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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 

Anne Wedin, 072-180 27 14 

anne@affenpinscher.se 

Susanne Lundberg 

sp.lundberg@telia.com 

Erika Lokander 

Erika.lokander@gmail.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 dec 2017 – jan 2018: 

Ulla Eriksson. Årsta 

Anders Degling, Solna 

Helena Karlsson, Kolbäck 

Anna Lejerbäck, Norrtälje 

  Ett hjärtligt tack till   
Helén Östensson, kennel Drumbold´s som 

skänkt gåvomedlemskap till 1 st. valpköpare 

dec 2017 – jan 2018. 

 

 

Framsidans bild visar bröderna Bus som tränar vattengymnastik.
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Gör PR för vår ras och klubb! 
Tänker du slänga Affenbladet när du läst eller ögnat igenom det? 

Tänk om! 
Fler kan fatta intresse för bladet och vår ras. Låt det i stället ligga framme på 

vardagsrumsbordet för vänner och bekanta, eller ta med det till jobbet och lägg det i 

fikarummet eller ta med det till din veterinär nästa gång och låt det ligga framme där eller 

ta med det till ditt fikaställe eller hårfrisör och låt det ligga bland övriga tidskrifter som 

oftast finns där. 

Hjälp oss att marknadsföra vår ras och vår klubb. Vi behöver din hjälp! 

  



 

Ordförande har ordet 

Av Nina Karlsdotter 

Äntligen!!  Nu i mitten av april försvann nästan 

all snön, efter några härliga varma soldagar – nu 

syns det mesta av den bruna gräsmattan…och 

det som gömts under snön… 

Årsmötet har passerats och vi hade ett lugnt 

sådant men med en fantastiskt energisk och 

engagerande föreläsare om hundars näringslära 

och matintag.   

Vi har en delvis ny styrelse och lite omstuvade 

ansvarsområden och det ska bli spännande att få 

vara med och jobba i den nya konstellationen. 

Några personer avgick och jag vill därför passa 

på att framföra styrelsens varma tack till dem: 

Åsa Blomqvist, Emily Erling och Daniel 

Grankvist.  

Några nya namn då förstås: Välkomna till 

styrelsen! Tina Schaub Wester och Victoria 

Lilja.  

Även Affenbladets redaktion har förändrats; 

Anne Wedin finns kvar och två nya har 

involverats, Susanne Lundberg och Erika 

Lokander. Även ni hjärtligt välkomna. Allas vår 

Hasse Peterson som tillsammans med Anne 

Wedin gjort ett så fantastiskt jobb med 

tidningen, har valt att sluta (vi vet att du har 

annat viktigt att göra). Hasse – vi från styrelsen 

vill verkligen tacka för all tid och energi du lagt 

ner i styrelsen tidigare och med tidningen de 

senaste åren. Utan dig och Anne hade den inte 

sett ut som den gör nu. 

Den aktivitet som nu ligger närmast är 

Affenspecialen som avhålls den 11 maj 2018. 

Klubben och styrelsen välkomnar alla förslag 

till verksamhet, smått som stort, t.ex. brukar 

affenpromenaderna bli uppskattade och vi vill 

gärna uppmuntra dessa och även dig som inte 

varit med ännu – prova på, det brukar vara kul! 

Att arrangera en promenad kräver ingen stor 

organisation – ett upprop på hemsidan kan räcka 

– och borde kunna uppskattas i varje del av 

landet, även i trakter där det kanske inte är så 

tätt mellan affenpinscherägarna och kanske inte 

drar så många deltagare. Men det är ju inte 

antalet som räknas…

Nu är det dags för hälsoenkät i vår ras.  

Styrelsen har tagit fram en enkät för att kartlägga hälsostatusen hos svenska affenpinscher. 

Enkäten kommer att sändas ut till alla hos SKK registrerade affenägare. Det är viktigt att så 

många som möjligt svarar för att vi ska få ett rättvist underlag om hur det ser ut i rasen. 

En sammanfattning kommer att göras av undersökningen som publiceras senare under året. 

Resultatet kommer dessutom att användas för uppdatering av RAS (Rasspecifika avelsstrategier). 

Alla svar kommer att behandlas anonymt så ingen individuell hälsoinformation kommer att 

publiceras och uppgifterna är endast tillgängliga för styrelsen. 

Vi har en uppviglare i flocken!! Vår flock består 

av 4 affendamer i åldrarna 4 – 9 år. De har alla 

sina olika personligheter. En smart en som 

snabbt lär sig nya saker såsom t.ex. cirkustrix, 

en vänlig en som alla gillar, en mer försiktig 

men klurig och med tydlig hopptalang (når 

allt!) och en listig en, med sin alldeles egna 

karaktär, lite dryg och snorkig, med egna 

funderingar hur man kan få med de andra och 

styra över deras beteende. Det senaste hon nu 

kommit på är att få alla att yla. Så snart man 

stänger en dörr börjar konserten!  

Bestämde mig för att se hur hon får till det:  Jo, 

först kollar hon att alla är med, sedan bildar 

hon ett litet O med munnen, skjuter ut 

underläppen lite till och frambringar ett 

tydligen oemotståndligt kvidande som snart 

övergår i fyrstämmig framställning – inga solon 

här inte utan hela kören är med. Högt och 

snarast bedövande, svårgenomträngligt för den 

mänskliga stämman och alltså nästan omöjligt 

att stoppa. Undrar vad grannarna tycker…
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Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter 

- Tjena, tjena Dockan! Oj vad du var naken, 

är du nytrimmad. Fryser du nu? 

Nä, har tröja utomhus. Usch vad tråkigt det 

var igår, min matte bara läste och läste och 

läste, och rätt vad det var så tog hon några 

papper i handen och sprang ut. 

- Vad läser hon då? 

Jo, det är så att hon läser protokoll från alla 

klubbar, både läns- och specialklubbar så att 

dom inte har tagit några beslut som dom inte 

får. Antar att hon gick till nån 

kommittésekreterare med nåt konstigt som 

hon hittade… 

- Jaha Dockan och Sally, imorgon ska vi ha 

gemensamt mingelfika med den nya 

Centralstyrelsen och så ska dom presentera 

sig för personalen. 

- Kan det vara nåt nytt tro? Har du hört nåt? 

Ja det har jag, hörde min matte säga att det 

har blivit en ny arbetsgrupp för hundarnas 

hälsa och jag vet inte allt, har visst kommit 

från den där eurovisions nåt… 

- Men Dockan, det är inte schlagerfestivalen! 

Europakonventionen heter det Dockan. Och 

där handlar det om skydd för sällskapsdjur, 

och det står också i den svenska 

djurskyddslagen, och SKK förstås! Jag har 

lärt mig av min matte nästan utantill! Det är 

nya riktlinjer överlag när det gäller oss. Det 

är ju redan så att vissa raser måste kollas att 

dom kan andas riktigt, du vet trubbnosarna 

och så… 

Jajaja… Dom ska i alla fall jobba med 

hundars exteriöra sundhet och motverka 

överdrifter hos rashundar… Hörde du! Jag 

kan lite också! Den här arbetsgruppen ska ju 

samjobba med SKK:s Domarkommitté, och 

när det gäller vissa raser kommer det att bli 

väldigt noga med bedömningar på 

utställningar framöver, mycket mer än 

tidigare. Tur att vi är friska du Ville! 

- Och nu den här sista helgen i februari har 

SKK en väldigt stor domarkonferens med 

ett särskilt seminarium för dom raser som är 

listade med andningsproblem, få se vad det 

kommer ut av det. 

 

Japp, vi har i alla fall tur som inte finns med 

där. Nä, nu ska Sally och jag hem, vi hörs igen 

Ville! 

 

  



 

Bröderna Bus startar träningsverksamhet 
av Anne Wedin 

Ja, här i huset blir det aldrig lugn och ro. Är 

det inte rörmokare så är det snickare eller 

elektriker. Matte suckar tungt och säger att 

det verkar som om huset har bestämt sig för 

att falla ihop efter 18 år med oss som ägare.  

Dessutom har hon fått ett horn i sidan till 

president Trump som inte tror på 

klimatförändringar. I vår lilla del av världen 

har vi haft storm, snökaos inkl monsunregn så 

nog har han fel Trumpen! 

 

Hur som helst så har vi påbörjat två nya 

karriärer. Hugin är numera coach 

(pådrivare/tränare) för matte och Vale är PT 

(personal trainer = personlig tränare) för 

husse. 

Och vad innebär detta? Jo, varje morgon drar 

Hugin ut matte på en träningsrunda med olika 

längder på uppförsbackar så hon ska få bättre 

flås och komma i harmoni med sig själv. Än 

så länge kämpar vi på säger Hugin 

uppmuntrande. 

 

Första målet är att matte ska kunna springa 

uppför backen till huset. Den är lång och av 

det segare slaget.  Hugin springer först med 

fladdrande öron och matte kommer efter med 

betydligt tyngre steg. Hugin voffar då mycket 

professionellt, springer tillbaka och säger 

”kom igen nu - bättre kan du!” Hugin berättar 

att det är mycket viktigt att vara 

uppmuntrande och att ge mycket beröm så att 

matte inte tappar sugen.  En tränares främsta 

uppgift är, berättar Hugin, att ge motivation 

att fortsätta jobba även i motgång. 

Än så länge råder harmoni i teamet och ni ska 

veta att de har höga mål! 

 

Vale ägnar sig åt att coacha husse i Pilates. 

Det är mycket sträck- och tänj-rörelser som 

Vale är mästare i. Han gör dem på golvet och 

husse försöker härma och göra likadant. 

Det händer att Vale gör mycket komplicerade 

sträckrörelser och då fastnar liksom husse i 

rörelsen och matte får hjälpa till att knyta upp. 

Alla dessa sträck- och tänjövningar går ut på 

att mjuka upp kroppen och öka smidigheten.  

Bättre coach än en affenpinscher för just 

Pilates finns inte. 

Till att börja med har vi gjort ett avtal som 

löper över ett kvartal och sedan får vi se. Vi 

har ju ett ansvar för resultatet och ser våra nya 

karriärer som långsiktiga!  

När vi gjort en utvärdering kommer vi att 

erbjuda våra tjänster i Affenbladet! 

Hälsar Vale och Hugin



 

Uppfödarintervju kennel Erlkings 

KORT PRESENTATION OM DIG SJÄLV: 

Jag heter Helen Sjölund och driver Erlkings 

kennel. Jag bor tillsammans med min sambo 

Dan Karlsson och våra sju hundar (6st 

affenpischer och 1st riesenschnauzer) i de 

Värmländska skogarna utanför Ekshärad. 

 

BERÄTTA LITE KRING VAD DU HAR FÖR 
BAKGRUND INOM HUNDERIET INNAN 
DU BÖRJADE MED UPPFÖDNING: 

Jag har haft hundar i alla möjliga former och 

storlekar sen tonåren. Det har varit 

brukshundar, skyddshundar, jakthundar,  

vallhundar, omöjliga hundar och gudomliga 

hundar. Jag har alltid älskat att träna med 

mina hundar och även tävlat en del. Har svårt 

att tänka mig ett liv utan hund, de små liven 

berikar mitt liv. 

 

NÄR SKAFFADE DU DIN FÖRSTA AFFEN 
OCH VARFÖR VALDE DU JUST DENNA 
RAS? 

År 2011 skaffade jag min första 

affenpinscher, en lite herre vid namn 

Wolfgang. Han är i särklass den mest 

underbara hund jag ägt. Varför valet av ras 

vart affenpischer ska vi skylla på tv-kanalen 

Animal Planet och deras serie 101 hundraser. 

Såg en raspresentation av affenpischern och 

vart helt såld och sa till mig själv att en sån 

ska jag ha nästa gång jag skaffar hund. Och 

så vart det! Jag hade gått i hundköparplaner 

och ville ha en liten arbetsvillig hund som jag 

kunde träna upp till diabeteshund.  

Valet av ras har jag aldrig ångrat. 

 



 

VILKA EGENSKAPER VÄRDESÄTTER DU 
HÖGST HOS EN AFFEN? 

De egenskaper jag värdesätter högst på vår 

ras är deras glada, charmiga, busiga sätt. Helt 

enkelt en fantastisk kompis. 

BRUKAR DINA VALPKÖPARE FRÅGA 
EFTER FÖRÄLDRADJURENS MERITER? 

Nej tyvärr inte så ofta!  

 

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: 

Först och främst tittar jag på mentaliteten då 

den är av yttersta vikt för mig. Sen vill jag ha 

ett exemplar som är "vacker" och korrekt 

anatomiskt och FRISK. Och försöker välja en 

hane som är typlik min egen tik. Inte alltid lätt 

då det inte finns en uppsjö av hanar. 

 

ÄR MERITER VIKTIGT PÅ DINA TIKAR?: 

Ja och nej. Om meriter bara är utställnings-

relaterade så ett stort NEJ. Bra mentalitet och 

att de är friska är en merit för mig och då ett 

stort JA. 



 

 

HUR GÖR DU FÖR ATT AKTIVERA 
DIN/ERA HUNDAR? 

Mycket promenader med aktiviteter såsom 

"grupplydnad", sök, spår. Tränar även 

specialsök, nosework, rallylydnad och 

lydnad. Våra hundar får följa med på allt som 

vi gör. 

 

BERÄTTA NÅGOT ROLIGT, SPÄNNANDE 
ELLER ANNORLUNDA SOM DIN 
HUND/HUNDAR GÖR/GJORT! 

Jag har ett väldigt spännande projekt på gång 

som gäller specialsök med hund, men då det 

är precis i uppstartsskedet och lite hemligt 

just nu, så lovar jag återkomma och berätta 

mer om det för er. 

 

 

Många Kramar från  

Helen, Dan, Troy, Wolfgang, Vilda, Namoi, 

Fiffi, Grace och Elvira! 

  



 

Pumi v/s affenpinscher 
Av Tina Schaub-Wester 

 

Jag älskar pumisar. Jag har varit pumiägare i 

snart 20 år. En lagom stor hund med enorm 

arbetsglädje. Lättlärd med en otrolig 

arbetsmoral, vad mer kan man önska? Min 

erfarenhet av pumi sträcker sig dock bara till 

två individer (det är lång hållbarhet på dem). 

När det var dags att utöka hundbeståndet var 

rasvalet enkelt, pumi – vad annars? Men den 

tilltänkta kenneln hade två parningar som 

gick tomma. Det måste ha varit gudarna som 

ville säga mig något med detta, kanske skulle 

jag byta ras denna gång. För alla medaljer har 

en baksida. För pumins del innebär det lätt till 

stress, på tok för mycket vakt och, åtminstone 

vad gäller den nuvarande, en stor osäkerhet. 

Med andra ord en ganska jobbig hund i 

många situationer. Jodå, hon gillar ju både 

folk och fä, smaken av dem i alla fall. 

 

Eftersom denna lilla jämförelse är skriven för 

Affenbladet behöver man inte vara hur duktig 

som helst på ”att läsa mellan raderna” för att 

förstå utfallet av rasvalet. Klart att hund nr 2 

blev en affen. På påskafton i fjol flyttade han 

in hos oss, Caudatus King Kong. Till vardags 

lyssnar (nåja, ibland i alla fall) till namnet 

Herrman. Nu har jag i snart ett år kunnat 

jämföra pumi med affen. OK, jag måste väl 

medge att det huvudsakligen rör sig om en 

individ av pumi och en individ av affen som 

jag huvudsakligen jämför. Ni som är gamla 

affenrävar kanske inte känner igen er i rasen, 

men i det stora är nog unge herrn i mångt och 

mycket en affe. Man börjar ju lägga märke till 

skillnader mellan raserna. 

 

Om man vill att pumin ska lära sig något är 

hon genast med på noterna. Hennes första 

tanke är alltid: ”Vad vill hon att jag ska 

göra?”. Vill man att affen ska lära sig något 

tittar han storögt på en och tänker ”What’s in 

it for me?” eller kanske mer ”Und was 

bekomme ich daraus?”. Om han efter en 

stunds funderande kommer fram till att 

godisbiten som han mutas med kan duga som 

anledning, då kan han vara samarbetsvillig. 

Om affen (som går lös) ser en katt under 

promenaden behöver man bara ge honom en 

sträng blick ackompanjerat av ett lagom 

strängt ”nej”, så kan promenaden fortgå utan 

avbrott. Om pumin (som numera sällan går 

lös i ”samhället”) ser en katt är både katt och 

pumi borta innan man ens fattat vad som hänt. 

När pumin dricker vatten händer det aldrig att 

en minsta droppe spills på golvet. När affen 

dricker, eller bara tar en munfull vatten för 

skojs skull, måste man genast ta fram en 

handduk och rädda golvet från fuktskador. 

Det är förvånande hur mycket vatten som kan 

rymmas i en så liten mun! 



 

Åker man och hälsar på en bekant måste 

pumin ”stissa” i minst tio minuter, skälla och 

härja runt innan hon kommit till ro. Affen 

däremot kliver in och känner sig som hemma 

och fattar inte vad pumin håller på med. 

 

Vistas man inomhus i hemmiljö (utan gäster 

eller annat utanför ordinarie skeende) ligger 

pumin still och vilar, detta har hon alltid gjort. 

Vistas man inomhus med affen kan vad som 

helst hända. Det finns absolut inget som är 

fredat. Inte så att han har ont uppsåt, det är lite 

mer som Emil, det liksom bara blir. Jag är 

skyldig min far en ny kristallskål, ty affen var 

tvungen att dra lite i bordsduken, och då gick 

det som det måste gå, som Astrid skulle ha 

skrivit det. Det låg glas och mandariner över 

hela golvet, meddelade fadern. Och varför 

envisas affen med att bära runt matskålarna 

av keramik runt hela huset. Att mata hundar i 

det här hushållet inleds ofta med ”leta skålar”. 

De kan hittas både i och under soffan! För att 

inte prata om annat som bara är borta och 

återfinns på de mest konstiga ställen. 

 

Om man åker bil rullar affen ihop sig och 

somnar inom loppet av två minuter. Pumin 

kan flåsa och stöka runt hela vägen mellan 

Helsingborg och Stockholm, utan avbrott för 

att vila en minut.  

Oavsett när på dygnet är pumin alltid redo att 

följa med på promenad. Affen har däremot 

mer bestämda vanor. Det får varken vara för 

sent på kvällen eller för tidigt på morgonen 

om det ska promeneras ty han har sin 

skönhetssömn att tänka på! 

 

 

Har man varit inlåst i badrummet för en 

kortare stunds privatliv kan pumin komma 

fram och med en snabb ”avsniffning” lugnt 

konstatera vad man sysslat med där inne. 

Affen får fullständigt glädjefnatt vid 

återföreningen efter denna separation på flera 

minuter. Studsar runt på två ben och fnyser så 

glasögonen på en blir alldeles prickiga. 



 

 

Här i hushållet har vi börjat med nosework. 

In med hundarna i badrummet medan matte 

gömmer doftkällan, sen ut med en hund i 

taget. Affen kastade på sig rakt in i uppgiften 

på en gång och sniffade och nosade ”hej vilt”. 

Pumin var i början mer avvaktande, ville inte 

riktigt lita på att hon skulle sköta jobbet själv. 

Efter en hel del vändor i badrummet har 

pumin fattat och nosar av rummet lite mer 

systematiskt. Affen däremot kör på samma 

gamla vinnande recept, sniffar och nosar ”hej 

vilt”. 

Vem vinner då rasduellen? Svårt att säga. 

Affen är ju sååå mycket enklare och totalt 

urcharmig. Det blir helt klart fler av den 

sorten i detta hushåll. Inte tar de mycket plats 

heller. Fast, jag äger nog inte min sista pumi 

ännu. Är lydnad och lite mer precisionsarbete 

något man som hundägare är ute efter är det 

sååå mycket enklare med en pumi. Dock kan 

jag konstatera att en pumi i taget räcker för 

mig! Men det bästa är ju faktiskt att det ena 

inte utesluter det andra! 

Tina med Herrman & Ezther 
  

NY I STYRELSEN 
Av Tina Schaub-Wester 

Under årsmötet blev jag invald som suppleant i styrelsen. Eftersom jag är ny i 

”affenvärlden” är det nog många som inte vet vem jag är, så en kort presentation kan 

kanske vara på plats.  

Jag är sedan snart ett år ägare till en tanfärgad 

affe som till vardags går under Herrman, mer 

officiellt heter han Caudatus King Kong. Det 

är min första affe, men inte min första hund. 

Jag räknar mig till ”vanlig hundägare”, det 

vill säga att mina ambitioner med 

hundägandet är att delar av familjen har fyra 

ben istället för två, och serveras maten på 

golvet. Annars delar vi både säng och soffa. 

Trots att jag levt med hund i 47 år (jösses, I’m 

old!) har jag aldrig fött upp någon kull eller 

vunnit storslagna tävlingar.  

Jag tycker däremot att det är kul att träna i 

lagom utsträckning med mina hundar, och jag 

har tävlat lite både i lydnad och agility. Min 

pumi är till och med utställningschampion! 

Generellt är jag ingen tävlingsmänniska. Det 

saknas liksom vinnarinstinkt. Det jag gör 

allra helst med mina hundar är att gå på 

promenader! 

När jag nu är invald i styrelsen vill jag även 

göra viss nytta. Eftersom jag inte kan det här 

med avel och RAS och aldrig arbetat aktivt 

inom någon hundklubb bidrar jag inte så 

mycket på den fronten. Jag kan inte heller 

förstå varför inte fler har fastnat för 

affenpinschern! Min erfarenhet sträcker sig ju 

bara till en affe, men han fyller många av 

mina ambitioner med hundägandet. Tillhör 

jag denna av skara ovanliga människor som 

inte begriper bättre eller finns det fler 

människor som ännu inte begriper vilken 

härlig liten hund affenpinschern är? Det 

tänker jag ta reda på, det får gärna bli mitt 

bidrag till affenklubben. Visst vill vi alla vara 

lite unika, men nog vore det trevligt med fler 

av vår sort! 



 
 

Hugin är kär 
En välvillig uppfödare som träffat Hugin på 

Stora Stockholm i december kontaktade mig 

och frågade om Hugin fick para sig med en 

bedårande affenflicka. Efter att ha kollat med 

den kloka damen i Högdalen sade vi ja.  

Genast blev vi alla väldigt upphetsade. 

Kollade på nätet och hittade den bedårande 

flickan. Söt som socker med ögon som 

brunnar. Hugin blev kär som en klockarkatt. 

Men ack den glädje som varar för evigt! 

Parningen blev inte av.  Alla deppade. 

Men plötsligt en dag dök bassetflickan Doris 

upp i hans liv. Hon är tre år och doftar 

förföriskt. De delar numera bås på hunddagis, 

promenerar och sover middag tillsammans. 

Enligt dagisfröken är de som ler och 

långhalm och Hugin vakar över Doris så att 

inga andra tjusiga hanar nalkas den 

väldoftande Doris.  

Blir Hugin för närgången fräser Doris till och 

Hugin drar sig lite skamsen tillbaka. Men det 

dröjer inte länge så gosar de igen. 

Efter att ha upplevt kärlekskranke Hugins 

vargylande då han träffat en löptik är matte 

oerhört tacksam över att Doris är kastrerad. 

 

Hugins och Doris förlovningsbild 

  

  Matte Anne 

  

 

Lugnande medel till hundar
Är din hund deppig? 

 

I tidningen Metro samt i TV4 morgonnyheter 

kom informationen att försäljning och 

utskrivning av antidepressiva och lugnande 

medel för hundar mer än fördubblats under 

tiden 2013–2017. 

Tidigare användes dessa typer av läkemedel i 

första hand för att dämpa djurens rädsla under 

nyårsaftonens smällare och fyrverkerier.  

Man har också kunnat konstatera att störst 

ökning finns i Stockholm, Göteborg och 

Malmö.  I Jämtland och Härjedalen finns i 

stort sett ingen försäljning av lugnande 

medel. 

Hundcoachen Fredrik Steen säger att 

självklart ska man underlätta livet för 

hundarna men pekar samtidigt på risken för 

att man inte går in på djupet och söker 

klarlägga de bakomliggande orsakerna. 

Dessa kan till exempel vara att hunden inte 

får tillräcklig stimulans genom promenader 

och lek, att den är för mycket ensam och 

deppar för att den inte har tillräckligt många 

sociala kontakter.   

  



 
 

Vägen till inferno 
Av Anne Wedin 

Stockholms hundmässa – himmel eller helvete? 

  

 

För andra gången lyckades mig närstående 

hundvänner övertyga mig om att både ställa 

ut och besöka Stockholmsmässan. Det blir 

inte så farligt tänkte jag – har ju varit där 

tidigare. Men oj vad jag bedrog mig. 

 

Vägen dit 

För att ta sig till platsen ifråga finns det flera 

alternativ. Egen bil, samåkning, pendeltåg, 

taxi eller ta hunden i en cykelkorg och trampa 

iväg. Alla alternativ är förenade med 

problem. 

För att få parkeringsplats rekommenderas 

ankomst tidigt dagen innan, samåkning 

förutsätter bil med ett ordentligt 

bagageutrymme, pendeltåg ska tas extremt 

tidigt den aktuella dagen p g a trängsel och få 

hundvagnar i tåget, taxi kan bli dyrt eftersom 

det är långa bilköer, vilket gör att även i detta 

fall måste man gå upp plågsamt tidigt. 

Alternativ cykla med hunden i korg på styret 

är mycket väderberoende och kan förstöra 

frisyren på hunden. 

 

Konklusion: Vilket transportmedel du än 

väljer innebär det uppställning i gryningen 

en sannolikt mörk och råkall 

decembermorgon. 

 

 
 

 

 

 



 
 

Utrustning 

Efter ingående studier under en dag kan jag 

bidra med följande: 

 

Tvåbenta besökare 

Stol, bord, termosar, smörgåsar, frukt 

(energigivande) samt tjock plånbok. 

 

Visningsdräkt i det fall du ska uppträda med 

hunden i ringen. Denna kan ta sig de mest 

exotiska utryck. Såg allt från kortkort och 

högklackat till en man med skjorta och slips 

med bilder på sin hund över sin breda bringa. 

Mycket hund var det på honom! 

 

Vanligt är också att en hel klan bär samma 

speciella outfit d v s både de som visar och 

hejarklacken som är installerad vid ringside.  

Det är lite stämning av melodifestival i 

utställningshallarna! 

 

 
En särart, som jag speciellt noterat, är att de 

som har jakthundar gärna kommer iförda 

komplett jaktutstyrsel inkl. hatt – dock har de 

lämnat geväret hemma.  

 

Fyrbenta besökare 

Hage, trimbord, vattenskål, hundkorg (gärna 

med någon form av tak), hårfön, spray, 

hårgelé, visningssele, ett kit med borstar och 

oljor av olika slag samt belöningsgodis. 

 

Orientalisk marknad 

Det finns ingen gräns för vad du kan inköpa 

både till dig själv och din hund.  

Har du matsmältningsproblem, förstoppning, 

artros eller något mer diffust problem finns 

det helt säkert ett effektivt botemedel gjort på 

växter eller hemliga oljor.  Vad sägs om 

universalmedlet ormsalva.  

 

Utbudet av näringskost för både människa 

och hund är oändligt. Det är bara att säga 

ordet ”trött” så kommer det fram minst en 

hyllmeter alternativ kost och tabletter. 

 

Behöver du rutiga skjortor, stövlar, 

sticketröjor, mössor/jakthattar, rejäla 

kalsonger, engelska manchesterbyxor, jackor  

- jag lovar du hittar det. 

 

Antalet försäljare av prylar – är otaliga. Vem 

faller inte för gullig affenpinscher i porslin? 

Ett par örhängen med hängande 

affenpinscher? 

 

Nu kommer många att säga att ”om det är så 

gräsligt varför är du där?” Svaret är att trots 

att jag vid hemkomsten var nära kollaps hyser 

jag en motvillig beundran för dessa 

utställningsfreakar och deras hundar. Den tid 

och kärlek de lägger ner på att förbereda och 

matcha sina hundar för att uppnå lyckan av en 

placering är beundransvärd. Alla grymt tidiga 

morgnar, långa resor runt hela landet, ibland 

utställningar i det fria med mygg eller regn 

kräver en extremt stark stamina. 

 

Utställare är en alldeles speciell breed – värd 

all beundran! 

  

 



 
 

Gunnar – med stora kliv på väg mot att bli polis 
Av Erika Lokander 
Själv har jag aldrig haft nåt karriärmål. 

Gunnar däremot, han har alltid vetat att 

han vill bli polis. 

  

Gunnar har en stor nalle på kontoret så att 

han, när nallen minst anar, kan öva polisgrepp 

och nerbrottningstricks. Han har blivit så 

duktig att han på nolltid kan oskadliggöra 

vilket gosedjur som helst. Hans effektivaste 

polisknep är att med ett enkelt handgrepp 

operera ut ögonen på buset. Snabbt, effektivt 

och både straff och brottsförebyggande i ett! 

Jag tror också att Gunnar har en långsiktig 

plan med all sin träning. I agility övar han 

t.ex. upp snabbhet, smidighet och mod. I 

lydnad får vi ofta kommentarer om att han 

sätter sej så snabbt och rakt i ryggen att han 

ser ut som en liten soldat som gör givakt. 

Spår, sök, rapport och budföring – det är ju 

helt uppenbart viktiga färdigheter hos en 

effektiv polis. 

Nyligen var vi på intensivträning av 

bruksgrenarna tillsammans med fyra andra 

ekipage. I söket rusade Gunnar målmedvetet 

till funktionären Lisa, ställde sej bestämt PÅ 

henne och sen höll han ett vakande öga på 

henne resten av dagen. Hon kunde ju 

uppenbarligen inte lämnas utan uppsikt i skog 

och mark. 

För ett tag sedan fick Gunnar hjälpa till när 

hans skolfröken utbildade sej till Nose work-

instruktör. Han vill förstås helst söka efter 

knark, vapen och likdelar, men eukalyptus får 

tydligen duga som inkörsport. 

 

I vardagen arbetar Gunnar aktivt med 

”polisnära verksamhet” som han själv kallar 

det. Han har t.ex. full koll på grannbyns 

ungdomars sprit- och cigarettgömmor i 

ihåliga träd vid ån. 

Och snart får han chansen att ta ytterligare ett 

steg i karriären. Han är som klippt och skuren 

för polisens nya Nos och spaningspatrull (i 

dagligt tal förkortat NOS)! Projektet startade 

i somras, och i maj ska polisen äntligen börja 

samarbeta med vår lokala brukshundklubb. 

Gunnar har markerat informationsdagen med 

stora bokstäver i min kalender så att jag inte 

ska glömma! 😊 

  



 
 

Relationen till hunden speglar ägarens anknytningsstil 
Forskningsrapport ur SLU:s kunskapsbank 
Den vuxna anknytningsstilen beskriver 

hur en person fungerar tillsammans med 

andra människor och hur man stöttar och 

tar hand om andra när det behövs. I en 

nyligen publicerad studie från Sveriges 

lantbruksuniversitet undersökte forskare 

hur hundägares vuxna anknytningsstil 

påverkar relationen till den egna hunden. 

 

 

Hundägarnas anknytningsstil utvärderades 

med hjälp av ett frågeformulär. För att 

undersöka relationen mellan hund och ägare 

studerade forskarna hundens beteenden i 

utmanande situationer, t ex vid en 

ljudöverraskning eller då en främling närmar 

sig på ett konstigt sätt. 

 

Studien visade att hundar med ägare som 

hade en så kallad trygg anknytningsstil 

fokuserade mer på utmaningen jämfört med 

hundar som levde med mer ängsliga ägare. 

Hundar med mer ängsliga ägare fokuserade 

istället mer på sin ägare under testerna. Ägare 

som var mer undvikande i sin 

anknytningsstil, alltså mer avståndstagande i 

relationer till andra, hade hundar som inte 

sökte stöd genom fysisk närhet under de 

utmanade situationerna. 

 

Dessa samband mellan ägarens 

anknytningsstil och hundens beteende kan 

betyda att hunden utvecklar olika strategier 

för att hantera utmanande situationer baserat 

på vilken typ av stöd, trygghet och 

uppmuntran de får från sin ägare. 

____________________________________ 

Länk till publikationen: 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02059__

__________________________________ 

Kontaktinformation, SLU 

Therese Rehn 

Forskare vid institutionen för husdjurens 

miljö och hälsa; enheten för djurskydd. 

Telefon: 018-672108 

E-post: therese.rehn@slu.se 

  



 
 

Därför ska du ha en hund – här är 6 hälsoskäl
Av Anne Wedin 

De är inte bara söta och fyller tomrummet 

om du känner dig ensam. 

Husdjur har en massa andra 

hälsofördelar, visar forskningen. 

I en amerikansk studie från 2011 framkom 

till exempel att husdjursägare har bättre 

självkänsla och är mer ansvarstagande än 

personer utan djur. 

Med inspiration av sajten Greatist listar vi 

sex anledningar till varför du bör investera 

i en affenpinscher.  

 

1. Den håller dig i form 

Som husse eller matte duger inga ursäkter: du 

måste ut och rasta vovven, minst var sjätte 

timme enligt Jordbruksverkets 

rekommendationer. Och även om det känns 

motigt att dra på sig gympaskorna klockan sju 

en kall vintermorgon så kommer du att tacka 

din fyrbenta vän för promenaderna i 

efterhand. Enligt en amerikansk studie var 

oddsen att få den mängd motion som 

rekommenderas, för en normalfrisk 

människa, 34 procent högre bland hundägare 

än personer utan vovve. 

 

2. Den kan hjälpa dig att sluta röka 

Nej, inte genom att slita cigaretten ur din 

hand eller föreläsa pedagogiskt om 

cancerrisken. Men vetskapen om att vovven 

kan ta skada av den passiva rökningen gör det 

lättare för hussar och mattar att ge upp sin 

ovana, visar en amerikansk studie från 2008. 

28 procent av de husdjursägare som rökte 

uppgav att information om riskerna för 

hunden skulle motivera dem att sluta. 

3. Den gör dig mindre stressad 

Hundar gillar att kela och leka och studier har 

visat att när vi klappar och busar med dem 

utsöndrar våra hjärnor vällusthormonet 

oxytocin, som tros kunna minska stress, oro 

och aggression. Att kasta boll i parken med 

Bamse, Zorro eller Buster kan således vara ett 

behövligt avbrott från gnagande tankar och 

andra måsten som tenderar att inkräkta på vår 

fritid. 

  



 
 

4. Den berikar dig socialt 

Det är inte för inte som hunden kallas för 

"människans bästa vän". Många som lever 

ensamma eller på avlägsna platser sätter stort 

värde i jyckens sällskap. Dessutom bidrar 

rastpromenader och hundkurser till 

interaktion med andra hundägare och 

motionärer. 

 

5. Den underlättar arbetsdagen 

Relativt få svenska arbetsplatser tillåter att 

man tar med sig vovven till kontoret, men 

enligt en undersökning som Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) genomförde för 

några år sedan ansåg 59 procent av 

arbetsgivarna att hundar kunde bidra till en 

trivsammare arbetsmiljö. 

 

En amerikansk studie har visat att både de 

anställda som fick ta med sig sina pälsklädda 

kompisar till jobbet samt deras kolleger 

upplevde mindre stress och kände sig mer 

tillfredsställda under arbetsdagen. 

6. Den motverkar depression 

Djurterapi har visat sig vara effektivt på 

personer som lider av psykisk ohälsa. I 

Sverige har till exempel patienter med ångest 

och depression fått prova på att vistas på 

gårdar i naturen, där de har rehabiliterats med 

hjälp av hästar och ridning.  

Även umgänget med hundar ökar 

utsöndringen av må bra-hormonet oxytocin, 

som tros lindra nedstämdhet och smärta. 

På Miami University i USA har studenter 

tillgång till så kallade ”terapihundar” under 

tentaperioderna, då hemlängtan och den 

mentala pressen är som störst. 
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Gullig och charmig till tusen – men visst vet hunden om det 
Av Anne Wedin 
När din vovve gör stora ögon, lyfter på 

brynen och sticker ut tungan försöker den 

säga dig något. Men det handlar inte om 

mat. 

Åtminstone inte om man ska tro en ny 

studie som undersökt människans bästa 

vän.  

 

Alla som har en hund eller tillbringat tid med 

de fyrfota husdjuren vet att de kan göra allt 

för att få din uppmärksamhet. En ny studie 

som publicerats i Scientific Report tyder på 

att hundar använder ansiktsuttryck för att 

prata med människor. 

Genom att sticka ut tungan, använda de 

oemotståndliga valpögonen eller höja på 

ögonbrynen vill alltså hunden säga dig något. 

Tidigare trodde man att hundars skiftande 

ansiktsuttryck skedde ofrivilligt, men nu 

visar forskning att det kan vara ett medvetet 

försök till kommunikation och även 

manipulation. 

24 hundar analyserades i experimentet. 

För att undersöka fenomenet undersöktes 

totalt 24 hundar, 13 var hanar och elva var 

tikar, alla mellan ett och tolv år gamla. En 

person befann sig i samma rum som hunden 

och tittade antingen direkt mot hunden eller 

åt ett annat håll.  

Man provade även att använda godis som 

lockbete. Allting spelades in på film som 

sedan analyserades. Chansen att hunden 

använder olika ansiktsuttryck ökade när 

personen tittade på hunden. 

Mat hade ingen effekt på hundens 

beteende 

Förvånande nog visade studien att mat inte 

hade någon nämnvärd effekt på hundarnas 

beteende. Men exakt vad det är hunden 

försöker säga dig förblir dock ett mysterium, 

åtminstone tills vidare.  

”Jag tror att studien bidrar till en ökad mängd 

bevismaterial som visar att hundar är känsliga 

kring vår uppmärksamhet. Vilket inte 

nödvändigtvis är något som en hundägare 

kommer att förvånas över”, säger Juliane 

Kaminski från University of Portsmouth, 

medförfattare till studien, till The Guardian. 

  



 
 

Hundens blick gör dig lycklig 

 

Drar det på smilbanden när du tittar in i en 

hunds ögon? Nu är det till och med 

vetenskapligt bevisat att detta gör oss 

lyckliga. När en hund tittar på oss, så tittar vi 

tillbaka. Och när vi tittar tillbaka så tittar 

hunden ännu mer på oss. Detta utbyte gör att 

det frigörs lyckohormoner. Det 

känslomässiga bandet mellan hundar och 

deras ägare är betydligt starkare än vad man 

hittills trott. Bara genom att se varandra i 

ögonen ökar nivåerna av ett hormon som får 

både hunden och ägaren att må bra. 

Hundägare berättar ofta (och gärna) om den 

tillgivenhet och kärlek deras husdjur visar sin 

matte eller husse. 

Nu visar forskning att hunden åker snålskjuts 

på samma mekanism som vi människor 

använder oss av när vi ska knyta an till våra 

barn eller en partner – och att det är 

ögonkontakten som räknas. 

Det blir som en positiv loop. När hunden tittar 

på oss påverkas vi så att vi tittar mer på 

hunden, något som i sin tur får hunden att titta 

mer på oss, säger Per Jensen, professor i 

etologi (läran om djurens beteende) vid 

Linköpings universitet. 

I den aktuella studien, som presenteras i 

Science, studerade japanska forskare 

interaktionen mellan hundar och deras ägare 

(som satt på en stol) i ett rum. Forskarna 

noterade om de rörde vid eller såg varandra i 

ögonen. 

Det visade sig att ögonkontakt resulterade i 

förhöjda nivåer av hormonet oxytocin, både 

hos hunden och dess ägare, 30 minuter 

senare. 

”Det här oxytocin-systemet finns hos många 

däggdjur och används när två individer ska 

knyta sociala band med varandra”, säger Per 

Jensen. 

För att vara säker på sin sak sprejade 

forskarna även oxytocin i hundarnas nosar 

innan de kom in i rummet. Tikar, men inte 

hannar, reagerade genom att titta längre på 

sina ägare, något som resulterade i förhöjda 

oxytocin-nivåer hos ägarna. 

 

 

Inte hos vargar 



 
 

Forskarna, verksamma vid Azabu University, 

utförde liknande experiment hos tama vargar 

som fötts i fångenskap och deras ägare. Men 

ingenting hände, vare sig hos vargar eller 

människor. 

”Det är väldigt intressant eftersom det tyder 

på att den här förmågan hos hundar är 

evolutionär, att hundens förmåga till kontakt 

med människor beror på en genetisk 

förändring som uppkommit under samlivet 

med människan”, säger Per Jensen. 

Studien väcker också liv i en gammal debatt, 

huruvida hunden är en egen art eller inte. 

En del biologer räknar den till en underart till 

vargen, men den här studien ger stöd för att 

hunden är en egen art. 
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Hasse – den outtröttlige 
Av Anne Wedin 
Under ett antal år har jag haft förmånen att 

hjälpa Hasse med AP-bladet som vi, lite 

respektlöst, kallar Affenbladet. Vi har haft 

massor med spännande diskussioner under 

bilturer till olika evenemang. Hur tidig 

morgonen än varit har Hasse varit på 

strålande humör. Vi har diskuterat innehållet 

i kommande AP-blad, världsläget, hundar, 

marknadsföring och berättat historier ur vårt 

eget liv. 

Troget har han läst mina artiklar och med stor 

klokskap kommit med kommentarer. 

En mer drivande och rakryggad person än 

Hasse har jag aldrig träffat på. Genom hans 

energi och kreativitet har innehållet förnyats. 

Klubbens medlemsaktiviteter har tagit ny fart 

till mångas glädje. Djurens dag på Solvalla 

och Affendagen med familjeaktiviteter är 

bara några exempel.  

Vår hemsida uppdateras regelbundet genom 

hans försorg.  

 

Att Hasse inte har någon affenpinscher utan 

en schnauzer har på intet sätt påverkat hans 

intresse för vår lilla klubbs verksamhet. 

Uppgifter som många finner tråkiga som 

medlemsregister, uppfödarregister och andra 

administrativa uppgifter har uppdaterats med 

samma glödande energi.  

Att klubben har kunnat luta sig mot Hasses 

rika kontaktnät och erfarenheter under många 

år gör att den kan gå vidare väl rustad. 

Hasse, tack för många långa telefonsamtal, 

glada skratt och ett samarbete som jag 

kommer att sakna.  

Allt gott önskar vi dig och för att du inte ska 

glömma bort oss kommer du att få kommande 

Affenblad hem i brevlådan.  

 

Anne 

 


