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Läs vad Per Jensen, professor 
i etologi vid Linköpings 
Universitet, kommit fram till 
om hundars förmåga att 
härma och läsa känslor. 

 

Klubbens verksamhetsplan med  
nya styrelsemedlemmar 

  

Affenspecialen och Affendagen 

Pollenallergi hos hund 



AFFENBLADET ÄR AFFENPINSCHERKLUBBENS 

MEDLEMSTIDNING  
och ges ut med 3 – 4 nr per år till samtliga medlemmar i 
Affenpinscher-klubben. Den ska vara såväl informativ 
som lärorik för medlemmarna. Utöver i Affenbladet 
publiceras information även på klubbens hemsida, 
www.affenpinscher.se/ och i klubbens Facebookgrupp.  
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@wedinab.se och 

Hans Peterson, 070-652 05 05  
solweig.hans@tele2.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 jan - feb 2018:  

Maria Herbertsson Hallsberg, Bernt-Uno 
Högman Tyresö, Ingrid Fryklöf Västerås 
och Linn Wester Vällingby.  

Dessutom välkomnas naturligtvis samtliga 
nya medlemmar under 2018, vilka redak-
tionen tyvärr saknar uppgifter om vid tryck-
ningen av detta nummer. 

 



 
Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

NYTT ÅR – NYA MÖJLIGHETER! 

Affenpinscher fortsätter att synas och ta fina 
titlar i utställningssammanhang både i 
Sverige och övriga världen.  Det är bra! 
Rasen förtjänar all uppmärksamhet! 

Bland de nya ”möjligheterna” kan vi läsa in 
att vi fått tillbaka våra ”gamla” redaktörer för 
Affenbladet – Anne Wedin och Hans 
Peterson. Som vanligt behöver vi alla försöka 
bidra till innehållet genom att tipsa 
redaktörerna om aktiviteter, artiklar o dyl 
eller gärna skriva några egna rader, kanske ett 
kåseri. Skicka gärna bilder och några tankar 
kring dem – det behöver inte vara något 
märkvärdigt utan bara en spegling av hur det 
är att ”vara med affenpinscher”.  

Arbetet med revideringen av RAS 
(Rasspecifika avelsstrategier) pågår och för 
närvarande ska vi bearbeta de inkomna 
hälsoenkäterna från er affenägare. Vi har fått 
in en hel del men tar tacksamt mot fler om du 
eventuellt inte hunnit med att skicka in din.  
Ju fler vi får in desto bredare syn kan vi få på 
rasen och förhoppningsvis kan vi utforma ett 
RAS-dokument som kommer att vara till 
nytta för uppfödarna och därmed rasen som 
helhet.  RAS upprättas på uppdrag av 
Svenska Kennelklubben för alla raser och är 
avsett att beskriva både problem och starka 
sidor hos respektive ras.  

När detta nummer kommer ut har årsmötet 
nyss avhållits. Mötet var lugnt och avhand-
lades ganska snabbt – vi väntade alla med 
spänning på den föreläsning som vi skulle få 
ta del av från Dr. Mhairi Brown, uppfödare av 
rasen sedan 30 år med kennelprefix Orlock, 
England. 

Styrelsen vill framföra stort tack för utmärkt 
arbete till Inez Fryklöf och Victoria Lilja som 

båda avsagt sig omval. Vi vill också 
välkomna våra nya styrelsemedlemmar: 
Susanne Lundberg, Heidi Marks och Maria 
Herbertsson. Personligen vill jag tacka för 
förtroendet att vara ordförande ett år till. 

Planeringen av Affenspecialen och Affen-
dagen är i full gång – se annan plats i 
tidningen. Som jag i tidigare ”rader” påtalat 
så är det svårt att täcka in hela landet med 
aktiviteter varför vi är ytterst tacksamma för 
förslag som kan genomföras antingen i större 
sammanhang eller mer begränsat. 

 

Hundarna har under en tid varit i behov av 
att trimmas, men eftersom pälsen aldrig tovar 
ihop sig så är det ju inget problem ha lite 
längre hår - kan ju vara bra när det är kallt.  
När jag nu tog itu med saken d.v.s. kammade, 
trimmade och snyggade till så fick de inte 
bara fina frisyrer utan självkänslan växte 
tydligen i glansen av allt beröm över hur 
tjusiga de blev. Malligare än någonsin, lite 
brösttoner för att försäkra sig om att ”jag är 
snyggast”, springa fortast både ut och in för 
att visa upp sig för besökare och grannar – ja 
det finns nästan ingen begränsning över hur 
stolt man kan gå, på allra yttersta tån med 
uppsträckt huvud, gärna med pipdjuret 
munnen, och ett ivrigt vridande på huvudet 
för att kolla om alla ser och förstår.   

Jodå vi ser – ni är snyggast – försäkrar vi. 
Till och med vår gamling Doris 14½ år (vit 
dvärg-schnauzer), som varit ganska trött på 
senare tid, har peppats av allt högljutt krav 
på uppmärksamhet och går med raskare steg 
och höjt huvud. Tänk vad lite ”hair makeup” 
kan göra. 

  



Styrelse och funktionärer 2018 
Styrelse 

Orförande: 

 

Nina Karlsdotter 
072-251 07 17 
ordf@affenpinscher.se 

 

Ledamot: 

 

Susanne Lundberg 
073-673 57 97        
sp.lundberg@telia.com 

Vice 
ordförande: 

Katarina Paulsson 
076-869 73 15 
katarina@affenpinscher.se 

Kassör: Pia Witt 
072-5274908   
piawitt@tele2.se 

Sekreterare: Yvonne Larsdotter 
070-792 03 01 
yvonne.larsdotter@gmail.com 

Supplenat: Heidi Marks 
070-891 77 71 
heidibirgitta.marks@gmail.com 

Ledamot: Tina Schaub-Wester 
073-350 17 21 
tina.schaubwester@ribbyskolan.se 

Suppleant: Maria Herbertsson 
070-390 22 32 
maria.herbertsson@live.se 

    
Verkställande utskott Nina Karlsdotter, Katarina Paulsson,       

Pia Witt, Yvonne Larsdotter 
    
Funktionärer   
Arbetsgrupp 
RAS: 

Nina Karlsdotter,            
Tina Schaub-Wester 

Avels-
rådgivning: 

Ännu ej klart 

Arbetsgrupp 
Specialen: 

Katarina Paulsson (s) 
Yvonne Larsdotter 

Hemsida: Yvonne Larsdotter,            
Tina Schaub-Wester 

    

Revisor: Hans Peterson 
solweig.hans@tele2.se 

Revisor: Anne Wedin  
anne@wedinab.se 

 

Obs! Ytterligare funktionärer fastställs successivt allteftersom behov påkallar detta. De 

kommer att anges på klubbens hemsida samt i kommande nummer av Affenbladet.  

Se klubbens hemsida www.affenpinscher.se för mer detaljerad information om klubbens 
styrelse och funktionärer. 

  



Kanslihundarna 
Av Yvonne  Larsdotter

 
Dockan och Sally

Tjena tjena Dockan och Sally! Himla kul att 
se er! 

- Hejsan på dig Ville! Har du fått äta mycke 
julmat? 

Om! Haft en bra jul och det behövs för hösten 
har varit jättejobbig…. Min matte har haft så 
mycket på jobbet. Först i september var det 
Länsklubbskonferensen, där är hon med som 
personalrepresentant, och sen har det varit 
utbildningshelg för nya kennelkonsulenter 
och en hel helg med samtliga konsulenter i 
Sverige inbjudna till kansliet. Och på det 
Stockholm Hundmässa där har hon ju 
personalrummet där det finns fika och mack-
or för alla anställda som jobbar! 

- Oj, så jobbig höst har inte våran matte 
haft. Du, det där med Länsklubbs-

konnea… vad hette det? Vad är det för 
nåt? 

Länsklubbskonferens är en helg vartannat år 
då det inte är Kennelfullmäktige, då samlas 
ca 2-3 delegater från varje länsklubb i Sverige 
och diskuterar, dels sin egen verksamhet, man 
jämför om man kan göra nåt mer och bättre 
för sina medlemmar, och sen diskuterar man 
säkert sina ev motioner till 2019 års KF. Ja 
sen är ju SKKs ledning där och pratar om sitt 
arbete i Centralstyrelsen. 

- Jaha då förstår vi… men vi har en fråga 
till, vad gör en kennelkonsulent? 

Jo ni förstår flickor att dom åker runt i landet, 
ja dom behöver inte åka så långt, det finns ju 
flera i varje län förstås, och besöker 
uppfödare som tillhör SKK, tittar hur dom har 
ordnat för sina hundar, hur valpar har det, och 



så kan dom ge goda råd till uppfödare som 
kanske har sin första kull, det kan nog 
behövas. 

Hur har ni det annars däruppe Dockan och 
Sally? Vi sitter ju inte på samma våningsplan 
längre…. 

- Om du visste Ville så trevligt vi har! 
SKKs ordförande har ju sitt rum här och 
när han kommer har han med sig sin hund. 
Det är en basset fauve de bretagne, oj så 
svårt att säga, en fransk ras. Hon heter 
Heffa och är jättegullig! Fast Ryssen, det 
är mopskillen, han tycker att vi ska kalla 
henne för ”klumpen”! Du vet från sagan 
om Nalle Puh… fast då blir vi arga på 
Ryssen! 

 
Dockan 

Är hon duktig att jaga då? Den rasen är ju en 
drivande jakthund som används till kanin, räv 
och rådjursjakt. 

- Vet inte, men vi har hört att hennes husse 
tränar viltspår med henne och det tycker 
hon är roligt! Jaa och sen har vi ju våran 

chef, VD alltså, han har skaffat en ny 
hund, en golden retrieverflicka som heter 
Billie. Hon är som dom flesta golden, 
skrattar och flamsar i ett kör! Och så finns 
ju Doris, en borderterrier. Hon är 
superduktig, lugn och fin och jättesnäll! 
Och så Ryssen, men han sitter mest på sin 
mopsrumpa och gör inge väsen av sig 
utom när vi ska fika, då går han runt och 
ska smaka av allas fikabröd… 

 

- Fast nu under januari och februari har 
våran matte också haft lite att stå i, eller 
hur Sally!  

 

- Jaaa Dockan, himmel vad hon har sorterat 
och kört kopieringsmaskinen! 

Vad då, få höra!! 

- Jo du vet Ville, i år är det ju 
Kennelfullmäktige där SKK väljer ny 
styrelse och delar ut utmärkelser och så…. 
Du ser vad jag har lärt mig! Och matte har 
sorterat och kopierat alla förslag till 
Hamiltonplaketten som delas ut till 
uppfödare som har lyckats utmärkt med 
sin uppfödning. En jättetjock pärm var det 
och det är bara 10 som kan få plaketten…. 

Oj, det låter spännande! Var det någon affen-
pinscheruppfödare som nominerats?  

- Hahaha! Nyfiken i en strut Ville! Det talar 
jag inte om för det är hemligt till septem-
ber när KF avhålls. Vadå nommi… måste 
du använda så konstiga ord? 

Glöm det Dockan! Vi hörs igen längre fram! 
Ha det så bra bägge två! 

- Hej då Ville! Glöm inte hälsa din 
rumskompis boxer Ninja! 

 

  



Från årsmöte 17 februari 2019 

Liksom förra året genomfördes årets möte 
hos klubbens huvudsponsor, Möller Bil AB, i 
Västerås. Och, liksom förra året, lotsade Eva 
Andersson i egenskap av utsedd mötesord-
förande deltagarna snabbt och smidigt genom 
alla programmets stadgeenliga punkter.  

Klubbens avgående och tillträdande styrelse-
ordförande, Nina Karlsdotter, avtackade med 
blommor vice ordförande, Inez Fryklöf, för 
hennes fleråriga engagerade styrelsearbete. 

Efter stadgeenlig justering av protokollet 
avslutades mötet för goda smörgåsar med 
förfriskningar. 

 
Efter den välbehövliga pausen vidtog ett 
intressant föredrag av Dr. Mhairi Brown, 
domare, rasspecialist och uppfödare. Med 
utgångspunkt från affenpinscherns ”funk-
tion” som råttjägare redan i det medeltida 
bondesamhället motiverade Dr. Brown på ett 
övertygande sätt hela affenpinscherns anato-
mi, del för del, alltifrån bakställ till munnens 
underbett. 

 
Dr Mhairi Brown 

 

Affenpinscherklubbens verksamhetsplan för 2019 

PLANERADE AKTIVITETER FÖR KLUBB OCH STYRELSE

Affendagen, medlemsträff med hundar där klubben ordnar med förtäring samt en aktivitet 
eller föreläsning som torde intressera alla. Kommer att ske under maj/juni månad. 
Information på hemsida och Facebook. 

Affenspecialen, i samarrangemang med SSPK, ska avhållas den 31 augusti 2019 på Vilsta 
Sportcentrum i Eskilstuna. Sedvanlig annons kommer på hemsida och facebook. 

Affenpromenad, någon gång under våren 2019, ej medlemstvång. Information/upprop via 
facebook. 

Styrelsen ska: 
 ha minst 4 protokollförda sammanträden. 
 under året slutföra revidering av RAS med tillförande av Hälsoenkäten. 
 också där möjlighet finns, marknadsföra både rasen och Affenpinscherklubben såsom t.ex. 

vid Djurens Helg på Solvalla. 

Affenbladet ska utges med ca 2-3 nr under 2019. 



Pollen - plåga för allergiska hundar 
Källa: Agria 

Med våren kommer också pollen. För allergiker är det en tuff tid och idag vet vi att 
också hundar kan lida av pollenallergi. 

Pollenallergi hos hund är inte ett helt 
ovanligt problem. Däremot är det många 
hussar och mattar som inte vet att deras 
hundar lider av pollenallergi. Lotta Möller, 
veterinär på Agria Djurförsäkring, menar att 
pollenallergi definitivt förekommer bland 
hundar. 

– Ofta märker man symptomen genom att 
hunden får klåda, rinniga ögon eller att de 
biter och slickar på tassarna. De kan också 
bli snuviga, förklarar hon. 

SVÅRT ATT FÖREBYGGA 

Lotta berättar att allergin är årstidsbunden 
precis som hos människor. 

– Även för hundar tar det ett tag att utveckla 
allergin. Oftast debuterar luftburna allergier 
när hunden är mellan ett och tre år gammal, 
berättar Lotta. 

Eftersom pollen finns överallt är det en 
allergi som är svår att förebygga. Lotta har 
själv träffat på ett antal hundar med 
problemet. 

– Jag brukar rekommendera att man först 
provar att behandla med tabletter mot allergi 
om det är en mindre hund och om inte 

problemen är allt för stora. Man kan också 
prova att bada hunden med ett klådstillande 
eller återfuktande medicinskt schampo för 
att minska den del pollen som hunden tar upp 
genom huden, säger hon. 

I svåra fall brukar veterinären behöva sätta i 
kortison under pollensäsongen. Den enda 
förebyggande sättet att komma åt problemet 
är att inte avla på hundar med pollenallergi. 

UTREDNING TAR TID 

Om du misstänker att din hund är allergisk 
bör du ta kontakt med din veterinär. För att 
ta reda på om det är allergi måste veterinären 
göra en omfattande utredning av hunden. 
När det uteslutits att hundens problem inte 
beror på parasiter, en infektion eller foder 
kan veterinären göra ett så kallat pricktest 
eller ta ett särskilt blodprov på hunden. 
Pricktestet visar vilken typ av pollen eller 
andra luftburna ämnen hunden är allergisk 
mot. 

– Att säkerställa vilken typ av pollen hunden 
reagerar på gör att det i vissa svåra fall går 
att vaccinera mot allergin. I de fallen 
specialtillverkas ett vaccin som kallas 
hyposensvaccin för just den hunden. 

 
ATOPI - LUFTBUREN ALLERGI HOS HUND OCH HUDTEST  
När hunden inandas sådana ämnen som den tidigare bildat antikroppar mot, uppkommer en 
form av allergi som kallas atopi. För att kunna ställa diagnosen atopisk allergi görs ett hudtest 
hos veterinären.  

KVALSTER OCH POLLEN BESVÄRLIGT 

I den mån det är möjligt bör man undvika att en atopisk hund kommer i kontakt med de 
allergener som den reagerar på. Det kan dock vara svårt då de flesta atopier i Sverige 
orsakas av husdamm och husdammskvalster, som finns i varje hem. Om man städar ofta 
och undviker dammsamlande material så kan man underlätta hundens tillvaro. Allergi mot 
pollen kan också vara besvärligt då ju pollen är tämligen svårt att undvika. 

 



 

Affenspecialen 2018 
Årets special ägde rum på Vilsta Sportcenter i Eskilstuna i samarrangemang med SSPK och 
övriga 4 raser inom SSPK. Det var en riktigt varm dag med mycket sol men trots det pigga 
och glada hundar och människor. 

Ett stort tack till årets domare, Charlotta Melin, och ett lika stort grattis till alla vinnare och 
deltagare. Vi hoppas få träffa er igen nästa år. 

 

RESULTAT: 

Best in show 
SEUCH NOUCH FIUCH DKUCH 
FIV-15 HEW-S5 SEJV-15-16 
JEUW-15 NORDV-15 NV-16 SEV- 
17 NOV-18-SEV18 
Velvet Dandy´s Cinnamon Bun 

Bäst i motsatt kön 
SEUCH Velvet Dandy´ Bubbels 

Bästa uppföddargrupp 
Kennel Velvet Dandy 

Bästa veteran 
SEUCH NOV-11 SEVV-17 
Velvet Dandy´s Loranga 

Bästa valp 
Velvet Dandy´s Ichabod Crane 

Bäst i motsatt kön valp 
Shecharza Caidamente 
 

 

 

 

 



 

   

 



Några nya (nästan) styrelsemedlemmar presenterar sig 
SUSANNE LUNDBERG 

Jag är en gammal repris kan man säga. Har 
suttit med i styrelsen tidigare, hade då bl a 
hand om RAS . Nu sitter jag inte ”bara” med 
i styrelsen utan är valphänvisare sedan flera 
år tillbaka.  

Har sparsamt fött upp affenpinscher sedan 
cirka tio år under kennelnamnet Caudatus.  
Älskar verkligen den här rasen då den är så 
lätt att leva med, den kräver så lite jämfört 
med andra raser men har ändå en potential 
för det mesta.   

Jag har för tillfället två urgamla schnauzrar 
Jenna drygt 16 år och hennes dotter Nellie 

snart 14 år, därpå har jag mitt hjärtegull, Madicken 12 år, (hon har högtidligt lovat mig att 
hon aldrig ska dö), hennes dotter Uppitupp 8 år och Madickens halvbror Jazz 6 år. I hushållet 
ingår även en make, Peter och två katter på 15 år, Figaro och Amadeus.  

 

HEIDI MARKS 

Min man och jag var på Älvsjömässan i 
december 2015, vi blev förtjusa i rasen och 
skaffade vår första valp sommaren 2016. För 
drygt ett år sedan så tyckte Tyrion att han 
behövde en kompis hemma så vi skaffade vår 
andra, då femmånaders, valp Victor. Hundarna 
är kusiner och självklara, älskade 
familjemedlemmar även av bonussonen Tim och 
mattes bror Birger. Tyrion var först på 
hunddagis men efter att Victor kom så har Birger 
varit daghusse. Tyrion och Victor är därför 
sällan ensamma hemma. Det är nog något som 
vi borde träna på! Vi bor på västra 
Kungsholmen, Tyrion och Victor har fullt upp 
med att ha koll på sitt område och att charma 
grannarna. Det finns många fina promenadstråk 
på Kungsholmen och rätt som det är så åker vi 
på helgäventyr till Ljusterö eller något annat 
lantligare ställe. Victor är imponerande tuff för 

sin storlek och mest intresserad av att vara den som bestämmer hemma. Tyrion är väldigt 
intresserad av tikar och vill definitivt bli pappa någon gång. Tyrion och Victor är de bästa 
hundarna som man kan ha! 

  



Hur bra är hundar på att härma andra hundar? 

Bearbetat av Anne Wedin 

Källa: Per Jensen samt Scandurra, A., Mongillo, P., Marinelli, L., Aria, M., D’Aniello, B., 2016. 
Conspecific observational learning by adult dogs in a training context. Applied Animal Behaviour 
Science 174, 116–120. doi:10.1016/j.applanim.2015.11.003

Det är underbart att läsa att forskningen nu 
bekräftar något som vi vetat sedan vår första 
affenpinscher Aussietôt. När vi började träna 
agility med henne och hennes ”falska” bror 
Avanti visade hon inget som helst intresse 
för verksamheten. Avanti och husse tränade 
och jag och Tottan satt och tittade på. Detta 
pågick ett oändligt antal helger. Men en 
lördag fick Tottan plötsligt för sig att nu 
skulle hon visa att hon också kunde. Andra 
åskådare log lite snett och hejade på mig och 
Tottan. Alla ansikten uttryckte skepsis. Mitt 
också!  

In travade Tottan med mig bakom sig och 
hundskrället gjorde hela banan inklusive 
slalom inte snabbt men dock! När vi kom i 
mål applåderade alla och Tottan utstrålade 
stolthet. Hon hade visat att hon kunde och 
det var det viktigaste. 

På senare år har den s.k. “do-as-I-do”-
metoden rönt ett ökat intresse i hundvärlden. 
Det är den italienska etologen Claudia 
Fugazza som utvecklat den baserat på 
hennes forskning, som visat att hundar är 
duktiga på att imitera handlingar som de ser 
ägaren utföra. Det kan utnyttjas för att visa 
hunden vad man vill att den ska göra i stället 
för att använda traditionell betingning-
baserad träning. Men hur bra är hundar 
egentligen på att ta efter varandra? Många 
hundägare har erfarenheter av att de verkar 
göra det i en mängd olika situationer, men de 
vetenskapliga beläggen för att de verkligen 
kan göra det är få. Det finns ofta en mängd 
andra möjliga förklaringar till det som ser ut 
som äkta imitation. 

Ett forskarlag från Italien har nu publicerat 
resultaten av ett välgjort experiment, som 

visar att hundar faktiskt har god förmåga att 
ta efter ett beteende som de ser en annan 
hund utföra. I experimentet, som utfördes på 
labradorer av olika ålder och med olika 
träningsbakgrund, lät man hundarna först 
försöka att med hjälp av ägarens 
instruktioner utföra ett av två möjliga trick: 
antingen hoppa upp och sätta sig på en 
stubbe, eller klättra upp för en kort stege till 
en barnrutschbana. Ägarna fick använda 
vilka metoder som helst för att lära dem 
beteendet. Sedan valde forskarna ut de 
hundar som inte lyckades lära sig trots 
ägarnas enträgna försök. Dessa delades in i 
två grupper: den ena fick helt enkelt vila i 
några minuter, medan den andra gruppen 
fick se en i förväg tränad hund utföra tricket. 

I försökets nästa del fick så de hundar som 
tidigare misslyckats försöka igen. Resultaten 
var tydliga: 10 av de 16 hundar som sett en 
annan hund utföra tricket klarade det nu 
ganska snabbt, medan bara 4 av de 17 som 
inte hade sett demonstrationen lärde sig 
utföra rätt handling. Skillnaden mellan 
grupperna är statistiskt säker, och visar att en 
hund kan lära sig vad den förväntas göra 
genom att helt enkelt observera en annan 
som demonstrerar. 

Forskningen visar att hundar har en 
djupare medvetenhet om andra individer 
och deras handlingar än många trott.  

Men den ger oss också en del praktiska tips. 
Tänk till exempel om din hund inte förstår 
det här med att springa genom tunneln på 
agilityplanen. Då kan det vara en bra idé att 
låta honom kolla in hur andra hundar gör.  

  



Hundar kan läsa människors känslor 
Bearbetad av Anne Wedin 
Texten är skriven av Per Jensen, professor i etolog vid Linköpings universitet. Nyligen kom 
hans bok ”Den missförstådda hunden” ut på Natur och Kulturs förlag

Du kan le mot din hund, utan att vara rädd att den ska tro att du står i begrepp att bita 
den för att du visar tänderna. Hundar kan genom att se en människas ansikte tolka vad 
personen känner. Etologiprofessor Per Jensen ger oss inblick i en av studie som visar 
hur skickliga hundar är på att avläsa människors känslor. 

Förstår hunden känslouttryck? Frågan kan 
tyckas onödig – de flesta som har hund är 
såklart övertygade om att den förstår när 
man är arg och när man är glad. Flera olika 
forskningsstudier har också visat att hundar 
är bra på att känna igen ansiktsuttryck med 
olika emotionell innebörd hos människor – 
några av dem har jag tidigare skrivit om här 
på bloggen. Men en ny studie visar att den 
här förmågan är betydligt mer avancerad än 
vad man tidigare trott. Hundar kan nämligen 
generalisera känslouttryck mellan olika 
sinnesintryck, eller modaliteter som den 
tekniska termen lyder. 

Att vi människor kan göra det är såklart 
ingen nyhet, det är bara att tänka på hur man 
själv fungerar. Om du hör en person tala med 
en ilsken röst samtidigt som du ser en bild av 
samma person med antingen ett glatt eller ett 
argt uttryck förstår du att det arga ansiktet 
hänger ihop med rösten. Kan hundar göra 
samma koppling? 

Den engelska forskargruppen använde 17 
hundar av olika ras, kön och ålder och 
utförde ett enkelt experiment med dem. Man 
visade bilder på arga och glada ansikten 
samtidigt som de fick höra inspelade röster 
som lät antingen glada och lekfulla eller 
ilskna och förmanande. Det här upprepades 
med bilder av hundansikten med samma 
emotionella innehåll som parades med 
antingen ilskna skall eller lekfulla hundläten. 
Varje presentation av ansikte och läte pågick 

i fem sekunder. Med hjälp av en video-
kamera filmade man hundens ögonrörelser  

 

 
Per Jensen 

och kunde sedan med stor precision mäta 
vilken av de två bilderna de tittade mest på 
under varje testomgång. Varje hund testades 
tio gånger vid vardera två olika testtillfällen. 

Resultaten visade att hundarna ägnade 
betydligt mer intresse åt det ansikte som 
visade samma emotionella uttryck som lätet 
de hörde. Om de hörde en glad och lekfull 
stämma från en människa tittade de främst 
på det glada ansiktet. Hundansiktena kopp-
lades på samma sätt ihop med det 
korresponderande ljudet. Det visar att 
hundarna kopplade ihop känsloläget i 
ansiktena med de röster och läten de hörde 
och är ett starkt vetenskapligt bevis för att 
hundar verkligen kan läsa av den 
emotionella innebörden i människors 
uttryck. 

 

  



Känner en hund att du är rädd? 
Bearbetad av Anne Wedin 
Texten är skriven av Per Jensen, professor i etolog vid Linköpings universitet. 
Många har upplevt hur deras hundar verkar kunna lukta sig fram till om en person är 
rädd eller inte. En hundrädd människa har det inte lätt, trots att man försöker bete sig 
naturligt och avslappnat verkar hundarna kunna avslöja hur man känner sig. Men är 
det verkligen sant?   Och är det lukten de använder? Utsöndrar en skrämd person 
dofter som en hund kan identifiera?

En ny italiensk forskningsstudie visar att 
hundar faktiskt känner skillnad på doften 
från en rädd och en glad person. Och de 
reagerar starkt på det de känner. 

Forskarna började med att samla in 
doftprover från en samling manliga 
försökspersoner. Medan de tittade på video 
med antingen skräckfilm eller komedier 
samlades armhålesvett in med hjälp av 
kompresser. Dessa personer var inte med i 
någon annan del av experimentet, utan var 
enbart doft-donatorer. 

 Själva försöket genomfördes på 40 hundar 
(retrievers). Hundarna och deras ägare fick 
vistas i ett rum tillsammans med en 
försöksledare under en tid för att vänja sig 
vid situationen. Därefter placerades en 
behållare mitt i rummet. Den innehöll bitar 
av de doftande kompresserna från antingen 
de rädda eller glada doft-donatorerna. I en 
tredjedel av försöken var behållaren tom, för 

 

 att utesluta att de effekter man såg kunde 
bero på själva experimentsituationen. Under 
två minuter studerades hundarnas beteende 
och puls, som ett mått på stress. 

När behållaren innehöll doft från en skrämd 
person visade hundarna mer stressrelaterade 
beteenden och hade högre puls. När doften 
kom från en glad människa var hundarna å 
andra sidan mer intresserade av behållaren 
och ägnade mer tid åt att interagera med den 
främmande försöksledaren i rummet. 

Resultaten visar att hundar har en god 
förmåga att uppfatta skillnaden mellan 
doften av en rädd och en glad person. 
Forskningen ger inga svar på vilka 
doftämnen det kan ha varit som hundarna 
reagerade på, men man kan anta att det är 
rester av olika hormoner som utsöndras via 
svetten. Med andra ord: Som många av oss 
har misstänkt är det svårt att gömma sina 
känslor för en hund. Den känsliga nosen 
avslöjar hur vi mår innerst inne. 

  

 

 

Affendagen den 9 juni 2019 

Dockan hälsar alla Välkomna till årets Affendag i 

Brunkebergs Hage, Enköping.  

Mer information, vägbeskrivning, 

anmälningsavgiften mm kommer längre fram på 

hemsida och i facebook-gruppen. 



Ändrad proteinprofil under tidig dräktighet hos hund 
Forskningsnyheter nr 2 2019 

Idag saknas bra metoder för tidig diagnos av dräktighet hos hundar. Det är därför av 
intresse att identifiera biologiska markörer som kan användas i framtida dräktighets-
diagnostik. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har med 
detta som mål undersökt hur nivåer av specifika proteiner i blodet förändras under 
tidig dräktighet hos hund. 

Masspektrometri är en etablerad teknik som 
används för att identifiera och mängdbe-
stämma proteiner i kroppsvätskor. I den 
aktuella studien användes två olika 
masspektrometriska metoder. Med den 
första identifierades proteiner vars mängd 
förändrades i blodet under dräktighet hos 
hund. Därefter utvecklades en riktad metod 
för att bestämma koncentrationerna av ett 
urval av dessa proteiner. 

Efter 2 veckors dräktighet skilde sig 32 
proteiner mellan dräktiga och icke-dräktiga 
tikar, och 12 av dessa proteiner valdes ut för 
koncentrationsbestämning. Den riktade 
metoden visade högre koncentration av 
proteiner som är inblandade i inflammation 
och i blodets koagulation från 2-3 veckors 
dräktighet (fibrinogen och CRP, respektive 
fibrinogen och protein Sα). 

Kombinationen av de två analysmetoderna 
fungerade väl för att identifiera och 

 
mängdbestämma proteiner i blod under tidig 
dräktighet hos hund. På detta sätt kunde 
forskarna påvisa skilda proteinprofiler hos 
dräktiga och icke-dräktiga tikar. Resultaten 
är värdefulla för framtida diagnostik av 
dräktighet, men också vid diagnostik av 
sjukdom hos dräktiga tikar. 

Länk till publikationen: 

https://doi.org/10.1016/j.jprot.2018.09.004 

 



 

Vårdhund sänker äldres hjärtfrekvens och blodtryck  
Forskningsnyheter 2018 

Forskning har visat att hundägande kan ge positiva effekter på hjärt-kärl-systemet, till 
exempel genom lägre blodtryck. Att äga hunden är dock inte nödvändigt för att uppnå 
positiva effekter, det är också visat att terapihundar kan ha positiv effekt genom att 
sänka blodtrycket hos vårdtagare. 

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruks-
universitet, Karolinska institutet och 
Högskolan i Skövde har forskare undersökt 
hur upprepade besök av en vårdhund på 
äldreboenden påverkar de äldres hjärt-
frekvens och blodtryck. Två forskare och en 
vårdhund med förare besökte 13 äldre på tre 
vårdhem, och som jämförelse besökte de två 
forskarna själva ytterligare 13 äldre på tre 
vårdhem. Besöken skedde två gånger per 
vecka i sex veckor varav hunden deltog 
under vecka 3-6. Mätningar av blodtryck och 
hjärtfrekvens gjordes innan hunden kom in 
och efter 20 minuter. 

Hos de äldre som fick besök av hund 
minskade hjärtfrekvensen signifikant och 
hos deltagare med ett högt blodtryck sågs en 
minskning av blodtrycket. Hos gruppen som 
inte fick besök av hund sågs ingen 
förändring. Under de sista två veckorna hade 
de äldre i hundgruppen över lag lägre 
blodtryck än de äldre i kontrollgruppen. 

 

Sammanfattningsvis påverkade upprepade 
besök av en vårdhund de äldres hjärt-
frekvens och systoliska blodtryck positivt. 

Länk till publikationen 

https://doi.org/10.1080/08927936.2018.150
5268 

 



 

Affendagen 2018 
Av Susanne Lundberg 

 
©Micke Moije 

Återigen var det affenträff hos Inger Ny 
Nilsson och hennes man Keith i Strängnäs. 

Inger och Keith har en superstor, inhägnad 
trädgård där alla affrar får springa fritt och 
frottera sig med varandra. Förvånansvärt 
(fast egentligen tycker vi som lever med våra 
affrar att det inte är så förvånansvärt) så 
kommer alla affrar bra överens med 
varandra. En och annan manlig affen ville 
dock visa sina muskler och det blev lite 
skärmytslingar men inte mer än att det gick 
att avstyra med rösten och ett litet nätt 
ingripande av mänskliga händer. 

Dagen inleddes med en frukostmacka och 
kaffe eller te för de som så önskade. Därpå 

följde en intressant föreläsning av en mycket 
trevlig och kunnig veterinär, som heter 

 



Line Björkman Rosvall och jobbar på 
Strängnäs veterinärpraktik. Line började sin 
föreläsning om affen från nosen och gick 
sedan bakåt på hunden. Vi fick därefter ställa 
frågor som Line sedan besvarade. Line hade 
också mycket imponerande läst på om affen 
innan hon kom, vi fick bl a veta att i England 
och USA börjar en del hundar där få problem 
med den fruktade sjukdomen syringomyeli, 
något att tänka på oss uppfödare om vi vill 
importera från dessa länder. 

(Läs nedan om syringomyeli). Line blev 
också så glad när hon såg våra affrar, både i 
verkligheten och även på bild där de en varm 
sommardag hade kul på agiltybanan. Detta 
tyder på att våra affrar i stort mår gott, trots 
att de är kortnosiga så har de inga större 
problem med sin andning. 

Line var också fascinerad över att alla våra 
affrar kom så bra överens, få raser hade man 
kunnat föra samman så här friktionsfritt. 

Efter Lines föredrag var det fri lek för 
vovvarna och kort därefter kom det en liten 
småfet halvgammal tant, (med andra ord 
undertecknad), och höll en liten kort 
redovisning av pälsskötsel och vardagstrim-
ning för affen. Därefter var det dags för 
lunch, en fullständigt utsökt potatissallad 
serverades med ugnstekt kyckling, kaffe och 
kaka serverades efter maten. 

Nu var det dags för affrarna att helt ägna sig 
åt fri lek. Alla affrar var så glada och sprang 
runt och njöt av både frihet, artfränder och 
väder. Men till slut tog även det roliga slut 
och vi alla packade ihop och tog oss hem. 

Tack alla som varit med och gjort denna dag 
så underbar, speciellt tack till Inger och 
Keith, (kan inte sluta hoppas att det blir en 
affenträff till 2019 hos er), Yvonne 
Larsdotter i affenpinscherklubbens styrelse 
och veterinär Line Björkman Rosvall. Tack 
också Micke Moije för det fina gruppfotot, 
(tyvärr var alla var inte med på bilden då en 
del redan åkt hem). 

 

 
 
KORT OM SYRINGOMYELI 
Drabbar småhundar med kupolformade huvuden som affen har, Sjukdomen orsakas av att 
hundens skalle är för liten för dess hjärna, vilket leder till en missbildning av hjärnan (det är 
en missbildning av bakre skallbenet som gör att utrymmet för lillhjärnan blir för trångt). 
Denna missbildning gör ofta att hjärnan tvingas att trycka sig igenom öppningen till 
ryggmärgen. Detta blockerar ryggmärgsvätskan som cirkulerar runt hjärnan och ryggraden, 
vilket leder till ett ökat tryck, ungefär som om man skulle sätta tummen för en vattenslang. 
Denna turbulens tros orsaka vätskefickor i ryggmärgen som trycker på nerver, vilket 
resulterar i  syringomyelia, och orsakar smärta och invaliditet. Saxat från dognews.se 

 

MER EFTERTEXT 
Veterinär Line var så trevlig och verkade så duktig så jag tipsade en uppfödarkollega som 
bor i närheten av Strängnäs om Line. Men det visade sig att hon redan kände till Line, hon 
hade t o m döpt en av sina valpar efter Line. 

  



Hundar ordnar världsfreden i ett nafs 
I Svenska Dagbladet söndagen den 8 juli 2018 skrev Ivar Arpi en tänkvärd krönika som jag 
inte kan avstå från att dela med mig av. Anne Wedin. 

 

Han har varit bandymålvakt på elitnivå. 
Spelade mot lag i Sovjetunionen och hjälpte 
motståndarna med grejer från väst. Rest runt 
i världen som företagsledare i många år. Han 
var med när de hittade den sexåriga flickan 
som försvunnit från sin familj i Blacksås 
naturreservat i Hudiksvalls kommun i juli 
förra året. Klockan var ett på natten och 
plötsligt hurrade alla frivilliga, flera hundra, 
som rest dit för att hjälpa till. Flickan hade 
hittats välbehållen. Han var där med sin 
hund för Missing People. Det är så vi känner 
varandra. Våra hundar har varit kompisar 
sedan valptiden. 

 
För ett tag sedan träffade min mops en 
mopshane. Har ni sett hur de ser ut? Det 
finns inget manligare än en mopshane, om 
man bortser från att de är så små. Ägaren är 
en MMA-fighter med utländsk bakgrund.  

Våra mopsar kom väldigt bra överens, alltså 
gjorde vi det också. Kanske blir det 
mopsvalpar? Vem vet? 

 

 
 

En dag vid tågstationen träffade jag en stor 
pitbullhane. Min mops tyckte han var 
toppen. Ägaren hade Adidasbyxor och 
berättade att han brukade cykla mellan 
Gottsunda och stan för att ge hunden 
motionen den behövde. Blir han inte trött. 
Undrar jag. Jag blir trött långt innan dess, 
skrattade husse. 

Vi skulle debattera försvarspolitik och Nato. 
Men före sändningen berättade Göran 
Greider att hans hund Stina var sjuk. Hon 
hade en juvertumör och det var oklart hur 
allvarligt det var. Visst, jag ville att Sverige 
skulle gå med i Nato, men jag ville också att 
Görans hund skulle bli frisk. (Hon 
friskförklarades sedan, fick jag veta. Tack 
och lov!) 

 

 



JAG VILL INTE PÅSTÅ ATT SAMTLIGA SAMHÄLLSPROBLEM SKULLE BLI 
LÖSTA OM ALLA SKAFFADE HUND, MEN DET VORE EN BRA BÖRJAN.

Vid var och varannan hundpromenad gör jag 
någon ny bekantskap. Man byter några ord, 
inget himlastormande. Kanske regnar det, 
kanske är det sol, kanske har det gått bra för 
Sverige i fotbolls-VM… Man är mest 
intresserad av varandras hundar, vilket i 
regel smittar till ägaren. 

Efter att ha följt Almedalsveckan på håll 
inser jag att politik är motsatsen till att vara 
hundägare. Politik handlar om konflikt, om 
motståndare, om fiendskap. Polarisering är 
farligt påstår politiker för att i nästa stund 
ägna sig åt det. Det är genom skarpa 
skillnader man vinner röster. Man måste ha 
en tydlig profil och en tydlig profil måste ha 
tydliga fiender och tydliga ställningstag-
anden. Politik är den minst generösa av 
verksamheter, den mest falska av aktiviteter. 
Hur många politiker har inte svikits av 
personer de trodde var deras vänner? Men 
det är så politik är. Man missförstår allt man 
kan komma undan med att missförstå. Man 
hugger kniven i de ryggar man måste. Politik 
är krig. 

Att ha hund är att se tillvaron från ett annat 
håll. Alla typer av människor har hund och 

man träffar människor över alla sorters 
gränser som i andra sammanhang kan utgöra 
hinder. Man hittar gemensamma berörings-
punkter genom hundarna. Och på den vägen 
är det. Folk visar sig från sin bästa sida 
nästan jämt – så länge deras hundar är med 
och håller fason på dem. 

Jag vill inte påstå att samtliga samhälls-
problem skulle bli lösta om alla skaffade 
hund, men det vore en bra början. Sedan 
kunde alla ta med sina hundar till Almedals-
veckan 

För då skulle alla komma mycket bättre 
överens. Det skulle för övrigt även lösa 
problemet med våldsamma nazister i ett 
nafs.  

Att en vältränad skyddshund, precis som 
Fantomen, är snäll mot de snälla och hård 
mot de hårda, är kanske något att ta med sig 
för den som efter årets Almedalsvecka 
funderar över hur de ska skydda sig från 
nazister. 

 

Ivar Arpi 

 
Bröderna Bus 
Chiao alla hundkompisar? 

Det är mer än ett år sedan vi skrev till er så 
mycket har hänt. Vi har haft en jättekall 
vintersäsong i Combloux med så mycket snö 
att bara svanstippen stack upp på oss. 

Sedan blev det så småningom vår och en 
underbar men mycket varm sommar i 
Combloux (35 grader i flera veckor). Då 
lärde vi oss både att simma och hur viktigt 
det är att kyla tassarna ordentligt. Hösten i 
Combloux var vacker och vi gjorde härliga 
promenader med matte. Husse satt hemma 
och skrev på sin kommande bok. Matte hade 
bestämt att julen skulle vi fira hemma i  

 

 
Stockholm men när vi kom hem till 
Stockholm och mörkret sade husse bestämt 
att nu bokar jag en lägenhet vid Medelhavet. 
Aldrig mer en vinter med snö och is!  



Så den 15 januari startade vi bilresan från 
Combloux till Italien och Bordighera!  
Bordighera ligger mellan Nice och San 
Remo och har Rivierans längsta strandpro-

menad - 2900 meter lång. Vilket lyft! 
Blommor, strandpromenad med många 
mysiga platser att springa lös på. Bäst av allt 
- alla älskar oss! 

Vi springer varje dag lösa på stranden, vilket vi tycker är super. Solen lyser och matte kastar 
saker i vattnet som vi hämtar – tala om att våra beundrarinnor blir imponerade. Då ropar de 
”Bravissimo Piccolino” eller ”Attenzione onda”. Det är när vågorna bryter och det är som 
vitt lödder i vattnet. Då känner vi oss oerhört tuffa och manliga. Mest kul är vi skrämmer slag 
på matte genom att testa att springa långt ut – lite längre varje gång.  

 

Varje torsdag är det marknad och vi har 
redan vår lilla klubb av beundrare som 
förtjusta lämnar sina stånd och glatt ropar: 

”Cara mia, bellisimi”, ”Oh amore, 
piccolino” tror vi. När husse och matte 
provsmakar korvar, ost och andra 
delikatesser skär försäljaren givetvis upp 
smakbitar även till oss. Italienare och i 
synnerhet damer är mycket stiliga och 
kärvänliga. Vi får både pussar, kramar och 
godis. Vad mer kan rivierans tjusigaste 
guldgossar önska sig.  

 

 

 
Arrividerci 

Hugin och Vale 



 

Rasmonter vid Stockholms Hundmässa 
Av Inez Fryklöf 

 
Med över 30 000 besökare på årets hund-
mässa så gjorde Affenpinscherklubbens 
rasmonter succé. Det blev två hektiska dagar 
med många intresserade och frågvisa 
besökare. 

 



 

 

  
 

 

 

Tack till alla fantastiska hundar och ägare, 
som tog sig tiden att stå i årets monter. Allt 
gick som smort trots det största problemet – 
att komma förbi folkmassan framför 
montern för att kunna byta personal. 

Vi ser verkligen fram emot årets mässa i 
december. 



 

…och så ett par bilder från utställningsringen…..

 

 
Stort tack till Nina Karlsdotter, Anne Wedin, Yvonne Larsdotter, Susanne Lundberg, Heidi 

Mars, Inez Fryklöf och Micke Moijé för fina, illustrerande bilder till detta nummer. 


