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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  

sekr@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 sept. – nov. 2016: Kristina 

Bartsch, Oxelösund, Tina Schaub Wester 

Tungelsta, Anna Malmström Söderköping, 

Mikael Moijé Brandbergen  

 

ARTIKLAR OCH BILDER 
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. 

Redaktionen är mycket tacksamma för 

alla de artiklar, bilder och annonser som 

sänts in till detta julnummer av  
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Ordförande har ordet 

Av Nina Karlsdotter

GOD  JUL!   Lite tidigt men snart är den 

här….. Efterlängtad av många medan andra 

ägnar mycket få tankar kring denna högtid. 

Jag och övriga styrelsen vill verkligen 

framföra vårt varma tack för alla insatser på 

våra olika aktiviteter detta år.  Allt verkar 

genomfört med kvalitet och trivseln har varit 

stor. Vi har under många år försökt 

genomföra medlemsaktiviteter, i de flesta fall 

tillsammans med Affenspecialen. I år 

genomfördes ”specialen” tillsammans med 

övriga rasklubbar inom SSPK varför det inte 

fanns så mycket utrymme för ”egna 

aktiviteter”.  Detta kompenserades genom 

den mycket uppskattade medlemsträffen med  

”prova på”-aktiviteter som genomfördes 18 

september i Strängnäs. ”Succé!” sa flera 

deltagare – ”detta vill vi ha igen”. Styrelsen 

är förstås lyhörd och kommer att försöka 

genomföra något liknande även under 2017. 

På annan plats i tidningen finns ett reportage 

om kastrering av hanhundar. Sammantaget 

kan man nog säga att det finns fler negativa 

sidor av detta än positiva.  

Uppträdandeproblem borde aldrig försöka 

botas genom kastrering utan genom upp-

fostran och en sund hundhållning.  

Om man inte är beredd att se hundarna som 

djur med dess medfödda beteenden som t.ex. 

könsdrift, av att markera sitt revir, att 

upprätthålla en viss integritet så borde man 

kanske skaffa ett leksaksdjur istället. Här har 

uppfödaren ett stort ansvar att ge information 

och valpköparen ett lika stort ansvar att söka 

information om hur man hanterar hund.  

De farhågor som ganska tidigt i artikeln 

framfördes att små raser skulle kunna lida 

stor skada av omfattande kastreringar är ett 

realistiskt hot för vår lilla ras. Som tur är så 

har omfattningen av kastrering hittills varit 

begränsad men vi hör ju också att det från 

delar av samhället ställs krav på kastrering, 

t.ex. så har en del hunddagis sådana krav.  

Min stora förhoppning är att våra Affenägare 

är ansvarsfulla, kritiska och förståndiga 

människor och inte låter sig övertalas att 

kastrera en fullt frisk hund bara för 

dagisvistelse!!! 

Njut av vår lilla clown och alla upptågen – de 

skänker ju verklig glädje genom sitt sätt att 

vara, eller hur. 

 

Våra förträffliga redaktörer, Hasse och Anne, 

har tyvärr båda meddelat att de har för avsikt 

att dra ner på sin fritidsverksamhet från nästa 

år. Det betyder att vi efterlyser villiga 

personer för uppdraget att ta över och 

fortsätta göra vår fina tidning. Hasse har lovat 

att vara stöd till den/de nya i början.   

 

Affen är ju specialister på att visa sina 

färdigheter så att det alltid blir en fördel för 

dem själva. Exempel: Louise hoppar hur lätt 

som helst upp på skrivbordet via stolen när 

jag sitter vid datorn, hoppar hur lätt som 

helst ner igen om det ”brinner till” t.ex. 

ringer på dörren, men sitter kvar ynkligt 

småskällande för att bli hjälp ner om det bara 

blivit så att jag lämnat rummet. 

Selma är en duktig hoppare – upp på sängen 

t.ex. om hon är först, men om Louise är före 

henne då går det inte, då står hon bredvid 

sängen och ”tränar knäna” d.v.s. niger och 

tar sats men hoppar aldrig. Det slutar med att 

jag får resa mig upp och hjälpa till…. 
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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 
Nina Karlsdotter 

Intresset för schnauzer och pinscher har följt mig ända 

sedan barnsben. I hemmet hade vi bl.a. en dvärgpinscher. 

I vuxen ålder har jag sedan tidigt 1970-tal ägt och haft 

uppfödning av riesenschnauzer, schnauzer svart, dvärg-

schnauzer alla fyra färgerna och affenpinscher de senare 

åren.  Mitt kennelprefix är Impact´s. 

Jag är auktoriserad som så kallad FCI allrounddomare 

vilket betyder att jag på utställning får döma alla raser. 

Domaruppdragen har fört mig till alla världsdelar faktiskt 

och har varit en fantastisk möjlighet till att få se stora 

delar av världen men inte minst att jag haft möjlighet att 

få ta del av hur andra länder förvaltat vår ras. 

Min föreningsvana är stor, jag har varit ledamot i två av 

SKKs länsklubbar och i Riesenschnauzerklubben, 

ordförande under 10 år i SSPK, en kort tid ordförande i 

Dvärgschnauzerringen och sedan några år även aktiv i vår 

härliga klubb. Utöver det är jag ledamot av Svenska 

Kennelklubbens Domarkommitté som bereder och 

handlägger utbildnings- och etikfrågor rörande exteriör-

domare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Peterson 

Det var först när jag närmade mig pensionsåldern som 

mitt stora hundintresse vaknade och då i första hand 

schnauzer. Det har blivit två stycken schnauzer under 

åren sedan dess, men genom flera förtroendeuppdrag i 

såväl Schnauzer-ringen som Affenpinscherklubben har 

min insikt i hund- och klubbvärlden ökat snabbt. Ännu 

ingen affenpinscher dock, men man vet aldrig…?! 

Tidigare var jag såväl ordförande och kassör i 

Schnauzerringen samt och sekreterare i 

Affenpinscherklubben för att nu vara medansvarig för 

PR, information, event och Affenbladet inom 

Affenpinscherklubben. 

Detta julnummer av Affenbladet blir det sista som jag haft 

äran att vara en av redaktörerna för. Och jag vill därmed 

tacka alla er som uppskattat redaktionens arbete.  

Det är också min förhoppning att vår valberedning och 

styrelse snabbt finner en lösning på den vakans som 

därmed uppstår. 
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Kanslihundarna – 7 
Ville, Ville! Nu du, nu händer det massor av 

grejer här på jobbet! 

- Jamenvisst Dockan! Jag har också massor 

att berätta! Allt är bara Stockholm Hund-

mässa nu! Min matte hon har hand om 

SKKs funktionärsrum, en plats där alla an-

ställda och mängder av funktionärer kan gå 

in och sätta sig med en fika eller vad du nu 

vill dricka, macka eller fikabröd. Vi snackar 

här om säkert ett par hundra personer… 

Oj, det låter mycket! Ja min matte hon har 

också många människor att ordna för, alla 

domarna som kommer resande hit, dom är 90 

personer! och ska ha hjälp med bokning av  

 

flygbiljetter, det ska betalas arvoden, tror jag 

att det heter… Och sen alla andra som måste 

bo, ett helt hotell, plus att tre andra hotell är 

involveroll, nej, vad heter det? Ja det bor folk 

på fyra hotell i alla fall. 

- Tidigt är det i år, redan den 2-3-4 december, 

tiden går fort nu.. 

Massor som ska göras förstår du Ville, idag 

ska min matte börja med att skriva 

taxibeställningen till alla som ska hämtas på 

Arlanda, ja det är flygplatsen, osså ska det 

beställas namnskyltar för en massa män-

niskor, för att inte tala om de fina middag-

arna…

- Vad ska du göra under mässan 

då Dockan? Ja jag bor ju 

hemma med min husse och 

lillmatte och lillhusse som 

vanligt. 

Oj vad många mattar och hussar 

du har! Neej kan du tänka dig, 

jag får stanna hemma! Jo jag har 

faktiskt en lillmatte fast hon bor 

ju inte hemma, hon kommer 

hem och tar hand om mig och 

Connie och våra katter, Simon 

och Noppe. Och jag som hade 

trott att jag skulle få vara med 

matte och bo på hotell! 

Jätteledsen för det! Tänk så 

spännande det skulle varit! Och 

få träffa utställningshundar! 

- Inte ett dugg spännande 

Dockan, dom jobbar hela 

tiden, och tar hand om en 

massa folk. Och dessutom så 

finns det inga hundkompisar 

att leka med på hotellet för där 

bor bara domare, personal och 

Kennelklubbens ledning. 

 
Jag vill följa med 
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Jaså? Jag trodde det var hundar som skulle 

ställas ut också.. 

- Ånej, dom får inte bo ihop med domarna 

förstår du väl… 

Nej det är klart, tänkte jag inte på…  Har din 

matte hämtat upp buren ännu? Min mattes 

packningsbur står redan i korridoren, och 

längre fram blir det fullt i alla korridorer… 

- Nej inte än, fast det mesta som min matte 

ska ha körs ju direkt till mässan från 

leverantörer, har inte din matte det så? 

Nej, hon måste packa allt själv, hopfällbar 

disk, staffli där man ska ha en plansch för 

varje utställningsdag med alla domarnas 

namn, vilken hall och vilken ring dom dömer 

i, den står på hotellet, domarpresenter, 

konferensmappar med brev, program, och 

olika broschyrer om bedömning, hundars 

hälsa och jag vet inte allt! 

- Ja du Dockan, det ska bli skönt när allt det 

här är över! 

Jaa! Då ska vi börja med julförberedelser 

hemma! Vi hörs igen Ville!! 

 

INBJUDAN  

till Affenpinscherklubbens årsmöte 2017 

Tid: Lördagen den 25 februari kl. 11.00 – 16.00 

Plats: SKK, Rinkebysvängen 70, Ingång A, Spånga 

Kaffe kommer att finnas från kl. 10.30. 

Mötet startar med ca 1 timmes föredrag om något lättsamt men intressant ämne.  

Följ klubbens hemsida och Facebookgrupp där mer information och detaljer publiceras 

allteftersom styrelsen planering växer fram. 

Efter en enkel lunch vidtar sedan årsmötesförhandlingarna,  

som beräknas vara avslutade ca kl. 16.00.   

OBS! Entréerna till SKK är låsta och larmade.  

Ring därför Åsa Blomqvist, tel. 073-358 88 85 för att bli insläppta. 

Välkomna! 

 

Motioner till styrelsen 
ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 13 januari 2017 

”Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och 

undertecknad lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet.” 

Några tips om vad en motion bör innehålla: 

Rubrik - redan här ska du ange vad motionen handlar om. 

Brödtext - här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som 

regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt! 

Yrkande - motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja 

eller nej till. 
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Det här är BPH:  

 

Alla raser och hundar är välkomna till SKKs 

mentalbeskrivning BPH – Beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund – där såväl 

hundägare som uppfödare och klubbar lär sig 

mer om vilka egenskaper och beteenden som 

är typiska för hunden eller rasen! En poäng 

med BPH är att det har visat sig att de 

moment som hunden genomgår har en stark 

koppling till beteenden i vardagen. Det har 

man kunnat konstatera bland annat genom att 

låta hundägare svara på en omfattande enkät 

i samband med beskrivningen. I praktiken 

betyder det att det hunden visar på BPH-

planen ska man också känna igen i vardags-

livet. 

Beskrivningen ser exakt likadan ut för alla 

hundar. Den är standardiserad, vilket är en 

förutsättning för att man ska kunna jämföra 

hundar och göra utvärderingar. I protokollet 

för BPH anges hundens intensitet i reaktionen 

i de olika momenten, ibland noteras också hur 

länge hunden agerar. Däremot görs ingen 

som helst värdering av vad som är bra eller 

mindre bra. På vilken nivå, det vill säga med 

vilken intensitet och med vilket intresse en 

hund av en viss ras helst bör reagera och 

agera, är special- och rasklubbens och upp-

födarnas uppgift att diskutera. Med andra ord 

finns det inget färdigt facit för vad som är rätt 

eller fel.  

Ju fler desto bättre! 

Efter att 200 hundar inom en ras har deltagit 

på BPH får special- och rasklubb en s k 200-

analys för rasen. Vid 500 BPH-beskrivna 

hundar gör SKK, i samarbete med SLU, en 

skattning av arvbarheten för de olika egen-

skaperna som är specifik för rasen. BPH gör 

vi för att vi vill veta mer – och varje hund som 

deltar är viktig! Hundraser ska vara olika och 

det finns inte någon som helst ambition att 

likrikta den unika variationen. Det enda man 

kan slå fast är att ingen hund ska vara så rädd 

eller så arg att det handikappar och begränsar 

den eller dess ägare.  

Beskrivning – inte prov 

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett 

test. Det betyder att en hund inte blir 

godkänd/icke godkänd. I SKKs Avelsdata (se 

skk. se) noteras att beskrivningen är 

genomförd och du kan hitta redovisningar av 

BPH både för enskilda hundar, avkomme-

grupper och raser.  

Se Filmen om BPH 

www.skk.se/filmen-om-bph 

Mer information om BPH 

www.skk.se/bph 
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Affenspecialen 2016 
Av Anne Wedin 

Lördagen den 27 augusti ägde den tradi-

tionsenliga Affenspecialen rum i Eskilstuna. 

I år, liksom 2014, var det tillsammans med 

övriga rasklubbar inom ramen för Svenska 

Schnauzer-Pinscherklubben, SSPK.  

Våra ansvariga var på plats redan dagen innan 

för att förbereda för ring, förtäring, domartält, 

vinster m m.   

 

Tyvärr vaknade de på lördagsmorgonen efter 

en stormig natt, vilket gjort att de resta tälten 

blåst omkull.  Allt fungerade dock perfekt 

trots nattens äventyr. Vinden mojnade något 

men vi som kom på lördagen fick ändå en 

känning av naturens krafter.  

Våra hundar var tappra även om deras frisyrer 

blev mer rufs än affenpinscherstuk. 

 
Caudatus Pretoria BIM och Velvet Dandy´s Cinnamon Bun BIS 

 

Domaren, Dodo Sandahl gjorde ett effektivt 

arbete liksom ringsekreterarna och de täv-

lande fick snabb återkoppling på domsluten.   

I år hade verkligen våra sponsorer varit 

generösa så de röda affenkassarna var 

proppfulla med fina priser. Ett stort tack till 

de generösa sponsorerna. 

Jag var mycket glad att kunna anförtro Vale 

till Susanne Lundberg och Hugin till 

Emelie Ehrling när det var dags för visning. 

De båda ungtupparna hade nämligen hittat en 

urtjusig löptik från Kennel Urax i en hage. Att 

Hugin dessutom blev mycket attraherad av 

Helena Norling gjorde inte saken så mycket 

bättre. Då var det skönt att höra Helena 

skratta och säga ”Du får inte gräla på honom 

då kanske han inte kan komma till när han 

ska”. Kloka ord till en generad matte.  En stor 

erfarenhet krävs att visa två affenpojkar som 

känt den förledande doften av en löptik. Tack 

Susanne och Emelie för detta bistånd!
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Velvet Dandy´s Cinnamon Bun BIS 

 
Velvet Dandy´s Dockan 

 

 
Velvet Dandy´s Bubbles BIS Valp 

 
Caudatus Pretoria Bästa Tik 

 

Efter genomförda visningar väntade utomordentligt goda hamburgare och korv grillade av 

vår egen grillmästare Jontek (make till Kattis).  Härlig sallad fanns också!   

Ett nytt inslag var att vår leverantör av produkter till Affenshopen fanns på plats och kunde 

visa och berätta om det som finns. En strykande åtgång blev det på drinkunderläggen med 

kloka ord om Affenpinscher. I detta nummer finns också en annons så välj ur deras rika 

sortiment och glöm inte bort att man alltid kan få sin egen hund på vattenflaskan, solskyddet, 

muggen, drinkunderlägget eller vad man nu väljer. För varje såld produkt tillfaller fem 

procent  av priset vår klubb.  

Varför inte ta chansen och ge bort en julklapp från klubbens sortiment! 
Se sid 12 samt vår hemsida.
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Resultat Affenspecialen 2016 i Eskilstuna 

BIS 11 SE UCH SEJV-15 JEUW-15 NORDV-15 FI V-15 HeV-15 

Velvet Dandy´s Cinnamon Bun SE34952/2014 FÖDD 2014-

05-03, Ägare: Veronica Lange & Maria Borg Västerås 

BIM 14 Caudatus Pretoria SE56675/2014 FÖDD 2014-11-10  

Ägare Susanne Lundberg Bandhagen 

BIS Vet. 21 C.I.B. LV CH NO UCH NORD VV-15 SE UCH Velvet 

Dandy´s Laa-Laa S30018/2007, Ägare Susanne Lundberg 

Bandhagen 

BIS Valp 2 Velvet Dandy´s Bubbles SE28278/2016, FÖDD 2016-03-17, 

Ägare Veronica Lange & Maria Borg Västerås 

BIS Parkl.  Velvet Dandy´s 

med 11 SE UCH SEJV-15 JEUW-15 NORDV-15 FI V-15 HeV-

15 Velvet Dandy´s Cinnamon Bun, 13 Velvet Dandy´s Peach 

BIS Uppf.  Kennel Velvet Dandy´s  

med 6 NORD JV-15 Velvet Dandy´s Lejonel, 11 SE UCH SEJV-

15 JEUW-15 NORDV-15 FI V-15 HeV-15 Velvet Dandy´s 

Cinnamon Bun, 13 Velvet Dandy´s Peach, 15 FI JV-15 NORD 

JV-15 Velvet Dandy´s Blomhåret 

Bäst Huvud 11 SE UCH SEJV-15 JEUW-15 NORDV-15 FI V-15 HeV-15 

Velvet Dandy´s Cinnamon Bun SE34952/2014 FÖDD 2014-

05-03, Ägare: Veronica Lange & Maria Borg Västerås 

Bästa Svans 2 Velvet Dandy´s Bubbles SE28278/2016, FÖDD 2016-03-17, 

Ägare Veronica Lange & Maria Borg Västerås 

 !? Nyårslöften för uppfödare av affenpinscher ?!  
Jag lovar att: 

 fylla i parnings- och valpenkäter för samtliga parningar under 2017 

 fylla i och skicka in större hälsoenkäter till APK 

 att om jag önskar länk från APKs Uppfödarregister till egen hemsida också länka 

tillbaka till  APKs hemsida 

 att betala in årsavgiften för APKs uppfödarregister om 100 kr i början av 2017 

till APKs pg. 643 75 41-3 

Löftesförslagen ovan återfinns också på APKs hemsida http://affenpinscher.se/uppfodare/ 

där det anges vad som gäller för att finnas med i APKs uppfödarregister. 

 



 

12 



 

13 

Intervju med Veronica Lange och Maria Borg,  
Kennel Velvet Dandy´s
 

EN KORT PRESENTATION AV ER 

SJÄLVA: 

Vi är två hundgalningar som delar en passion 

tillsammans; att föda upp och arbeta med 

hundar. Tillsammans med vårt team är vi en 

brokig samling som ger varandra energi och 

har otroligt kul ihop.  

Vi älskar verkligen våra hundar och att arbeta 

med dem och ha dem med oss i hela livet så 

även på arbetet. 

 
Maria, Veronica och Velvet Dandy´s Dartanjang ”Dart” 

under prisutdelningen av SKKs Årets Utställningshund 2014 
 

BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR 

FÖR BAKGRUND INOM HUNDERIET 

INNAN DU BÖRJADE MED UPPFÖD-

NING: 

Innan vi började att föda upp hund så har vi 

en lång historia av att äga hund och därefter 

fördjupa oss i raserna med många kontakter 

runt om i världen med andra likasinnade. Det 

har inneburit många resor.   

 

Vi har studerat raserna (vi föder även upp 

schnauzer) noggrant.  

Man ska verkligen ”nörda” in sig med hela 

sin kapacitet innan man tar sin första kull. 

Utställningar, MH beskrivningar och att träna 

med sin hund är självklara förberedelser 

tillsammans med arbete i rasklubbar ger en 

fin grund med massor av kunskaper och 

erfarenheter. 
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Orlock Muntenia ”Lovis” 

 

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA 

AFFEN OCH VARFÖR VALDE DU JUST 

DENNA RAS? 

Vår första affenpinscher var Orlock Muntenia 

som kom till oss 2005 efter många års 

research.  

Kärleken var total när vi i USA flera år 

tidigare, under en resa för att hämta en 

schnauzerhane, såg den då flitigt utställde  

Yarrow´s Mighty Joe Young. Det fanns ingen 

återvändo utan där började  

resan… 

 

 
Orlock Muntenia ”Lovis” 

 

 

 

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER 

DU HÖGST HOS EN AFFEN? 

Humorn och att de är robusta med hög 

aktivitet och livsglädje som passar in i livets 

alla situationer. 

BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA 

EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER? 

Nej faktiskt inte. De är välinformerade och 

pålästa redan innan de köper en valp av oss. 

 
Velvet Dandy´s Loranga ”Affie” 

 

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:  

Vi prioriterar temperament, sundhet, anatomi 

och rastyp.  

Stamtavlan ska i sin helhet innehålla hundar 

av toppkvalitet i flera led.  
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Arbetet görs noggrant under lång tid med 

massor av research. 

 

ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR: 

Nej men det är trevligt att kunna påvisa att 

man seriöst arbetat med sin tik innan parning. 

 

 
Velvet Dandy´s Cinnamon Bun ”Simon” 

 

 
Velvet Dandy´s Nok Tok “Bengt” 

 

HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA 

DIN/ERA HUNDAR? 

Dagen börjas alltid vid 5 på morgonen med 

en timmes promenad med alla hundarna i 

skogen. Därefter följer de med till arbetet och 

rastas där på lunchen ca en halvtimme. En 

kvällsrunda blir det också då vi tror på 

koppelpromenader i olika miljöer och inte 

förvaring på tomt eller rastgård.  

På helgerna ställer vi ut hundarna med resor 

och hotellvistelser m.m. vilket bidrar till en 

naturlig variation av miljö med massor av 

möten med olika hundar och människor. 

Emellanåt går vi även kurser av olika slag. 

 
Velvet Dandy´s Pingu ”Pingu” och Velvet 

Dandy´s Cinnamon Bun ”Simon” 

 

BERÄTTA NÅGOT ROLIGT, SPÄNNAN-

DE ELLER ANNORLUNDA SOM DIN 

HUND/HUNDAR GÖR/GJORT! 

Det mest spektakulära som hänt oss med en 

av våra hundar är att Velvet Dandy´s 

Dartanjang vann SKK:s Årets Hund 2014. 

Han blev alltså den mest vinstrika hunden av 
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alla utställda hundar alla raser det året! Det 

innebar massor av stjärnglans med intervjuer 

och fotograferingar och tom reklamfilms-

inspelning för ”Dart”. Han tog sin an rollen 

som kung och trivdes utmärkt i den.  

 
Velvet Dandy´s Austin ”Oscar och ”Dart” 

 
Velvet Dandy´s Upsy Daisy ”Dilba” 

 

 

 
Velvet Dandy´s Lau Lau ”LauLau” 

 

 
Agility med Velvet Dandy´s Makka Pakka 

Velvet Dandy´s Bamse-kullen 2012-10-25 
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Hundälskarna 
Av Berit Wallin Håkansson, text. Monica Schultz, illustration 

– Ja se veterinär, det skulle jag aldrig kunna bli. Och inte min man heller. En oskyldig 

kommentar kan det tyckas. Men i det vana veterinärörat skorrar en varningsklocka. 

Matte sänker sig tungt i besöksfåtöljen. Husse pillar på hörapparaten, trampar litet och 

slår sig ner bredvid. 

 

 

Veterinärer talar om skolboksfall eller typfall. 

Då syftar vi på patienter med symtom som 

följer ett bestämt mönster. Hunden visar 

typiska så kallade kardinalsymtom. För 

sådana fall har vi ofta en behandlingsmall. 

Men även djurägare kan vara ”typfall” – i sitt 

sätt att tala och tänka. Därför utvecklar en 

klok veterinär olika strategier för att möta 

olika sorters ägare på bästa sätt och på deras 

egna villkor.  

Redan första repliken, som den här ovan i 

inledningen, kan varsla om vilket samtal som 

väntar. Bakom den vänliga upptakten kan det 

dölja sig ovanligt tjockhudade och lomhörda 

typer. Ägare som älskar ihjäl sin hund och 

som är så uppfyllda av sin egen välvilja att de 

varken kan eller vill se vilket jobbigt liv de 

utsätter sin stackars hund för.  

Vi kan inte se ett djur lida. 

– Jaså, varför inte, frågar jag, känner mig 

skenhelig eftersom jag redan tror mig veta 

svaret. Det beror inte på att de inte kom in på 

Högskolan eller på att de redan är pension-

ärer.  

Jag lyfter upp femton kilo hund på bordet och 

börjar en diskret undersökning medan jag 

lyssnar på djurägarnas svar med ett halvt öra.  

– Nej ooh, förstår du. Vi älskar hundar, ja vi 

älskar alla djur. Ingen av oss kan se ett djur 

som plågas eller djur som lider.  

– Men det är ju just det som är poängen med 

att vara veterinär, försvarar jag – mot bättre 

vetande. ”Att man kan hjälpa och skydda djur 

så att de inte behöver lida i onödan.” 

Jag hämtar kraft i den förtvivlade blicken hos 

den ofattbart feta spanieln. Ögonen är 

uppspärrade och står rätt ut. Hon snarkar efter 

luft med uppdragna läppar och lång, bred 

tunga. Jag sträcker på mig och räknar till tio 

medan jag drar ett djupt andetag genom 

näsan.  

Det här kan bli ett lååångt samtal. Varje ord 

jag säger kan studsa på ägarens pansar av 

godhet. Det kan i värsta fall sluta med att 

djurägarna avfärdar mig som besvärlig och 

oförstående, i värsta fall som en hård och 

otrevlig hundhatare. Kanske kommer de att 

byta veterinär och gå till en annan klinik.  

Jag sneglar på min bokningslista. ”Flåsar; 

hjärtat?” har telefonisten angivit som skäl för 

besöket. På lappen står också att tiken heter 

Millan, är av rasen cavalier king charles 

spaniel och att hon är åtta år gammal.  

– Nej se vi skulle aldrig kunna göra illa ett 

djur, förtydligar husse. ”Vi är alldeles för 

känsliga”. Nu släpper jag det ämnet och 

börjar ställa frågor om Millans symtom.  
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Extrem fetma = Vanvård! 

I elva fall av tio har tjocka hundar som tillhör 

den här sortens hundvänner – förutom fetman 

finns ofta ytterligare minst tre tecken på 

vanvård. Jag suckar och börjar 

undersökningen med kinden diskret vänd från 

Millans mun. Andedräkten luktar drakdass…  

Jag låter mina händer vandra över hennes 

knubbiga kropp. Jag trycker försiktigt på 

ögonen genom stängda ögonlock. En stadig 

fettkudde i ögonhålan pressar fram ögonen så 

att de står ut. Jag lyfter på de ludna 

öronlapparna, möts av den sursöta doften av 

nattstånden öl. En bastant hårtofs i vardera 

örongången är seg av öronvax och sprider 

odören av växande jästsvamp.  

Bröstkorgen är bred och gungar av hull. Mina 

fingertoppar gröper förgäves i späcket utan 

att få kontakt med de underliggande 

revbenen. Över vardera höften sväller en 

stadig fettputa. De normalt kantiga 

konturerna av höftben och ryggrad är 

inbäddade i ett svällande fettlager.  

Ryggraden bildar en längsgående ränna i det 

pösande hullet. Hur det ser ut inuti Millan vet 

jag av rik tidigare erfarenhet. Röntgenbilder 

av feta hundar borde vara en tankeställare för 

alla oss som har litet för god aptit. Alla tarmar 

är inbäddade i fett och trycker mot 

mellangärdet så att brösthålan kläms ihop. I 

det hopträngda utrymmet pressas hjärtat och 

lungorna ihop av olika fettkuddar. I 

stetoskopet hörs inga hjärtljud. De dämpas av 

hullet och överröstas av de snörvlande 

andningsljuden. 

Händerna vandrar vidare ner längs frambenen 

och noterar nertrampande handleder och 

utplattade tassar. Ledbanden har töjts ut av 

överbelastning, av alla tunga år som de burit 

på för många kilon. Klorna är förvuxna och 

har krökt sig så att hela tårna är vridna.  

Djurvänliga paret har aldrig rengjort Millans 

dåliga tänder, inte klippt pälsen vid öronen 

eller rensat örongångarna. Tassarna har inte 

varit i närheten av en klotång. Jag bedömer att 

Millan i behov av en total renovering med 

tandvård, pedikyr och en grundlig utgrävning 

i öronen. Och framför allt måste hon 

omedelbart komma in i ett bantningsprogram.  

Jag bryr mig inte om att ta upp alla de här 

sakerna i första samtalet för jag vet svaret:  

– Nej, se det vill inte Millan och vi skulle ju 

aldrig kunna tänka oss att göra illa henne.  

Ge budskapet försiktigt. 

Takt och diplomati är inte min bästa gren, 

men jag försöker ändå linda in budskapet och 

ta ett problem åt gången. Jag inleder med 

århundradets understatement. 

– Hon är ju ganska knubbig, börjar jag 

försiktigt. Jag kan inte höra några tydliga 

missljud på hennes hjärta men vi skall få hjälp 

med ett par kompletterande undersökningar. 

Kanske behöver hon något hjärtstärkande 

eller något för blodtrycket. Men alldeles 

oberoende av vad de olika proverna visar 

måste vi satsa på en rejäl viktminskning.  

Att banta en hund skall egentligen inte vara 

så svårt. Det finns som bekant bara två sätt att 

gå ner i vikt. Antingen minskar man intaget 

av energi eller också ökar man förbränningen; 

enklare uttryckt: man äter mindre eller rör sig 

mer. Allra bäst effekt får man om man både 

drar ner på maten och dessutom motionerar.  

I Millans fall måste man börja med kosten, 

för hon är på tok för tjock för att motionera. 

Jag litar inte helt på att djurägarna kan 

tillämpa den enkla principen att minska på 

maten utan fortsätter: ”Syster Margit är en 

baddare på hundmat så hon hjälper oss med 

ett bantningsschema. Hon väger Millan och 

räknar ut en målvikt. Hon avgör hur mycket 

hon bör gå ner per vecka och så räknar hon ut 

hur många veckor bantningen skall ta”.  

– Nej, nej, nej! Millan är inte alls tjock, 

protesterar matte i stött tonfall. Hon har varit 

stor ända sedan hon var liten. Hon har bara en 

väldigt kraftig benstomme.  
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Jag kämpar för att dra ner mitt lyfta högra 

ögonbryn och försöker förklara att vi inte 

pratar benstomme här utan ren och skär 

övervikt. Jag gungar på hullet runt Millans 

bröstkorg, ber ägaren känna efter själv över 

rumpa och höfter. Matte trycker i fåtöljen. 

– Och förresten så älskar Millan att äta stor 

frukost och att sitta med husse och äta bulle 

och… Här klipper jag av.  

– Allt det där får hon gärna fortsätta med men 

man får byta ut det feta mot något nyttigare… 

Nu är det jag som blir avbruten. 

– Det är inget fel på Millans mat och hon är 

inte tjock. Vi är här för att grannarna påstår 

att hon har svårt att andas. Det enda du 

behöver göra är att skriva ett papper på att 

Millan är fullt frisk.  

Låsta positioner.  

Här drar vi ner ridån för den fortsatta 

diskussionen. Den tar precis så lång tid som 

jag befarat. Replikerna böljar fram och 

tillbaka. Det tar inte lång stund innan vi 

hamnar i låst läge. Då ber jag två olika 

kolleger undersöka Millan oberoende av 

varandra och inför ägarnas ögon för att uttala 

sig om hennes hull. ”Banta fem kilo”, säger 

den ena. ”Femtio procents övervikt”, säger 

den andra.  

Nu är vi tre som bedömt Millans normalvikt 

till tio kilo. Djurägarna förstår att vi är 

inbördes överens även om de fortfarande 

verkar tycka att vi har fel allihop. Kanske 

Millan är något enstaka kilo för tung. På sin 

höjd. Möjligen.  

Plötsligt står syster Margit i dörren. ”Nämen 

titta vilken liten gullis. Du är ju helt klart ett 

fall för mig. Vi skall få dig slank som en 

filmstjärna”. Hon ger Millan en vänlig klapp 

och viftar ut mig ur rummet.  

Om någon skall klara av det här fallet så är 

det Margit. Jag pekar på min mun och mina 

naglar när jag glider förbi och slinker ut 

genom dörren. Jag får en nick till svar. Hon 

skall tala om tänderna och klorna också. Hon 

tar över från och med nu och säger till om 

ultraljudet visar något fel på hjärtat. Margit 

kommer att gå igenom bantningen, rita en 

kurva över den planerade viktminskningen 

och bestämma dagar för vägning. Millan och 

djurvännerna är i goda händer. I slutet av 

bantningen kommer hon att boka tid för 

tandgenomgång i narkos. Redan idag 

kommer hon att klippa Millans klor så hon får 

mindre ont i tassarna.  

Lättad drar jag mig ut i väntrummet och ropar 

in nästa kund. Jag är mycket försenad och 

varenda patient under resten av dagen 

kommer att få vänta. Jag hör inget mer av 

Margit och utgår från att allt gått bra. 

Nästa morgon ligger Millans utskrivna 

journal på mitt skrivbord med en notering 

från receptionen: ”Ägaren avbokade åter-

besöken. Skicka friskintyg”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar på spaning 

 

Obs! 

Bilden har inget samband med 

artikeln ovan. 



 

20 

Farligt att förtära – att tänka på nu i jul! 
Baserat på Agrias information och vet. Berit Wallin-Håkansson 

Ingen choklad alls 

Choklad innehållet teobromin och koffein 

som är giftigt för hundar. Hur mycket choklad 

en hund klarar är individuellt och storleks-

beroende. 

En hund på 10 kilo kan äta 12-40 gram mörk 

choklad utan att få så allvarliga symtom att 

veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas. 

Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den 

äta ca 100 gram. Praliner, chokladbitar med 

fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden 

kan då äta ungefär dubbelt så stor mängd utan 

att allvarliga symtom uppkommer. 

Kom ihåg att mängden choklad varierar 

beroende på hundens storlek, d.v.s. affen-

pinscher tål betydligt mindre. 

Deg 

Jäsande degar är inte bra för hundar att äta. 

Degen jäser i magen på hunden och det bildas 

alkohol. Tillståndet är sällan livsfarligt men 

kan skapa stort obehag för din hund. Var 

därför noga med att ställa degen utom lukt- 

och räckhåll för din hund. 

Glykol 

Glykol är mycket giftigt för hundar, även i 

liten mängd. Kylarvätska och spolarvätska är 

exempel på vätskor som innehåller glykol. 

Glykol är väldigt sött och hundar brukar 

tycka att det är gott att slicka i sig. Om en 

hund fått i sig glykol bildas kristaller i 

njurarna. 

Lök, vitlök 

Lök innehåller alicin som är giftigt för 

hundar. Alicin finns i både rå och tillagad lök 

och kan orsaka blodbrist hos din hund. Det är 

svårt att veta hur mycket lök som kan leda till 

förgiftning. Ge därför inte din hund någon 

form av lök. Viktigt att tänka på för dig som 

brukar ge din hund matrester är att våra 

matrester ofta innehåller stora mängder lök. 

 

Macadamianötter  

Macadamianötter anses vara extra giftiga för 

hund. Tänk också på att saltade nötter kan 

leda till saltförgiftning hos din hund. 

Vindruvor, russin 

Intag av vindruvor/russin kan orsaka akut 

njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om 

druvorna är med eller utan kärnor, vita, gröna 

eller röda. Den exakta mekanismen bakom 

den toxiska effekten är inte känd, inte heller 

varför vissa individer är känsliga för 

vindruvor/russin medan andra inte är det. 

Minsta mängd som orsakat förgiftning hos 

hund har varit 4 vindruvor hos en hund med 

8,2 kg i kroppsvikt och 2,4 g russin/kg 

kroppsvikt. Något samband mellan intagen 

mängd och förgiftning hos hund har inte 

konstaterats. I vissa fall har hunden ätit 

betydligt större mängder utan att symtom har 

konstaterats. 

Salt 

Om din hund får i sig för mycket salt kan den 

drabbas av saltförgiftning. Din hund kan ha 

druckit saltvatten eller ätit salt mat som kan 

försätta din hund i det tillståndet. Det händer 

att vissa ger salt som kräkmedel till sin hund, 

vilket alltså kan vara direkt livsfarligt framför 

allt för små hundar. 

Värktabletter 

Värktabletter ämnade för människor skall 

aldrig ges till hund utom på direkt 

rekommendation av veterinär, t.ex. Alvedon 

(paracetamol) och Bamyl (acetylsalicyl-

syra). Doseringen skiljer sig mellan 

människa och hund och behöver därför fast-

ställas av en veterinär. Överdosering av 

värktabletter kan leda till förgiftning hos 

hund. 

Växter 

Det finns oändligt många sorters växter och 

det kan vara svårt att veta vilka som är farliga 

för din hund och inte. Bl.a. idegran. Både 
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barren, dess röda bär och rötterna är mycket 

giftiga. 

Är du osäker på om en växt är giftig eller inte 

kan du kontakta din egen veterinär eller 

Giftinformationscentralen. 

Godis Xylitol 

Godis innehåller allt oftare björksocker, 

xylitol som sötningsmedel. Detta är farligt för 

hundar då det sänker blodsockernivån och 

kan förgifta din hund. Tandkräm, tuggummi, 

godis och lättprodukter är exempel på 

produkter som innehållet xylitol. Hur mycket 

xylitol en hund klarar är individuellt och 

storleksberoende. Ge därför aldrig din hund 

något som innehåller xylitol. 

 

 

Tomater och potatis 

Tomater och potatis är nära släkt. Båda har ett 

naturligt försvar mot svampar och bakterier i 

form av solanin. Solanin finns i växande och 

i stressade potatisar, t.ex. sådan som 

exponerats för solljus. Solbelyst potatis har 

grönt skal men det är inte det gröna som är 

giftigt. Solanin är färglöst och finns både i 

skalet och inne i knölen. Solanin är giftig i 

mycket små doser. Misstänkt potatis bör 

kasseras och ska inte användas som hundmat. 

Kalkonskinn 

Kalkonskinn från jul- eller thanksgiving-

festen kan orsaka pancreatit, akut inflamma-

tion i bukspottskörteln. För säkerhets skull 

ska även rå äggvita, som ska ges till hunden 

kokas i mikron en halv minut. 

 

Gemensamma intressen 
Av Erika Lokander och hennes affenpinscher Gunnar 

När Gunnar och jag jämförde våra kalendrar 

insåg vi att vi inte har en enda ledig helg i 

november. Gemensamt har vi lyckats boka in 

aktiviteter varenda ledig dag under årets 

mörkaste och tristaste månad... I skrivande 

stund har vi kommit ungefär halvvägs in i den 

mest fullbokade månaden i kvinnominne. 

Inte en sovmorgon så långt ögat kan nå! 

 

Då är det tur att vi har väldigt lika intressen 

Gunnar och jag. Båda två engagerar oss i 

varandras hobbyer och ingen av oss behöver 

vänta i bilen och ha tråkigt medan den andra 

roar sej. 

 
Ekologisk skinnberedning av Gunnar 
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En av våra novemberaktiviteter som egent-

ligen stod i min kalender men som har fångat 

bådas intresse var en kurs i ekologisk 

skinnberedning. Gunnar har hjälpt till att 

bereda skinn från både tuppar, kaniner och får 

och sytt både tofflor och handskar i olika 

storlekar och modeller. Och han tog faktiskt 

på sej hela ansvaret för mjukgörningen av ett 

skinn från en gammal bagge. Jag tänkte att 

det skulle bli en sittlapp till bilen, men 

Gunnar är noggrann och vill att det ska bli 

helt perfekt så han jobbar fortfarande på det 

varje kväll och tycker aldrig att det blir riktigt 

färdigt. 

 
Gunnar balanserar….och poserar 

I Gunnars kalender har det bland annat stått 

FÖDELSEDAG med stora bokstäver en dag 

i november, men jag lyckades ändå nästan 

glömma! Som tur var fick jag ett påminnelse-

sms från hans försäkringsbolag så att jag 

kunde köpa med lite födelsedagsgodis på väg 

hem från jobbet. 

 
På promenad med Mulle 

När november är över kommer istället ett 

ovanligt obokat december. Då har vi istället 

INGA aktiviteter på helgerna. Förutom 

julafton förstås. Så det vi missar i november 

av sovmorgnar och lediga dagar på skidor 

genom tjurhagar och snöbollskrig i dagsljus 

och korvgrillning i snöhögar tänker vi ta igen 

med råge då!  

God jul på er allihop önskar  

Gunnar och Erika! 
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I min kropp klappar ett hundhjärta … 
Text och foto: Mikael Moijé 

Under hela min uppväxt hade vi hund, först en 

stövare/spets-blandning, därefter en Yorkshireterrier och 

slutligen en Malteser. I och med att jag lämnade 

föräldrahemmet och levde ungkarlsliv i 15 år så var det 

otänkbart med hund. 1997 träffade jag min fru som tyvärr 

visade sig vara pälsdjursallergiker så det blev undulater ett 

tag, och sedan ödlor vid två tillfällen, mitt hundbehov blev 

knappast tillfredsställt av dessa individer, sen skaffade vi 

katt (-er), det var ju i alla fall ett djur med päls, men nej, 

hund var det inte, och frugan tålde inte dem heller, men hon 

vande sig. 

2003 föddes vår dotter, och föga förvånande så var hon också allergisk mot pälsdjur, och att 

utsätta henne för katterna var otänkbart, så de omplacerades (inte hon). Men hoppet om hund 

gav jag aldrig upp. 

Under våren 2016 berättade vår dotter (Amanda) att hennes bästa vän skulle skaffa hund, en 

Affenpinscher. Jaha tänkte vi, då var det slut med det umgänget! Men Amanda stod på sig, 

hon ville ju träffa sim kompis. ”Jag kan väl prova” sa hon, och visst fick hon det, hon var hos 

kompisen en hel dag, hon sov över en natt, hon sov över tre nätter, och det gick hur bra som 

helst. 

Då tog jag frugan i handen och åkte dit, vi måste ju testa henne 

också! Vi träffade den lilla bedårande Erkings Grace Slick, vi 

kelade med henne, hon pussade oss överallt, och tro det eller 

ej, men frugan visade inte minsta tecken på allergi. 

Nu var det dags, nu skulle det googlas på Affenpinscher, 

uppfödare, SKK med mera med mera, och så hamnade vi på 

Affenpinscher-klubbens hemsida och fick höra talas om… 

AFFENDAGEN.  

Fräck som jag är så hörde jag av mig till Hans Peterson och 

frågade om vi fick komma, trots att vi inte var medlemmar, 

eller hade hund, och det fick vi. 

Wow, vilket paradis för en hundmänniska som jag, hur mycket hundar som helst. Det var 

fika, tipspromenad, lunch, rallylydnad, agility och mycket 

kelande. Vi träffade Babsan, Bertil, Blue, Hugin, Vale, Bananas, 

Frasstjärt med flera och efter många timmars kelande åkte 

familjen Moijé hem i ett lyckorus. Hur gick det med allergierna 

då kan man undra? Vilka allergier? Det funkade hur bra som 

helst. NU VILL VI HA HUND, EN AFFENPINSHER. Jo, vi 

träffade massor med härliga människor också, ingen nämnd och 

ingen glömd. 

Nästa steg är att hitta en uppfödare som ”vi klickar med”, och 
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som har en valpkull inom en snar framtid (vi är otåliga).  

 

Tack till alla inblandade, Hans, Inger, Emelie, Susanne med flera, 

med flera… 

 

 

Hälsningar / Familjen Moijé (Micke, Anne & Amanda) 

 

Affendagen den 2016-09-18 

 

Det var verkligen roligt att så många anmälde 

sig och kom till vår nystartade tradition 

Affendagen i Strängnäs. Ca 25 st och säkert 

dubbelt så många affenpinscher. Det kunde 

tyckas lite riskabelt att genomföra detta så 

pass sent på hösten, men som vanligt hade vi 

tur i klubben. Vädret var perfekt. Vi vill rikta 

ett speciellt tack till Inger Ny Nilsson som 

förutom att upplåta sin härliga tomt till vårt 

evenemang även höll med kaffe, smörgåsar 

och kakor. Och naturligtvis är vi också 

tacksamma för att 
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Emily Erling, Anneli Johansson och Elisabeth Alexandersson introducerade deltagarna i lite 

vardagslydnad, lydnadsträning, aktivering och rallylydnad.  

 
Emely med både affenpinscher och schnauzer. 

 
Alla affenpinscher kunde springa lösa på den väl 

inhägnade tomten. 

Deltagarna sa att Affendagen var väldigt 

trevlig och vi arrangörer instämde givetvis 

och väljer därmed att betrakta dagen som en 

succé, som vi hoppas nu har kommit för att 

stanna. 

 

 

 

 

En rätt svår tipspromenad lockade ut alla deltagare i den lummiga sörmlandsskogen.  
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Deltagarna prövar rallylydnad under överseende av Elisabeth Alexandersson 

 

 

 
Samling för grillunch medan några har svårt att slita sig från agilitytunneln.  

Jontic skötte grillen med den äran som vanligt. 
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I min kropp klappar ett hundhjärta … (del 2) 
Text och foto: Mikael Moijé 

Nu skulle jakten på hund börja, vi ville ju ha 

hund nu, genast, bums, på en gång. Jag 

bänkade mig framför datorn och började söka 

lämpliga uppfödare, både på Svenska 

Kennelklubben och på Affenpinscher-

klubbens hemsida. 

Den vi först fick kontakt med var Susanne 

Jakobsen på Tiny Black Trolls (Tyresö), hon 

skulle förhoppningsvis få valpar i oktober 

(tyvärr gick hon tom visade det sig), vi tog 

även kontakt med Camilla Stridsberg på 

Larousso’s (Teckomatorp), även hon skulle 

ha valpar i oktober men varnade för att hon 

hade flera i kö före oss, istället tipsade hon 

om att både Urax och Sätertäppan hade 

annonser ute. Det hade vi också sett, men då 

de var från i våras räknade vi med att de redan 

var sålda. 

Men efter Camillas tips så kontaktade vi 

Kristina Gunnarsdotter på Urax 

(Gustavsberg), och mycket riktigt, de 

valparna var redan sålda, men Kristina 

tipsade om att hennes dotter Helena Norling 

trodde sig veta att Nina Olsson Wikström på 

Crea Diem (Boden) skulle ha två valpar klara. 

Jag kastar mig på telefonen och kontaktar 

Nina, men det visar sig att hon ämnar behålla 

båda valparna själv. Hon berättar dock att hon 

har två ettåringar som hon skulle kunna tänka 

sig skiljas från, den ena för stor och den andra 

för liten för att fungera som utställnings-

hundar. Nåja, vi ska ju bara ha vår hund som 

sällskap, men tänk om man vill ställa ut i 

framtiden, då är det kört. Så mitt svar till Nina 

blev ”Vi tackar nej, men stänger inte dörren 

helt”. Vi får också tips om att hon har en vän 

i Ryssland som har valpar till salu, men det 

kändes ”läskigt” för oss som nybörjare så den 

tråden lade vi ner direkt. 

Nåja, vi söker vidare. Jag kontaktar Calle 

Högman på Sätertäppan (Älvkarleby), och 

visst, de har en valp kvar, men ..., dagen innan 

hade ett annat par varit och tittat på honom 

och de skulle bestämma sig under kommande 

helg, och föga förvånande tackade de ja, så 

lilla Albin försvann mitt framför näsan på oss. 

Nu blir vi kontaktade av Kristina på Urax som 

berättar att Helena har en kompis (Anna-Lena 

Olsson) som ska hämta hem en valp från 

Litauen om en månad, och där skulle det 

finnas ytterligare en valp till salu. Vi tog 

kontakt med Anna-Lena direkt, men det 

visade sig att hon var på väg till Litauen just 

då, och uppfödaren skulle inte hinna 

iordningsställa ytterligare en export på bara 

några få timmar. Suck! 

Vi fick även ett mejl från 

Susanne Jakobsen som 

berättade att hon hade en 

uppfödarkompis i Norge 

som hade en ettåring till 

salu, men då vi redan 

tackat nej till Nina’s 

ettåringar så sa vi nej även 

till denna (antar dessutom att importbestäm-

melserna från icke EU-land kan vara 

besvärliga). 

Nu började hoppet svika oss, nu började vi 

titta på andra raser, hittade en Malteser-

uppfödare bara ett par mil från oss, deras 

leveransklara valpar var redan utflugna, men 

vi blev erbjudna att ta en ny valp på foder på 

grund av att jag har tidigare erfarenhet från 

Malteser, vi tackade dock nej då min 

erfarenhet legat i träda sen 35-40 år tillbaka. 

Ja, vi tittade även på blandraser. 

Nu stod vi i kö hos Larousso’s, Tiny Black 

Trolls och Sätertäppan. Att vänta i sig är väl 

inga problem, men osäkerheten att inte veta 

är jobbig. Självklart kan man aldrig garantera 

en dräktighet, eller förutsäga hur många 

valpar som föds, men vi ville ha besked, så nu 
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var det familjeråd som gällde, vad ska vi 

göra? Det blev dottern som fick oss att ta vårt 

förnuft till fånga, ”Pappa, vad gör det om vi 

inte kan ställa ut honom, huvudsaken är väl 

att vi älskar honom, och att han älskar oss?”. 

Självklart! 

Jag kontaktar Nina i Boden och meddelar att 

vi gärna köper den lilla ettåriga Gleyson av 

henne, nu ska vi bara lösa transporten! ”Inga 

problem” säger Nina, ”Så fort jag har 

besiktigat honom beställer jag en flygbiljett 

och kommer ner med honom”. 

Nu är lyckan fullständig i familjen Moijé, VI 

HAR EN HUND, en Affenpinscher. Vi 

skrattar, gråter, planerar om vartannat, och  

hoppas att tiden fram till leverans ska gå fort. 

Måndag eftermiddag 12 oktober sätter vi oss 

i bilen och åker till Arlanda för att möta 

Nina och hämta hem vår Gleyson, som nu 

heter Morris. 

Visst, det har gått jättefort, Affendagen i 

Strängnäs var den 18 september, 25 dagar 

senare sitter vi här med vår hund, men resan 

hit har gått i 180, varit mödosam, full med 

bakslag, men med ett lyckligt slut. Vi älskar 

vår Morris. 

 

Ett stort tack till alla inblandade för ert 

tålamod och er hjälpsamhet, Susanne, 

Camilla, Kristina, Helena, Anna-Lena, Calle, 

Nina samt Hans för era uppmuntrande ord 

och sist men inte minst Susanne Lundberg på 

Caudatus för ditt stöd, dina råd och tips. 

TACK! 

 

På återseende/återhörande 

Familjen Moije (Micke, Anne, Amanda och 

lilla Morris) 

Numera medlemmar i Affenpinsherklubben 
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Att kastrera hanhundar eller inte? 
Av Anne Wedin. Artikeln är baserad på ett kandidatarbete utfört vid SLU, Uppsala, Institutionen för 

anatomi, fysiologi och biokemi.

I jämförelse med andra länder kastreras relativt få hanhundar i Sverige. Detta kan jämföras 

med en undersökning gjord i Australien som visade att 57 % av alla hanhundar var kastrater. 

Större delen av de inhemska kastrerade hanhundarna är kastrater på grund av medicinska 

skäl.  

Det finns många olika anledningar till att hundägare väljer att kastrera sin hanhund. Det kan 

vara medicinska skäl som ligger till grund eller en önskan att bli av med oönskade beteenden 

vilka anses medföra lidande för både hunden och dess ägare. I vissa länder används även 

kastration som en form av preventivmedel. 

Då en lagändring i djurskyddsförordningen 

25 § ägde rum 1988 protesterade ”Sveriges 

djurskyddsföreningars riksförbund, (SDR)”, 

som idag kallar sig ”Djurskyddet”. Lagen 

säger: ”Det är tillåtet att kastrera husdjur och 

avhorna nötkreatur och getter även om det 

inte finns veterinärmedicinska skäl”. 

Djurskyddet protesterade och hävdade att 

lagändringen kunde innebära en risk för 

minskning av avelsbasen hos en del 

hundraser på grund av att potentiella 

avelsdjur skulle komma att kastreras. Enligt 

en studie år 2010 verkar inte lagändringen ha 

påverkat antalet kastreringar nämnvärt då det 

endast är några procent av Sveriges hundar 

som kastrerats 20 år efter att lagändringen 

införts. 

Många genetiska sjukdomar hos hund liknar 

människans sjukdomar. Hundars prostata har 

liknande funktion och utseende som män-

niskans prostata och det är därför av intresse 

både för människor och hundar att utreda vad 

kastration har för effekt på prostatasjukdomar 

hos hund. 

Kastrering av hanhundar är ett intressant 

forskningsområde. Idag utförs kastration 

antingen genom kirurgisk operation (kirurg-

isk kastration) eller genom kontinuerlig 

administrering av läkemedel som hämmar 

testosteronproduktionen hos hunden (kemisk 

kastration). Det finns många olika preparat 

för kemisk kastration av hanhundar. Ett 

exempel på ett sådant läkemedel är 

Deslorelin, som är en så kallad GnRH-

agonist, vilket innebär att preparatet hämmar 

testosteronproduktionen. 

Studier anger både positiva och negativa 

konsekvenser av kastration 

Inom litteraturen finns studier som visar att 

kastration tros orsaka följdsjukdomar såsom 

bensarkom,(tumörer som uppstår i ben-

massan). Vidare pekar studier på att 

kastration vid tidig ålder ökar risken för 

bensarkom men den visar också att 

tumöruppkomst ökade som följdsjukdom vid 

kastration. Diagnosen prostatacarcinom 

ställdes ofta hos hanhundar i denna studie. 

Andra studier visar däremot på positiva 

effekter av kastration genom att ingreppet kan 

förebygga komplikationer i vissa fall som 

exempelvis testikelomvridning. 

Kirurgisk eller kemisk kastration  
Kirurgisk kastration eller med ett annat namn 

gonadektomi betyder att man avlägsnar 

könskörtlarna. Vid hanhundskastration kallas 

det orkiektomi då hundens testiklar 

avlägsnas. Hundägare som har funderat på att 

kastrera sin hanhund kirurgiskt vill ofta först 

försöka med kemisk kastration, då testiklarna 

inte avlägsnas alls utan en kemisk, medicinsk 

tillförsel av olika preparat ges till hunden. 

Exempel på dessa medicinska preparat är just 

Deslorelin. Den kemiska kastrationen provas 
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ofta före den kirurgiska för att se om själva 

anledningen till kastrationen förbättras. 

Kemisk kastration innebär att testosteron-

utsöndringen hämmas genom läkemedel som 

påverkar könskörtlarnas produktion. 

Gonadotropinreleasing hormone (GnRH), 

finns naturligt i hypotalamus i hjärnan och 

upprätthåller gonadernas (könskörtlarna) 

funktion och justeras av bland annat repro-

duktionsorganen hos hunden. Deslorelin kan 

utnyttjas som behandling mot sjukdomar som 

orsakas av hormonerna i kroppen. Deslorelin 

kan också användas som långtidsbehandling 

inför kemisk kastration.  

De sjukdomar man eventuellt vill påverka 

med kastration är av hormonell natur, 

exempelvis godartat svulst vid ändtarmen och 

testikeltumör.. Effekten av kemisk kastration 

på hanhundens psyke skiljer sig från effekten 

av en kirurgisk kastration. Vid kemisk 

kastration fortsätter oftast hanhunden 

producera testosteron i liten mängd, men 

högre doser av exempelvis Deslorelin kan ge 

en bra hämmande effekt på testosteron-

utsöndringen  

I USA använder man sig ofta av kemisk 

kastration som preventivmedel hos hundar.  

Orsaker till kastration  
År 2010 genomfördes en enkät i Sverige 

varav man kunde utläsa att endast 29 % av de 

kastrerade hundarna blev opererade på grund 

av medicinska orsaker, resten opererades av 

icke medicinska orsaker såsom beteende-

störningar. Resultatet från studien skiljer sig 

från två andra svenska studier genomförda 

1998 och 1997 där antalet kastrerade 

hanhundar av medicinska orsaker var 58 % 

respektive 65 %.  I USA kastreras många 

hanhundar tidigt i livet och anledningarna till 

ingreppet är framförallt förebyggande 

orsaker. Det finns olika skäl till dessa 

förebyggande kastrationer, bland annat 

beteenderelaterade orsaker såsom aggressivt 

beteende. Även problem av medicinsk natur t 

ex prostataförstoring anges som ett skäl för 

kastrering i förebyggande syfte. En annan 

orsak till kastrering av hundar i USA är att de 

har en överpopulation av herrelösa hundar.  

I en studie från1998 pekar författarna på att 

profylaktiska orsaker till kastration inte ofta 

tas upp i Sverige om inte hanhunden är 

kryptorkid, vilket innebär att testikeln eller 

testiklarna kvarligger i buken.  

I detta fall rekommenderas kastration för att 

undkomma tumöruppkomst i testiklarna 

Studien visade också en minskning av 

aggressivitet efter kastration. Författarna såg 

även att en liten del (4 %) av hundarna i 

studien istället ökade sin aggres-

sionsbenägenhet efter kastration. Denna 

aggression riktades då mot familje-

medlemmar, okända människor och andra 

hundar).  

Beteendeproblem som orsak till kastration  

I en nederländsk studie intervjuades 124 

hanhundsägare angående bl. a. effekter av 

kirurgisk kastration på hanhundar. 

Förekomsten av effekter relaterade till 

kastrationen hos hundar som kastrerats av 

medicinska skäl jämfördes med förekomsten 

av effekter hos hundar som kastrerats med 

anledning av beteendestörningar. Eventuella 

fysiologiska bieffekter som inte skulle vara 

önskvärda undersöktes samt sjukdoms-

processer som kunde orsakas av testos-

teronets inverkan. Av studien framgick att 

den huvudsakliga orsaken för kirurgisk 

kastration var oönskat beteende hos hunden, 

oftast sexuellt beteende. Andra oönskade 

beteenden var aggressivt beteende, onormalt 

beteende kring urinering och så kallat 

”roaming” som lättast översätts direkt till ”att 

ströva omkring”. Efter kirurgisk kastration 

såg författarna att ungefär 60 % av hundarna 

i studien uppvisade reducerat onormalt 

beteende vid urinering, aggressivt beteende 

mellan hanhundar samt olämpligt sexuellt 

beteende. Beteendet ”roaming” (att ströva 

omkring) avtog efter kirurgisk kastration med 
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65 % vid tikstimulus (dvs. en tik som var i 

närheten av hanhunden).  

Biverkningar till följd av kastration  
I den tidigare redovisade nederländska 

studien sågs även biverkningar såsom ökad 

aptit och som följd av detta ökad kroppsvikt. 

Nedsatt aktivitet hos hunden uppstod hos 50 

% av de kastrerade hundarna i studien. 

Mekanismer som blir påverkade av 

testosteron är aptitcentra i hjärnan, vilket kan 

vara en förklaring på biverkningarna, (ökad 

aptit, ökad kroppsvikt och nedsatt aktivitet) 

som sågs i studien. Å andra sidan såg 

författarna att merparten (94 %) av de 

kliniska sjukdomar som orsakats av 

testosteron försvann helt eller minskade. 

Exempel på sådana sjukdomar är 

prostataförstoring, tumörer i perianala 

körteln, tumörer i testiklarna, perianal fistel.  

Urinläckage kan uppkomma hos hanhunden 

efter kastration (kirurgisk och MPA-behand-

ling), och detta tror man beror på minskade 

nivåer av könshormon. Den glatta muskula-

turen styrs av hormoner och för lite 

testosteron och östrogen kan gör att urin 

läcker ut. Läckaget uppstår då hunden är 

avslappnads. Mer sällsynta biverkningar är 

exempelvis hårlöshet och färgförändringar i 

pälsen.  

Diabetes mellitus kan komma som biverkan 

efter endast sex till tolv veckor efter kemisk 

kastrering. Denna sjukdom är kronisk och 

orsakas av insulindefekter i kroppen. 

Symptomen kan vara ökad törst och ökat 

foderintag. Diabetes mellitus är följaktligen 

en konsekvens av tidigare nämnd övervikt. 

I en annan studie undersöktes risker och 

fördelar på lång sikt av kastration av hundar i 

åldrarna mellan 6 veckor och 12 månaders 

ålder. Den traditionella åldern för kastration 

var enligt studien 6-8 månader. Andelen 

överviktiga hundar var lägst i gruppen med 

kastrater som kastrerats vid tidig ålder. Man 

såg även att de som genomgått kastration vid 

tidig ålder (7 veckor) hade lättare med den 

postoperativa återhämtningen än de hundar 

som opererats vid 7 månaders ålder. I studien 

undersöktes även om en ökning av olika 

medicinska tillstånd, t.ex. diabetes mellitus 

och nedsättning/brist i immunförsvaret skulle 

kunna bli en effekt av kastration vid tidig 

ålder. Man jämförde om kastrerade hundar 

vid en ålder före 5,5 månader och kastrerade 

hundar efter 5,5 månader skulle ha en högre 

benägenhet för nedsatt/bristfälligt 

immunförsvar. Diabetes mellitus är inte 

vanligt förekommande hos yngre kastrater 

och författarna såg inget samband mellan 

denna sjukdom och kastration vid tidig ålder.  

Sammanfattning  
Hundar runt om i världen kastreras på en rad 

olika sätt vare sig det är med kirurgiska eller 

kemiska medel. Båda typerna av kastration 

kan medföra en del komplikationer. En sådan 

komplikation är ökad aptit samt ökad 

kroppsvikt. Detta bör rimligtvis kunna 

åtgärdas genom att hundens foderintag 

anpassas till att kastration utförts. Hundens 

ålder har också betydelse för viktökning. Om 

kastration sker vid tidig ålder i hundens liv, 

vid 6 veckors ålder, är risken för viktökning 

betydligt mindre. 

Vissa studier visar på att kastration kan öka 

risken för tumörtillväxt i prostata samt 

förekomst av prostatacarcinom. Paradoxalt 

nog visar andra studier att sjukdomar hos 

hundens prostata i vissa fall kan förebyggas 

med hjälp av kastrering, exempelvis 

prostataförstoring.  

Ålder vid kastration har visat sig ha betydelse 

för slutresultatet av ingreppet. Detta är en 

anledning till att en del forskare inom 

området rekommenderar att kastration ska 

vara praxis vid tidig ålder (vid 6 veckors 

ålder). Kastration av hanhundar vid tidig 

ålder har visat sig ge mindre biverkningar än 

kastrationer som utförs vid senare ålder (12 

månader).  
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Liten ordbok 

Prostatacarcinom = cancer i prostatan 

Orkiektomi = testiklarna avlägsnas 

Gonadotropinreleasing = en grupp peptidhormoner som stimulerar sköldkörtelfunktionen 

Kryptokid = en eller båda testiklarna finns i buken 

Perianal = fistel eller körtel som ligger nära analöppningen 

Sarkom = elakartad tumör som utgår från kroppens stödjevävnad  

Diabetes Mellitus – i vanligt tal diabetes 

 

 

Bröderna Bus (Vale och Hugin) 
Av Anne Wedin 

 

Nu är vi hemma i Stockholm igen.  Husse 

och matte hade valt en jättebra 

ankomstdag d v s den med snökaos. Men 

efter mycket om och men kom vi hem till 

Polhemsgatan och då var vi alla fyra helt 

slut.  

Just nu har vi lite funderingar kring 

utställningar och hur vi ska förberedas 

inför den som snart är på Stockholm 

Hundmässa. Vi har redan i Combloux 

blivit utsatta för något som husse och 

matte kallar ringträning. Väldigt konstig 

lek! Vidare har matte utsatt Hugin för 

träning i att sitta som en hund eftersom 

hon läst att något som kallas domare kan 

begära att alla mattar och hundar ska 

ställa sig på rad med hundarna sittande 

vid sidan för bedömning.  
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Hugin försöker förklara att han sitter 

alldeles utmärkt som en ekorre och tänker 

fortsätta med det. Mycket ska vi hundar 

stå ut med. 

Hur som helst är det roligt att vara 

hemma igen och träffa alla kompisar och 

nosa runt i snövallarna. Igår efter jobbet 

var matte och vi ute på Rålambshov och 

vi fick springa lösa och bara röja – det var 

livet på en pinne.  

Det har kommit nya kompisar i området, 

som vi vill hälsa på och leka med. Deras 

hussar och mattar är dock misstänk-

samma när de ser oss och en del till och 

med lyfter upp sina hundar. Husse blir då 

lite sur och matte har en teori om att det 

beror på att vi, just nu, ser vildvuxna ut 

och att det bara är nitarna och kedjorna 

som fattas för att vi ska se ut som 

punkare.  Men vänta bara – snart blir vi 

ryckta och fina och helt oemotståndliga! 

Det har vår frissa lovat! 

Hur som helst – snart är det jul med 

massor av korv, köttbullar och annat 

godis.

 

Här kommer Benjamin Syrsas julhälsning. 

 

Till er alla fyrbenta och tvåbenta 

Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få 

om ditt hjärta har begärt vad du har kärt. 

Stjärnorna har sällsam makt, och när du din önskan sagt, 

från en silverstråle klar du får ditt svar. 

Ödets fe kan vackra gåvor ge 

åt alla dom som tror på himlens stjärnor. 

Binder du en önskekrans, får du allt vad vackrast fanns, 

när du möter aftonstjärnans klara glans. 

från Hugin och Vale 

En riktigt God jul och ett Gott Nytt År! 
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