstelhet. Smärta från bakbenen receptbelagda läkemedel. En veterinär kan
visar sig främst vid upphopp (in) och smärta bedöma ledstatus och visa hur undersökningen går till.
från frambenen vid nerhopp (ut).
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HJÄRTAT
Det är inte ovanligt hos gamla hundar att
hjärtats klaffar blir slitna och får beläggningar. Defekta klaffar ger ändrade flödesljud
i hjärtat, så kallade blåsljud. Blåsljud kan
fångas upp när man lyssnar på hjärtklaffarna
med ett stetoskop.

promenader är bättre för kroppen än en lång
daglig språngmarsch.

Om hunden i övrigt är pigg och symtomfri,
har god cirkulation och normal puls behöver
man i allmänhet inte behandla sådana hjärtfel.
Man håller dem under bevakning och är
beredd att medicinera senare om/när det
behövs. I en del raser förekommer hjärtdefekter som gör att hjärtat åldras i förtid. För
dem gäller särskilda rekommendationer.

SENILITET
En del gamlingar blir rejält senila och tappar
tassfästet i tillvaron. De kan sitta i timmar på
samma ställe med tom blick och utan att
ändra ställning.

Gamla hundar tappar ofta intresset för att
vakta huset. I takt med att deras förmåga att
skydda hemmet avtar sover de tyngre och
djupare. De gamla överlåter med ålderns rätt
vaktandet åt yngre förmågor.

Det kan det vara tecken på absenser, stunder
av frånvaro, som orsakas av förändringar i
hjärnans tinninglober som påverkar uppNYA VANOR
märksamheten. De gamla kan börja ”gå ut”
Det är inte bara kroppen som åldras. Även
inomhus, glömmer tid och rum, förstår inte
de mentala funktionerna förändras med åren. längre vad man säger och kapslar in sig i en
En gammal hund står sällan vid ägarens säng egen värld. Att gamlingar blir litet sära och
klockan fem på morgonen med tindrande
sura är välkänt men en senil hund kan få rejält
ögon och glatt viftande svans, ivrig att
förändrat sätt, förlora elementära hämningar
komma ut på en gryningspromenad.
och fräsa ifrån på tok för hårt.
Tvärtom får man purra den för första rast- Det kan finnas risk att den skadar barn eller
ningen. Låter man den sova över väckar- andra djur i familjen. Ålder är ingen sjukdom.
klockan så klagar den inte. Ändå är det viktigt Men senilitet är faktiskt en sjuklig och obotlig
att hunden kommer ut och rör på sig flera förändring som kan vara skäl att låta hunden
gånger per dag även om det bara blir korta somna in för alltid.
sträckor och i långsam takt. Många korta

Foto Susanne Lundberg
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När och hur blev hunden hund?
Av Anne Wedin
Källor Allt om Vetenskap 11 – 2006 av Tomas Lindblad samt studier ledda av Peter Savolainen, KTH,
Stockholm, Karin Strandberg, Dogma 2010

Teorierna är många. En är att stenåldersmänniskor tog hand om övergivna vargungar
och uppfostrade dem. Kanske hade man
dödat honan och fått en hel kull ungar på
halsen. Då vargar är sociala djur så blev de
människouppfostrade vargarna anpassade till
ett liv bland oss.

fram till människornas boningar och som
stannade längst fick mest att äta. Coppinger
tänker sig att en lokal vargstam på detta vis
långsamt delade sig i två grenar där den ena
genom naturligt urval blev mer och mer anpassad till ett liv som avfallsätare i människans närhet. De djur som tålde stressen
Dumheter säger den amerikanske beteende- från människors närhet fick mer att äta och
forskaren Raymond Coppinger som vet en hel kunde fostra fler ungar. Deras gener spreds
del om att både föda upp och uppfostra både alltså i gruppen och arten förändrades.
hundar och vargar. Han hävdar att vilda De som inte klarade livet kring lägereldarna
vargar helt enkelt inte blir så tama. Det skulle fick försörja sig på gammalt hederligt sätt i
krävas hundratals för att inte säga tusentals vildmarken.
individer som avlas under många generationer under kontrollerade former för att
lyckas. Ett problem är att vargar inte låter sig
avlas hur som helst. De är brunstiga en gång
per år och vill då själva välja sin partner.

I stället tror han att det var vargarna som
tämjde sig själva. De lockades till människornas boplatser under stenåldern. Gammal mat,
slaktavfall, fiskrens och avföring lockade
bland annat vargarna som ständigt var på jakt
efter näring. Nu uppstod en ny livsmiljö där
ett av de viktigaste kraven för överlevnad var
att kunna leva i människans närhet.
Det är samma miljö som råttor, möss och
andra djur lever i idag. För vargen gällde det
att kunna plocka åt sig godbitarna före de
andra djuren. De vargar som först vågade sig

FORSKNING GER MÅNGA
LEDTRÅDAR
Med moderna metoder går det att spåra
släktskap över längre tidsperioder. I alla
djurceller finns små kraftverk mitokondrier.
Dessa bär sitt eget DNA som endast ärvs från
modern. Med tiden uppstår förändringar i
mitokondriernas rader av gener. DNA
fungerar som en biologisk klocka. På 1990talet kunde en amerikansk forskare, Robert K
Wayne, slå fast att det var vargen som var
hundens allra närmaste släkting. Hunden var
en varg och de två är så genetiskt lika att man
skulle kunna kalla vargen för en blandras
bland andra. Waynes resultat pekade på att
hunden och vargen skildes åt för 140 000 år
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sedan. Detta skulle betyda att det fanns
hundar mycket långt innan det finns några
arkeologiska spår av dem. Levde hunden som
vild art innan den kom under vår kontroll?
SVENSKA FORSKARE GAV SVAR
Frågorna fick ett tydligare svar när en stor
studie avslutades vid KTH i Stockholm.
Molekylärbiologen Peter Savolainen och
hans forskargrupp hade vid flera tillfällen fått
i uppdrag att identifiera hundhår åt polisen i
brottsutredningar. Människan och hunden är
ju så tätt förenade med varandra att om man
kan identifiera hunden så kan man i praktiken
också identifiera husse/matte. Vid DNAbestämningar av hår används just mitokondrie-DNA. Forskarna på KTH började samla
hundhår från hela världen för att bygga upp
en databas. 2002 kunde ett hundarnas
släktträd presenteras i tidskriften Science år
2002.

banbrytande besked: han kunde ganska
precist säga var och när i Asien hunden och
vargen gick skilda vägar. I området söder av
Yangtzefloden har ett hundratals – kanske
tusentals vargar tagits an av människan
ungefär samtidigt och domesticerats, kanske
bara över ett par årtionden. Detta skedde för
cirka 15 000 år sedan. Dessa hundtyper har
sedan spritt sig vidare över kontinenten i
sällskap med människan. Detta förvånade
många eftersom de äldsta arkeologiska
fynden av hunden snarare hittades i
Mellanöstern och Europa.
Savolainens forskning startade med en
önskan om att ta reda på varifrån och när
hunden hade sitt ursprung. Idag vill han få
svar på hur hunden spreds från Ostasien till
andra delar av världen och också hur olika
hundtyper
utvecklades.
Savolainens
forskarteam har börjat studera dessa frågar
och man har redan kommit en bit på väg.
YTTERLIGARE ETT STEG MOT
GÅTANS LÖSNING
I maj 2010 kommer Peter Savolainen med en
ny artikel, vilket resulterar i ytterligare ett
uppmärksammat pressmeddelande.

Undersökningen 2002 omfattade 654 hundar
och vargar från hela världen. De typer av
arvsmassa som man hittat pekade på att
hunden härstammade från östra Asien.
Studien pekar på att hunden härstammar från
Lapphund
några hundra vargtikar, som domesticerades
I
Skandinavien
har
man nämligen hittat en
söder om Yangtzefloden för mindre än 16
unik
DNA-struktur
hos
spetstyper som skiljer
000 år sedan.
sig tydligt från alla andra raser i hela världen.
Savolainen kunden också dela in hundarna i Denna DNA-struktur finns hos lapphund,
några huvudgrupper, som visar att alla nu gråhund, jämthund och syskontyper som t ex
levande hundar härstammar från fem stycken hälleforshund. Men endast i dessa raser och
tikar – mitokondriernas DNA ärvs ju bara inte i liknande raser såsom t ex västgötaspets
från modern
eller norsk buhund. Inte heller i polartyper
År 2009 kom så Peter Savolainen ut med ett såsom alaskan malmute eller alaskan husky.
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Andra raser som kan vara lite vargliknande i
utseendet såsom t ex husky och laika verkar
inte ha korsats med varg, säger Peter
Savolainen. Denna nya studie visar att varg
har blandats in i en spetsliknande hund och
man har daterat det till att det skedde för
5000–3000 år sedan. Studien visar också
tydligt att det är en hund- och vargkorsning
som har skett och inte en separat ny
domesticering av varg. Hundar och vargar har
levt åtskilda under historiens lopp, och korsningar mellan dessa verkar ha varit mycket
ovanligt, men i Skandinavien har det ändå
skett.
HUR I ALL VÄRLDEN BLEV DE HÄR
TAMA VARGARNA SÅ ANNORLUNDA?
Varifrån kommer alla trubbiga nosar och
prickiga pälsar? Hur blev vargen en affenpinscher eller en trippande pudel?
Svaret finns förmodligen i de sibiriska skogarna. Den sovjetiska biologiska forskningen
raserades nästan under Stalins regering. Jurij
Beljajev var en av många begåvade forskare
som förvisades från Moskva till Sibirien.
Hans idé var att alla husdjur framför allt
avlats fram med en egenskap för ögonen,
nämligen hur lätt det var att göra dem tama.
Eftersom beteendet är förankrat i djurets
biologi kan man tänka sig att en sådan avel
kan medföra andra förändringar. Beljajev
ville testa sin hypotes i ett långsiktigt försök.
I Novosibirsk började han på 50-talet odla
fram tama silverrävar.
40 ÅRS FORSKNING GAV
HÄPNADSVÄCKANDE RESULTAT.
Varje ny kull bedömdes och klassades efter
hur de kunde matas och klappas, om de bet,
eller om de sökte uppmärksamhet. Bara de
allra tamaste fick fortplanta sig. Detta var det
enda som styrde aveln.

som gärna slickade händerna på skötarna men
det mest förbluffande var andra förändringar
som dök upp bland ungarna. Vissa började få
hängande öron, andra fick svansar som
rullade ihop sig. Pälsar blev fläckiga, benen
blev onormalt långa eller korta.

Med andra ord drag som inte finns hos vilda
rävar men som finns bland hundar. Vad hade
hänt? De genetiska förändringar som gjorde
rävarna tama fick dem samtidigt att likna
hundar. Beljajevs förklaring är att när man
lyckas förändra de faktorer som styr
beteendet så kommer man också åt andra
knappar i ärftlighetsmekanismen.
Produktionen av vissa centrala hormoner i
kroppen är nyckeln. De tama rävarna har
betydligt lägre halter av stresshormoner än
sina vildare syskon. Genom att ändra de
genetiska grunderna för rävarnas beteende får
man stora variationer i utseendet på köpet.
Rävarna började med andra ord visa upp drag
som inte finns hos vilda rävar men som ofta
finns bland hundar.
HUR KAN DET HA GÅTT TILL?
Beljajev dog på 80-talet men hans
medarbetare har fortsatt arbetet. Och deras
arbete ger honom rätt. Genom att ändra de
genetiska grunderna för rävarnas beteende så
får man stora variationer i utseendet på köpet.

En färdigutvecklad individ börjar som enda
cell. Vad som händer sedan är celldelning på
celldelning tills alla nödvändiga typer av
Efter mer än 30 generationer hade man fått vävnad har bildats i rätt mängd och på rätt
rävar som aktivt sökte mänskligt sällskap och
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plats. Om viktiga styrfunktioner ändras så Hängande öron och hoprullade svansar är
kan det ge stora förändringar i slutresultatet. typiska drag hos valpar – både hos räv och
En egenskap som lätt påverkas är pigment- varg. Hundar behåller de egenskaperna även
produktionen, alltså pälsens färg. Tillväxten som vuxna. Könsmogna vargar skäller inte
på ben och käkpartiet börjar variera. De men valparna gör det. Hundens skall har
gener som slås på och av under tillblivandet stannat kvar till vuxenstadiet.
får nya instruktioner. Hela livscykeln löper
efter en annan tidtabell. Drag som hör till
barndom och ungdom kan bli permanenta hos
vuxna individer. Detta tycks vara just det som
har hänt med vargen som blev hund.

Ovanstående gör inte anspråk på att vara
heltäckande information. Forskarna fortsätter sitt arbete och vi kommer säkert att få fler
raffinerade förklaringar till både hundens och
vår egen utveckling.

Faktaruta:
2004 grävde ryska arkeologer fram två hundar som är mellan 13.000 och 17.000 år gamla.
Fynden gjordes i västra Ryssland. De var över 70 cm över manken och skallarna skiljer sig
tydligt från vargarnas. De levde alltså bland istidsjägare.
Faktaruta:
Den forntida hund som uppmärksammats mest hittades i Israel på 70-talet. Vid den gamla
boplatsen Ein Mallaha grävdes ett komplett skelett av en hundvalp fram i en grav.
Där låg också en gammal kvinna som lagts till vila med ena handen på valpen. Graven är
11.000-12.000 år gammal. Ein Mallaha är lämningar av vad som kan vara de äldsta
permanenta boplatserna i människans historia.

Redaktörernas fundering: " Är dagens mest extrema hundraser resultatet av
människans mer eller mindre medvetna avel?”

Vargen ”Urhunden” SKK 100 år 1989
med Ville och Dockan

Erlking´s Ella Fitzgerald och varghunden Ego
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OM DU KÖR PÅ EN HUND!
Förra året drabbades minst 600 hundar i RING POLISEN
Sverige av trafikolyckor enligt statistik från Stanna bilen direkt för att se efter hur hunden
Agria Djurförsäkring.
mår. Du som bilförare har anmälningsplikt
Vad kan bilföraren göra som kör på någon och är skyldig att anmäla olyckan till polisen.
Bra att veta är också att du inte under några
annans hund?
omständigheter har rätt att avliva hunden på
plats för att förkorta dess lidande. Den
bedömningen måste göras av polis eller
veterinär. Många hundar som ser illa
tilltygade ut kan räddas med rätt behandling.

När hösten närmar sig gäller det allmänna
koppeltvånget för hund inte längre. Hunden
är fri att springa lös så länge som hundägaren
har den under uppsikt och kan kalla in den vid
behov.
- Men varje år sker många trafikolyckor där
hundar är inblandade. I en akut situation är
det inte lätt att veta hur man som bilförare ska
agera, men det finns fler saker att tänka på om
du kör på en hund, säger Patrik Olsson,
affärsområdeschef smådjur.
OM DU KÖR PÅ EN HUND:
 Stanna bilen, ställ ut varningstriangel värna om din egen säkerhet
 Se efter hur det gick för hunden
 Ring polisen – du har anmälningsplikt
 Var försiktig vid hantering av aggressiv
hund
 Ge första hjälpen om det är möjligt
 Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns
på halsbandet
 Se till att hunden snarast kommer till en
veterinär

HANTERA HUNDEN
Den som tar hand om en trafikskadad hund
måste vara försiktig eftersom djuret kan bli
oberäknelig. Undvik att närma dig en stor
hund som visar tecken på aggressivitet, försök binda en sjal eller halsduk runt hundens
nos eller invänta polisen. En lugn hund kan
man försöka flytta bort från vägbanan med
hjälp av att lägga den på en filt, större klädesplagg eller dylikt. Be polisen om råd i telefonen om hur just den specifika situationen ska
hanteras beroende på faktorer som hundens
allmäntillstånd, väglag eller trafikläge.
UPPSÖK VETERINÄR
Är hunden illa däran kan du försöka ge första
hjälpen. Om en hund blir påkörd kan det
uppstå inre blödningar och andra skador som
inte visar sig förrän senare. Vid minsta
förändring av allmäntillståndet bör man
därför uppsöka veterinär.
DITT ANSVAR SOM BILFÖRARE
Om det springer ut en hund på vägbanan och
en olycka sker utan att du som bilförare agerat
vårdslöst ses du inte som ansvarig för
olyckan. Det betyder att du vanligtvis inte blir
skyldig att ersätta hundägaren för skador som
hunden fått. Har du däremot kört på en hund
vid ett övergångsställe eller på annat vis
agerat vårdslöst kan situationen vara en
annan. Då kan du som bilförare bli ansvarig
att ersätta hundägaren för de skador som bilen
orsakat.
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Med dessa rader vill vi tacka de affenägare
som i detta nummer och under hela året delat med sig av hur livet kan gestalta sig
med en apa i familjen.
Era artiklar och bilder hjälper oss att belysa affenpinscherns egenskaper på ett mycket
levande sätt. Fortsätt att dela med er!
Redaktionen önskar alla våra läsare en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!
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