
   

 
 

 

  
Hundars 8 vanligaste 
sommarfaror 

  

Kennelhosta 
orsakas av flera 
bakterier och virus. 

 

Hundägarens livsstil 
påverkar hundens hull. 

Vem är Maria Herbertsson? 

Om samspel och 
samarbete….. 

Varför en 
affenpinscher? 



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 mars – april 2019:  

Åsa Fröding Göteborg, Annie Svedin Olsson 
Långshyttan, Therese Merefjäll Göteborg, 
Petra Wagenknecht Sjöbo, Joel Fors 
Hägersten 

 

Stort tack till Nina Karlsdotter, Anne Wedin, Yvonne Larsdotter, Susanne Lundberg och 
Maria Herbertsson för fina, illustrerande bilder till detta nummer. 



Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

 
Vårkänslor!!  Jovisst, med nästan 20 grader 
utomhus i slutet av april – ger nya krafter och 
eftersom solljuset är så viktigt för oss får vi 
passa på att njuta! 

Nu nalkas vi årets första arrangemang i 
klubbens regi, nämligen Affendagen. I år 
kommer den att avhållas i Enköpingstrakten 
den 9 juni.  Se annons på annan plats i 
tidningen.  
Styrelsen planerar att återuppväcka ”affen-
racet” en rolig på-skoj-tävling som brukar 
uppskattas av alla – kanske mest av ägarna 
då det väcker många skratt.  Ta tillfället i akt 
och träffa andra affenägare och deras hundar 
under mycket informella former och bara ha 
kul!   

Kom också ihåg att anmäla er till årets 
utställning – Affenspecialen - som avhålls 
tillsammans med SSPK i Eskilstuna, Vilsta 
Sportfält, 31 augusti. Vid vår utställning 
finns också utrymme för er som har en affen 
som kanske inte kan ställas ut på officiella 
utställningar. Hos oss heter klassen ”kom 
som du är”.  

Apropå vårt arbete med revideringen av 
RAS-dokumentet, så tar vi gärna fortfarande 
emot hälsoenkäter. Så du som ännu inte 
kommit till skott – hör av dig till Tina 
Schaub-Wester så får du en enkät av henne. 

Vi är intresserade även av hundar som inte 
längre lever. 

Affenpinscher är fortfarande en liten unik 
ras i registreringssammanhang. 2018 regi-
strerades 61 hundar, året innan 53 och dessa 
siffror är ganska lika ända sedan 2013.  De 
raser som har de högsta registrerings-
siffrorna är labrador med 2 667 och därefter 
tysk schäferhund med 1 885 st.  Totalt 
registrerades 50 500 nya hundar under 2018 
i Svenska Kennelklubben (SKK) 

- Vi ser ett fortsatt starkt intresse för mer 
småväxta raser, förmodligen för att de är 
enklare att passa in i vårt vardagsliv, 
säger Hans Rosenberg, presstalesperson 
på SKK. 

I Jordbruksverkets centrala hundregister, där 
alla hundar och deras ägare enligt lag ska 
registreras, finns nu totalt 919 000 hundar 
och 671 000 ägare. 

- Under 2018 fortsatte Bella att vara det 
populäraste namnet bland de hundar som 
registrerats under året. Men Molly, som 
har varit ohotad etta ända sedan 2006, är 
fortfarande det vanligaste hundnamnet 
totalt sett i hundregistret, säger Magnus 
Kindström på Jordbruksverket. 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

Vi har varit på påsklovsresa! Matte släppte vi av i Sundsvall vid Nordichallen och vi övriga 
fortsatte till Härnösand. Hos husses syster bor en katt – otroligt spännande djur med 
väldigt tjock svans rakt upp i vädret och underliga ljud när hon såg oss. Vi blev väldigt 
upphetsade och ville kolla närmare på Smilla, som hon heter.  Men hon ville inte!!!  Det 
blev ett himla liv och race så det slutade med att vi fick tillbringa rätt mycket tid i husbilen.  
Det positiva med det var ju att alla tyckte lite synd om oss och gjorde oss sällskap nästan 
hela tiden – de turades om – och det bästa av allt – vi var på promenad hur många gånger 
som helst varje dag. Och på dom promenaderna dök det upp vad som helst, eller vad sägs 
om änder, fiskmåsar, svanar och hundar av de allra underligaste slag. En annan kul grej 
med husbilstillvaron var den nära nattkontakten med husse – fyra hundar och en husse i en 
säng som är 80 cm. Kan rekommenderas!!! 



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 

 
Men tjena, tjena, Dockan och 
Sally! Himlars vad ni är fina! 
Varit hos frissan? 

- Jaa, vi har varit hos Mias Trim 
hemma i Enköping och hon har 
trimmat oss! Mia är jättesnäll 
och duktig, pratar och pussar på 
oss medan hon fixar pälsen. Och 
om du visste så Sally bråkade på 
bordet, jag fick faktiskt 
skämmas för henne, tur att matte 
var med och höll i! 

Oj då! Men du var väl duktig 
Dockan hoppas jag… 

- Jodå, man måste ju, ju mer stilla man är 
desto fortare går det ju, skönt och bli av 
med pälsen också. Har det hänt nåt nytt här 
på jobbet? 

Ja, det har ju varit Specialklubbskonferens 
och min matte var ju med, en hel helg och 
närmare hundra personer, det är ju många 
klubbar. Dom pratar förstås också om 
Kennelfullmäktige som ska vara i höst, 
precis som Länsklubbarna gör. Diskuterar 
sina motioner och så. 

- Vem var det som pratade för oss då i 
Affenpinscherklubben? 

Du hörde väl vad jag sa Dockan, 
Specialklubbskonferens, vi är en rasklubb så 
vi företräds av SSPK, dvs Svenska 
Schnauzer-Pinscherklubben. 

- Jaha, får man lära sig nåt nytt igen, men jag 
trodde ju att vi var en specialklubb för 
affenpinscher? 

Så här är det, en del specialklubbar kanske 
bara har en ras, du kan ju ta pudel eller grand 
danois t.ex., men många specialklubbar 
företräder flera raser och har alltså flera 

rasklubbar under sig. Affenpinscherklubben 
tillhör SSPK, precis som dvärgschnauzer, 
schnauzer och dvärgpinscher och pinscher. 
Tillhör betyder att det är specialklubben, 
som bestämmer och har rasansvar. Allt som 
görs i Affenpinscherklubben måste redo-
visas till SSPK, aktiviteter, protokoll mm. 

- Ojojoj, är det så…det visste jag inte… jaha 
i vilket fall som helst så märks det att det 
är KF-år, min matte har ju som jag berättat 
om tidigare hjälpt till med massor av 
kopiering och annat också. 

Jaha tjejer, nu börjar jag bli hungrig och lite 
sugen på en lunchpromenad till våran 
Hundpark vid parkeringen. Jag brukar ha 
sällskap med min boxerkompis Ninja och 
Coppelius från rummet bredvid, han är en 
berner sennenhund. Dom är ju ganska stora 
men vi har så kul ihop! 

- Okej då Ville, ha en trevlig lunch så hörs 
vi snart igen! 

Hej med er affentjejer! 

 



 

Ny styrelsemedlem presenterar sig 
 

MARIA HERBERTSSON 

Hej alla Affenpinschervänner! 

Jag heter Maria, är precis fyllda 40, bor i 
Hallsberg med barn varannan vecka och tre 
hundar heltid. 

Det som skiljer mig från Er andra tror jag är 
att jag just nu inte har någon ap-katt i mitt liv 
men jag har haft. Mitt hundbestånd utgörs 
just nu av tre Engelska springer spaniels 
(ESS). 

”Närmre presenterat” mina två veteraner, SE 
U(u)CH VEUW-18 Barecho Deal Or No 
Deal – Diezel och SE U(u)CH Barecho 
Either With Or Without You – Enya samt 
den yngre SE U(u)CH Windcraft Holdning 
Out For A Hero – Panzar vilken är av min 
egen uppfödning. 

 

Jag har levt med ESS sedan 2000. Ägnat mig 
av flera olika grenar i hundsporten bla 
spanieljakt (där har Diezel pris på jaktprov, 
nybörjarprov B vilket jag är mycket stolt 
över att vi åstadkommit.) viltspår, lydnad 
och utställning. Att jag valde rasen ESS var 
förutom att jag tyckte de var otroligt vackra 
var pga mitt jaktintresse och hundarna jag 
haft har tränats till eftersökshundar till 
jaktlaget. 2006 föddes min första valpkull 
och det har blivit åtta kullar hitintills. 

Första gången jag träffade en liten apa tyckte 
jag det var det fulaste jag sett och jag kunde 
inte förstå min vän Helene och tillika 
uppfödare av min veteraner varför hon 
skaffat något liknade… M E N – kärlek 
växte fram och just i den tiden affentiken 
Tyra var ung så ”camperade” jag och min 
dotter ofta med Helene på utställningar, vi 
började skoja om att jag/vi skulle ha en apa 
och när så affentiken Tyra blev dräktig 

frågade Helene om vi inte skulle boka en? 
Klart vi gjorde till dotterns glädje. 
Myra döptes vår tik till. Hon blev mitt allt 
och jag hennes…hon liksom ”skrek” när jag 
gick till jobbet, stod vid dörren tills jag kom 
hem och väl hemma var det alltid hälsnings-
procedur och uppvisning av diverse skutt 
och konster. Myra var även barnens glädje 
och min dotter Klara tävlade ofta i ”Barn 
med hund” med henne och planer om 
juniorhandling och att visa Myra officiellt 
fanns för Klara redan som lite tjej (fina 
minnen). 

Ibland går planer och drömmar i stöpet… 
Tyvärr gick Myra hastigt bort, att hon 
dessutom var dräktig och bara tre år gammal 
gjorde det inte enklare för oss… Myra var 
min skatt och min lilla skugga. Jag tänker på 
henne varje dag, denna underbara ras ligger 
mig helt klart närmst hjärtat. När möjlighet 



finns kommer jag genast att berika mitt liv 
med en sådan varelse igen. 

Som det är nu njuter vi av att vara ap-vakt 
när det behövs till Helene och Davids 
hundar. 

När jag inte håller på med hundarna arbetar 
jag som team-/produktionsledare på ett av 
nordens största logistikcentrum samt sitter i 
bolagets koncernledning sedan 2006. 
Jag älskar också att träna, med inriktning 

mot styrkelyft och har stort intresse för 
inredning. 

Mina barn Klara och John är förstås fokus ett 
när jag har dem och då är det fotboll, 
handboll och gymnastik vi vardags pusslar 
med! 

Hoppas att vi ses och att inte mina 
genomsnälla långöron skrämmer Era apor – 
de är nämningen ap-vana! <3 

Affendagen 2019 
Söndagen den 9 juni önskar vi er ….. 

 
välkomna till Brunkebergs Hage att umgås med våra härliga affenpinscher! 

Från kl 12.00 är alla hussar och mattar med hundar hjärtligt välkomna! 
I anmälningsavgiften ingår  

en lättare lunch och kaffe/te med fikabröd, glass till barn. 
100 kronor per person, 150 kronor för familj. 

Vi kommer att ha Affenrace och tävlan om Bästa Trix! Priser till alla! 
Vi vill ha Er anmälningsavgift senast måndag den 27 maj 2019  

insatt på klubbens postgiro 643 75 41-3. 

Anmälan med namn och antal personer skickas till 
Yvonne.larsdotter@gmail.com senast den 27 maj 2019 

Frågor? Ring Yvonne på 070-792 03 01 
    

Plats: Vallby-Mälby 8, 745 98 Enköping 



 

Hundens 8 vanligaste 
sommarfaror 
Källa: Agria  

Sommaren är efterlängtad, men stark sol, värme, bad och mysiga grillkvällar 
innebär också risker för hunden. Huggormar, värmeslag, fukteksem och 
olämpliga picknickrester är några. I Agrias skadestatistik är det huggormsbett 
och fästingburna sjukdomar som är allra vanligast.  

Här nedan ger veterinärerna Lotta Möller och Lena Bjurström sina bästa tips 
för att du och din hund ska få en säkrare och härlig sommar tillsammans.  

 

1. FÄSTINGAR 
Fästingar kan smitta hunden med till 
exempel borrelia och anaplasma. Eftersom 
det tar ett par dagar för smittan att överföras 
från fästingen till hunden kan man i de flesta 
fall undvika smitta genom att ta bort 
fästingar varje dag.  

Symtom på fästingöverförda sjukdomar är 
hälta, feber, trötthet, nedsatt aptit och 
ovillighet att röra sig. Upp till 90 procent av 
borreliasmittade hundar utvecklar dock 
aldrig några symtom. 

 

 



Fästingar bör tas bort så fort de upptäcks, 
helst inom det första dygnet efter det att de 
satt sig fast. På apoteket finns receptbelagda 
preparat som effektiv skyddar mot 
fästingbett. Kontakta din veterinär. Om din 
hund ändå skulle bli angripen tar du bort 
fästingen med en fästingplockare eller 
pincett. Du ska inte ha något medel och du 
behöver inte "vrida" bort fästingen, utan dra 
rätt ut. 
Veterinär: Vi rekommenderar att använda 
så kallad fästingprofylax och det finns bra 
medel att köpa på apoteken som håller 
fästingar borta; spray, halsband eller så 
kallade spot-on preparat. Ha även som 
daglig rutin att kontrollera hundens päls och 
plocka bort eventuella fästingar direkt. 

2. HUGGORMAR 
Huggormar kan vara mycket farligt för 
hunden beroende på den mängd gift som 
ormen sprutat in. Giftet angriper blodkrop-
par och vävnader, påverkar hjärtat och 
skadar njurar och lever.  

 
Symtom på ormbett är att den bitna 
kroppsdelen svullnar upp efter någon timme, 
hunden blir trött och har ont. 

Många hundägare tror felaktigt att ormbett 
är ofarliga för hundar! I de lindrigaste fallen 
blir hunden bara svullen på platsen för bettet. 
I de medelsvåra fallen uppstår skador på 
kroppens organ. Hunden får en lever- och 
njurskada och ofta blodbrist. Allt detta går 
över med vila och lämplig medicinering. I de 
allvarligare fallen får den kraftigare lever- 
och njurskador. Blodkropparna faller sönder 

med allvarlig blodbrist som följd. 
Blodäggvita läcker ut och det uppstår stora 
ödem under buken, bröstet och i benen. 
Intensivbehandling krävs, men trots den 
överlever inte alla hundar ormbetten. 

Det har stor betydelse var bettet tar. Den 
vanligaste är att hunden blir biten i nosen och 
läpparna. Ibland tar bettet i en eller flera av 
tassar. Man vet aldrig på förhand vilken 
hund som kommer att bli dålig. Man måste 
utgå ifrån att vilken hund som helst kan bli 
dålig. 

Först märks ormbettet inte så mycket på 
hunden, men efter ett tag blir den trött och 
vill helst ligga. Efter någon timme svullnar 
den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i 
nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp 
mycket kraftigt och når ett maximum efter 
ett till två dygn. Läpparna kan bli ett par 
centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka 
ner på halsen. 

Om bettet tar i en tass svullnar den upp och 
svullnaden sprider sig uppåt benet. 

De flesta tror att de bett som tagit i läppar 
och nos är de farligaste i tron om att 
svullnaden ska täppa till luftvägarna. Så är 
det inte, som tur är. Trots att de flesta hundar 
blir bitna i nosen, är det de som får bettet i 
tassen som oftast dör. 

Veterinär: Var extra uppmärksam på 
hunden under skogspromenader och om du 
vet att du vistas i områden där det är vanligt 
med orm. Blir hunden biten ska du hålla den 
i stillhet, helst bära den och åka till veterinär 
så fort som möjligt. Den kan behöva serum 
om den är mycket påverkad i allmäntill-
ståndet. 

3. GETINGSTICK 

Ett enstaka geting- eller bistick är för det 
mesta ofarligt. Hunden kan få en lokal 
rodnad, bli svullen och lite öm i några 
timmar på stickstället. Blir hunden angripen 
av aggressiva jordgetingar kan en hund som 
normalt inte reagerar på ett enstaka stick 



ändå bli dålig. I enstaka fall kan hunden få 
en allergisk reaktion och om den blir 
allvarlig kan du behöva åka till veterinär. 

 
Vissa hundar är kraftigt överkänsliga för 
geting- eller bistick och kan få en allergisk 
reaktion på grund av sticken. Detta är dock 
mycket ovanligt. 

Inspektera hunden. Rör det sig om enstaka 
eller många stick? Är hundens allmäntill-
stånd dåligt? Är den trött och blek? Håll 
hunden under uppsikt den närmaste timmen. 
Kontakta veterinär om hunden blir dålig. 

Veterinär: Om du ser att gadden sitter kvar 
bör du försöka få bort den men kläm inte. 
Ibland kan kyla, till exempel en kylklamp 
inlindad i en handduk, lindra den värsta 
smärtan och svullnaden. Kortison-salva och 
att smörja en krossad bamyl utblandad med 
lite vatten på eksemet kan också användas 
som smärtlindring. 

4. VÄRMESLAG 
Temperaturen i en bil stiger snabbt till runt 
85 grader - även om bilen står i skuggan med 
öppna fönster och det bara är runt 20 grader 
utomhus. Det är livsfarligt för en hund som 
snabbt blir överhettad och medvetslös.  

 
Hundar kan inte svettas som oss människor 
utan kan bara reglera sin kroppstemperatur 

genom munnen/tungan och trampdynorna. 
En hund kan också bli påverkad av 
promenader i starkt solsken. En hund 
med värmeslag får först kraftigt röda 
slemhinnor i munnen som bleknar om 
hunden går vidare till att hamna i chock. 

Värmeslag kan uppkomma då hunden blivit 
instängd i ett varmt trångt utrymme, t ex i en 
bil. Plattnosade hundar är mycket känsliga 
och drabbas snabbare än andra hundar av 
värmeslag. Hunden flämtar våldsamt till att 
börja med, detta övergår till att hunden tycks 
få mycket svårt att få luft och ej orkar att stå 
upp utan kan svimma av. Hundens kropps-
temperatur kan då vara upp mot 42 grader. 

Tag ut hunden ur utrymmet - kyl omedelbart 
ner hunden med kallt vatten. Duscha, bada 
eller häll vatten över hunden. Svep in 
hunden i en blöt handduk. Kontrollera 
kroppstemperaturen så regelbundet som 
möjligt. Kontakta veterinären efteråt även 
om hunden verkar normal. 

Veterinär: Lämna aldrig hunden i bilen. Att 
ta med hunden på stranden i full sol är inte 
heller någon bra idé. Om hunden drabbats av 
värmeslag är första åtgärden att sänka 
kroppstempen. Lägg våta handdukar på 
hunden som du blöter med cirka tjugogradigt 
vatten, inte iskallt - alternativt ställ ner 
hunden i vatten. Huvud, tassar, mage och 
ljumskar är effektivast.  Går nerkylningen 
för snabbt kan hunden börja frossa och 
krampa. Kontakta veterinär om hundens 
allmäntillstånd är påverkat. 

5. GRILL- OCH PICKNICKRESTER 
Kvarlämnade matrester kan få ödesdigra 
konsekvenser för en glupsk hund. Tillagade 
fågel-, fläsk- och fiskben kan splittras till 
mycket vassa bitar i magsäcken eller sätta 
sig fast i gommen och i matstrupen. 
Engångsgrillspett i trä som hunden tycker 
smakar gott av kött kan sticka hål på 
magsäcken och tarmen om hunden sväljer 
dem. Även glasspinnar blir sylvassa när de 
splittras och det händer att både flisor och 



hela pinnar perforerar tarmar och magsäck. 
Symtom på att hunden har fått i sig något 
olämpligt är att den börjar kräkas, dricka och 
äta dåligt och ha svårt att göra sina behov. 

 
Veterinär: Ge inte hunden överblivna 
grillrester, speciellt inte sådana som 
innehåller ben. Majskolvar är populärt att 
lägga på grillen men inte alls bra för en hund 
att sätta i sig. De sätter sig som proppar i 
tarmen och enda sättet att rädda hunden är att 
operera. Plocka undan skräp och matrester 
direkt och utom räckhåll för hunden. 

6. BAD – FUKTEKSEM, 
SALTFÖRGIFTNING OCH 
VATTENSVANS 

Många hundar älskar vatten och bad. Men att 
ständigt vara fuktig kan bidra till att hunden 
drabbas av hudsjukdomen fukteksem – 
ibland också kallad ”hot spot”. Eksemet 
orsakas av vanliga stafylokocker som finns 
på huden. Värme och fukt gör att bakterierna 
mycket snabbt sprider sig och du ser det som 
en röd fläck på huden som blir varig, kladdig 
och ömmande. 

 

Hundar som badar mycket i havet kan få i sig 
stora mängder salt som är gift-
igt. Vattensvans orsakas troligen av en 
inflammation i nerverna i svansroten som 
uppstår när hunden blir kall om bakdelen. 
Det gör väldigt ont på hunden och svansen 
hänger rakt ner. 

Veterinär: För att förhindra fukteksem bör 
du vara noga med att torka hunden torr efter 
bad. Att skölja igenom pälsen med varmt, 
rent vatten först är också bra. Detsamma 
gäller vattensvans, torka även hunden torr 
när den har varit ute i regn. Fukteksem 
behandlas genom att raka rent kring det 
infekterade området med god marginal, 
tvätta med klorhexidin och badda med ett 
desinficerande medel ett par gånger om 
dagen. Vattensvans försvinner vanligtvis 
efter några dagar om du låter din hund vila 
och håller den varm och torr. Om hunden är 
mycket besvärad kan du ge smärtstillande 
och antiinflammatorisk medicin. Rådfråga 
din veterinär om din hund verkar ha mycket 
ont. 

7. ALGFÖRGIFTNING 
Är hunden orolig, darrar den, kräks och 
vinglar efter strandutflykten? Det kan bero 
på algförgiftning. Algblommande vatten är 
mycket farligt för hunden och får den i sig 
algtoxiner kan leda till döden inom en 
timme. Kontakta omedelbart veterinär om 
du misstänker att hunden fått algförgiftning. 

 
Veterinär: Låt aldrig hunden bada i 
algblommande vatten. Har den gjort det, 
förhindra att hunden slickar på pälsen och 



duscha rent så fort som möjligt. Symtomen 
för algförgiftning kommer snabbt, i vissa 
fall redan inom 30 minuter. Hunden blir 
orolig, börjar darra och kräkas. Redan då 
måste hunden komma i omedelbar kontakt 
med veterinär. 

8. SOLBRÄNNA  
Hundar kan också bränna sig och behöver 
skyddas från solens UV-strålning. Solskador 
kan leda till hudförändringar och hud-
tumörer. Hundar med vit päls blir lättare 
solbrända än djur med mörkare päls. 
Solbränna på djur yttrar sig på samma sätt 
som på oss människor – huden blir röd och 
svider. Många djur försöker lindra smärtan 
genom att slicka sig vilket i sin tur kan leda 
till inflammationer. 

Veterinär: Se till att hunden alltid har 
möjlighet att dra sig undan i skugga och få 
svalka. För att förhindra att hunden bränner 
sig kan du även använda solkräm på särskilt 
utsatta ställen, till exempel öron, nos, mage 
och pung där risken för att djuret bränner sig 
är störst. Som lindring mot solsveda kan du 
lägga ett svalkande omslag. 

GENERELLT BÖR MAN SOM HUND-
ÄGARE TÄNKA PÅ FÖLJANDE (INTE 
BARA PÅ SOMMAREN) 
Vid resa. Hundar kan drabbas av åksjuka  

framför allt vid bilåkning. Hunden ska som 
valp lära sig åka bil. Börja med korta 
sträckor. Öka sedan successivt bilturernas 
längd. Ge inte hunden mat innan resan 
startar.  

Trafikolyckor. Under sommaren sker fler 
trafikolyckor där hundar är inblandade. 
Mycket beror på att fler hundar springer lösa 
under sommartider. En stor del av olyckorna 
skulle kunna förebyggas. Många hundägare 
tror att de har så bra lydnad på sin hund så 
att de kan gå omkring okopplade i 
trafikerade områden. Men tyvärr är det inte 
så ovanligt att även en ganska lydig hund kan 
sticka efter en löptik, hare, katt eller någon 
rival och helt nonchalera husse eller mattes 
inkallning. 

En lösspringande hund kan lätt få 
skärsår. Mindre skärsår som inte går 
igenom alla hudlager kan lämnas utan 
åtgärd. Se till att hunden inte slickar på 
såret. Rengör såret med vatten eller koksalt-
- lösning. Använd krage för att hindra 
hunden att slicka. Kragar finns att köpa i 
djuraffär och hos veterinär. Djupare sår bör 
sys för snabbare sårläkning. Är du osäker på 
om såret ska sys kontakta veterinär eller 
djursjukhus. Sår som ska sys bör bör komma 
till veterinär för åtgärd inom sex timmar. 

 

Låt nu inte allt detta avskräcka er från en härlig hundsemester! 
Vi kommer att njuta!



 

 

 

Vad har fått dig att fastna för denna lilla 
hund? Det skulle vara roligt att veta hur, och 
varför andra affenägare har blivit just 
affenägare. Om jag berättar varför jag har en 
affenpinscher så hoppas jag att fler berättar 
om sina resor till insikten att en affenpinscher 
förgyller livet!  

 

 
Varför har du en affenpinscher? 
Av Tina Schaub-Wester

Jag tycker att det kan vara roligt att träna lite 
allt möjligt med mina hundar och jag gillar 
att gå långa promenader, alltså är pumi rasen 
för mig. Lättlärda, arbetsvilliga hundar i 
behändig storlek. Alltså har jag en pumi som 
jag går på lydnadsträningskurs med. Med på 
denna kurs är en lustig liten svart raggig 
hund, en affenpinscher får jag veta. Inte så 
bedårande men den lär sig ju en hel del den 
med. Inte lika snabbt och energiskt som min 
pumi förstås, men både matte och hund 
verkar ju trevliga. Inte en enda gång försökte 
affenpinschern äta upp någon av de andra 
hundarna, till skillnad från min pumi.  
Kursledaren pratar också väl om rasen, fast 
hon är bordercollie-nörd. Vad kan döljas 
under denna raggiga, mindre bedårande 
ytan?  Måste hem och läsa på lite om rasen. 
Den verkade ju rätt trevlig, clown och allt, 
men tycker den verkligen om att träna? 
Dessutom är den ju väldigt liten, och faktiskt 
ganska ful! Nej, ska man ha hund till så ska 
det vara en pumi. 

Men det går liksom inte att släppa tanken på 
den lilla, fula hunden. Jag hänger både länge 
och väl i rasmontern på hundmässan i 
Stockholm. Fast den är ju väldigt liten, men 
det verkar åtminstone vara en trevlig 
rasklubb i alla fall. När jag sedan råkar 
springa på min kollega med en affenpinscher 
i koppel blir jag ganska förvånad, dels för att 
jag inte anade att han var hundägartypen, 
men hans affenpinscher är, om inte vacker, 
så åtminstone inte ful. Inte är den så himla 
liten heller. Vid det här laget står jag redan i 
kö för en pumivalp hos en noga utvald 
uppfödare. (Vad annars ska hundbeståndet 
utökas med?) Men det är ju trevligt att se att 
en affenpinscher kan vara lite rejälare. 

Det vill sig inte bättre än att den väl valda 
pumiuppfödaren har oturen att två parningar 
går tomma. Det blir ingen valp därifrån, vad 
ska jag göra nu? Familjen börjar föra fram 
tanken att det kanske är dags att byta ras. 
Måste det verkligen vara en pumi till? Jag får 
väl falla till föga och visa visst intresse för 
saken. Eftersom kollegans hund ju inte är så 



ful och så liten frågar jag var den kommer 
ifrån. Kanske kan ett besök hos uppfödaren 
ge mig bekräftelsen att pumin är min ras. Får 
med mig maken!!! och far iväg till den 
nämnda uppfödaren. Där i köket sitter två 
damer och en massa små raggiga hundar. 
Nämen, det är ju samma matte som har gått 
lydnadskurs med mig. En av de små svarta 
är den hund hon gick på kursen med. Vilken 
av dem är omöjligt för mig att säga, de är ju 
så lika varandra. Maken sitter med en liten 
raggig hund i knät under större delen av 
besöket, han ser påfallande tillfreds ut. 

Givetvis blir jag omvänd där och då. Innan 
vi lämnar uppfödaren står vi i kö för en 
affenvalp istället. Nu ska hundägandet bli 
enklare i framtiden. Ingen hund som biter 
folk och andra hundar, ingen hund som 
skäller så fort den är uppe i varv. Dessutom 
lugnade uppfödardamerna mig, det är inte 
några som helst problem med att gå långa 
promenader med en affenpinscher, den orkar 
minst lika mycket som en större hund. Vi 
resonerar om vi ska välja en hanhund eller 
en tik och uppfödardamerna verkar nöjda 
med att jag tycker att det kan vara lite roligt 
att ställa ut också. Bara hem och vänta igen, 
hålla tummarna för att det blir något den här 
gången. 

Och det blir det. I mitten av februari ringer 
den ena uppfödardamen och meddelar att det 
blev EN valp, en hanvalp. Är jag fortfarande 
intresserad? Självklart! Detta löste ju 
problemet med val av kön på hunden. Två, 
tre veckor senare ringer uppfödardamen 
igen. Hon anar vid det här laget att valpen 
nog blir tanfärgad, den kommer inte att 
kunna ställas ut. Är jag fortfarande 
intresserad? Självklart! 

Lite drygt två år delar vi vårt liv med en 
affenpinscher nu. Han är lite för stor, 
tanfärgad och raggig. Efter drygt två 
timmar i skogen kan han med stor frenesi 
härja runt med pumin i trädgården, inga 
problem med orken här inte. Han är en 
riktig clown och otroligt smidig i sitt sätt 
med den lite tjuriga pumin. Hon inte bara 
accepterar honom, vilket var förhoppningen 
när vi skaffade hund nr 2, utan hon 
verkligen gillar sin ”lillebror”. 
Affenpinschern lär sig han med, fast lite 
mer i affenpinscher-tempo. Inte lika snabbt 
som pumin alltså. Han skäller gärna på det 
han ser genom fönstret, men han går inte ”i 
spinn” som pumin gör när hon skäller. Jag 
är dock glad att han inte är i storlek med en 
rottweiler när vi ska klippa klor, trimma 
frisyren eller göra annat han inte gillar. Han 
kan tydligt tala om när han inte vill. Men 
fördelen är att det är väldigt lätt att få 
honom att fatta vem det är som bestämmer, 
även om det kan behövas en och annan 
påminnelse. Storleken är perfekt, han är inte 
så mycket i vägen när han ligger i sängen 
och soffan eller står i diskmaskinen och 
fördiskar!?! (ja, ja, jag vet…) Han är på alla 
sätt en riktig affenpinscher och går under 
smeknamnet ”Fuldjur”, mest bara för att 
påminna om att man kan byta åsikt, för 
egentligen är han helt bedårande! Runda, 
nyfikna ögon med glimt i, en liten nos och 
en krans av hår. Nu bara väntar vi på att det 
ska bli dags för en till. Affenpinschern kan 
man inte få nog av! Berätta du också hur du 
har kommit fram till detta! 

 

Tina, Herrman och pumin Ezther  

 

Ps! Jag är omvänd angående utseendet av samtliga ”affar”, de är bedårande, även de lite 
mindre. Men jag kan fortfarande förstå att en del som inte känner rasen kan tycka att de är 
mindre estetiskt tilltalande, fast vadå, hur populära är inte de franska bulldoggarna?!? 

 



 

Hundar lever nära människan 
och delar i hög grad vår livsstil. 
Precis som hos människor blir 
fetma allt vanligare hos våra 
hundar och därför har forskare 
vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet tillsammans med inter-
nationella kollegor undersökt 
hur hundägarens syn på fetma, 
motion och kost påverkar risken 
för övervikt hos hunden. 

 

 

Hundägarens livsstil 
påverkar hundens hull 
Forskningsnyheter SLU nov.2018 

 

 
Tretusen hundägare i tio Europeiska länder 
besvarade en hälso- och livsstilsenkät med 
frågor både om ägarna själva och om deras 
hundar. Hullet hos hunden skattades med så 
kallade hullbedömningsskalor och ägarens 
egen längd och vikt angavs. 

Mellan 20 och 55 procent av hundarna var 
överviktiga. Att ägaren var överviktig 
behövde inte innebära att hunden också var 
det. Däremot var övervikt hos hunden 
vanligare om ägaren spenderade lite tid 
tillsammans med den, om hunden åt 
matrester och om ägaren rökte. 

Övervikt hos hundägare var vanligast i 
Sverige men det var samtidigt här som 

andelen överviktiga hundar var lägst. 
Resultatet kan ha påverkats av att 
svenskarna rekryterades via en Facebook-
grupp med intresse för djurhälsa, och att 
Sverige var det rikaste landet i studien. 

Övervikt hos ägaren var associerat med 
ökad risk för kronisk sjukdom, något som 
inte kunde ses hos hundarna. Trots detta 
uppgav ägare till överviktiga hundar 
betydligt oftare än ägare till normalviktiga 
att hunden hade lätt för att bli sjuk och inte 
var glad. 

Länk till publikationen  
https://www.nature.com/articles/s41598-018-
31532-0 

 



 

 

Kennelhosta hos hund 
Källa: SVA 

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund. 
Flera olika smittämnen är inblandade. Vissa smittämnen kan ensamma orsaka 
typiska kennelhostesymtom, medan andra smittämnen främst förekommer i 
kombination. Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker. 
Hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. 
Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också 
en kort febertopp i samband med starten av hostan. 

 

VILKA SMITTÄMNEN INGÅR? 
Flera virus och bakterier orsakar hosta hos 
hund. Hundens parainfluensavirus typ-2, 
hundens respiratoriska coronavirus och 
bakterien Bordetella bronchiseptica har, var 
och en för sig, i experimentella studier visats 
orsaka hosta hos hund. Andra smittämnen, 
som hundens adenovirus typ-2, hundens 
herpesvirus typ-1, mykoplasmaarter, strep-
tokocker, pasteurellaarter, koliforma bakte-
rier och pseudomonasbakterier har också 
påvisats hos hostande hundar.  

Hundens parainfluensavirus typ-2 (CPiV-
2) orsakar vanligen en relativt lindrig 
inflammation i övre luftvägarna men sprids 
lätt och kan snabbt orsaka ett typisk kennel-
hosteutbrott i en hundpopulation. Inkuba-
tionstiden varierar mellan två och åtta dagar. 
CPiV-2 utsöndras från övre luftvägarna 
under den första hostveckan. Den smittade 
hunden utvecklar påvisbara antikroppar i 
blodet cirka tio dagar efter infektionen. 

Hundens respiratoriska coronavirus 
(CRCoV) upptäcktes första gången 2003 i 



Storbritannien och har sedan dess påvisats i 
flera andra länder hos hundar med 
kennelhosta. I en experimentell studie visa-
des att CRCoV infekterar de övre luft-
vägarna och orsakar milda respiratoriska 
symtom, såsom nosflöde, nysningar och 
hosta. Inkubationstiden varierar mellan en 
och fem dagar. Virus utsöndras i svalget upp 
till 6-16 dagar efter infektionstillfället. 
Antikroppar utvecklas mellan dag 6 och 14 
efter en infektion. 

Hundens adenovirus typ-2 (CAV-2) är ett 
virus som är nära släkt med det virus som 
orsakar smittsam leverinflammation (HCC) 
men CAV-2 angriper huvudsakligen luft-
vägarna. Infektion med enbart CAV-2 
orsakar vanligen inga påtagliga kliniska 
symtom men kan ge förstorade tonsiller och 
påtagliga förändringar i lungvävnaden. 
CAV-2 utsöndras under åtta till nio dagar 
efter infektionen. Antikroppar mot CAV-2 
kan påvisas från fem till sex dagar efter 
infektionen och angriper då virus varför 
virusutsöndringen minskar påtagligt. 

Hundens herpesvirus typ-1 (CHV-1) är ett 
virus som också angriper övre luftvägarna på 
hund men som vanligtvis inte orsakar tydliga 
kliniska symtom. CHV-1 anses inte längre 
vara någon väsentlig orsak till kennelhosta 
utan har större betydelse som dödlig 
infektion hos nyfödda valpar vilket beskrivs 
om Hundens herpesvirus på SVA:s webb-
plats.  

Bordetella bronchiseptica är en bakterie 
som kan förekomma i luftvägarna även hos 
friska individer. I experimentella studier 
orsakar infektion med enbart B. bronchisep-
tica typiska symtom på kennelhosta framför 
allt hos unga hundar. Bakterien kan 
utsöndras från övre luftvägarna i tre till 
fyra månader efter genomgången infektion. 
Hundar som genomgår infektionen utvecklar 
antikroppar mot infektionen inom en vecka 
men antikroppsnivåerna minskar relativt 
snabbt. 

SMITTA ÖVERFÖRS VID DIREKT-
KONTAKT 
De smittämnen som anses vara de vanligaste 
orsakerna till kennelhosta, CPiV-2, CRCoV 
och Bordetella bronchiseptica, överförs 
framför allt när en sjuk hund kommer i 
kontakt med en annan hund så att 
smittämnen kan överföras via nos-nos 
kontakt eller via hosta/nysning. Man kan 
också överföra smitta via gemensamma 
vattenskålar, föremål som hunden tar i 
munnen eller genom till exempel 
tandinspektion av flera hundar. I en svensk 
studie har vi visat att spridning av CPiV-2 
gynnas av att hundarna deltar i tävlingar eller 
vistas på hunddagis medan Bordetella 
bronchiseptica sprids ändå, troligen på 
grund av att bordetella-smittade hundar är 
smittförande längre tid än vid CPiV-2 och 
genom att Bordetella bronchiseptica kan 
överleva länge i miljön utanför hunden, 
vilket inte gäller för CPiV-2. Motsvarande 
studier för CRCoV  har ännu inte gjorts i 
Sverige. 

En hund som haft kennelhosta är inte 
skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett 
senare tillfälle. 

 
 
NÄR SKA HUNDEN STANNA HEMMA? 
En hund med akut hosta tydande på 
kennelhosta bör inte träffa andra hundar eller 
vistas i miljöer där många hundar rör sig, i 
och med att det är en smittsam sjukdom. 
Baserat på vetenskapliga studier bör en hund 
som har kennelhosta inte träffa andra hundar 
eller vistas på hundklubb, hunddagis och 
liknande under två veckor från det att den 



började hosta, eftersom det är under denna 
tid en hund som längst kan vara smittförande 
med CPIV-2 och CRCoV. 

Vissa hundar hostar dock längre tid än så, 
och så länge hunden har gott allmäntillstånd 
och inte någon feber, finns det inga 
vetenskapliga belägg för att avhålla hunden 
från att träffa andra hundar. Om hunden 
däremot skulle ha långvarig hosta med feber 
och påverkat allmäntillstånd, bör hunden 
inte träffa andra hundar eller tränas. 

Bordetella bronchiseptica kan dock 
utsöndras under många veckor, även efter 
det att hostan slutat. Problemet ligger i att 
skilja dessa infektioner åt! I de fall man har 
konstaterat Bordetella-infektion hos en hund 
får man göra en individuell riskbedömning 
av hur länge hunden bör hållas isolerad. I 
och med att utsöndring kan ske under 
mycket lång tid är det svårt att ge generella 
rekommendationer. 

Då det finns stark misstanke om att hunden 
kan ha utsatts för smitta, till exempel om den 
har träffat sjuka hundar, bör hunden inte 
träffa andra hundar eller vistas i miljöer där 
många hundar rör sig under tio dagar från det 
misstänkta infektionstillfället. Detta är 
baserat på inkubationstiden för de olika 
infektionsämnena. 

 
Hundar som har hög risk för att utsättas för 
kennelhosta, till exempel genom deltagande 

i utställningar, tävlingar etcetera, bör inte 
komma i kontakt med ovaccinerade valpar i 
och med att dessa är extra känsliga för 
infektioner. 

BEHANDLING AV SJUKA HUNDAR 
De flesta hundar med kennelhosta 
tillfrisknar utan behandling eller efter 
behandling med enbart hostdämpande 
medicin från veterinär. Kontakta din 
veterinär för råd om vad som kan vara 
lämpligt till just din hund. Hunden behöver 
lugn och ro och ska inte ansträngas under 
eller direkt efter sjukdomsperioden. Det är 
också lämpligt att kontrollera temperaturen 
på hunden åtminstone dagligen. Om hunden 
har kvarstående feber eller får feber igen 
efter några dagars hosta bör kontakt tas med 
veterinär. Detsamma gäller om hunden får 
påverkat allmäntillstånd eller får svårt att 
andas. 

VACCINATION 
De flesta hundar vaccineras idag mot CAV-
2 när de får sin vaccination mot valpsjuka 
och HCC eftersom HCC-vaccinet utgörs av 
en försvagad stam av CAV-2. Det som i 
Sverige i dagligt tal kallas "vaccin mot 
kennelhosta" är ett vaccin mot antingen bara 
hundens parainfluensavirus eller ett 
kombinationsvaccin mot parainfluensa och 
bordetella. Om hunden ska träna eller tävla 
eller vistas på hunddagis eller kennel är det 
en bra idé att hålla hunden vaccinerad mot 
kennelhosta. Vaccinet ger inte skydd lika 
länge som vaccinerna mot parvovirus, 
valpsjuka och HCC så hunden behöver 
vaccineras mot kennelhosta oftare, troligtvis 
årligen. Det finns idag inget vaccin mot 
CRCoV. I andra länder finns ett vaccin mot 
hundens coronavirus, men det är ett annat 
typ av coronavirus som orsakar diarré och 
detta vaccin har ingen effekt mot CRCoV.    

 

  



Hundars benägenhet att söka 
kontakt med matte eller husse 
är associerad med genetiska 
variationer i känsligheten för 
hormonet oxytocin, enligt en 
ny studie från LiU. Fynden ger 
ökad kunskap om hur hundar 
har förändrats under utveck-
lingen från varg till husdjur. 
  

En golden retriever söker hjälp hos sin matte. 
Foto: Mia Persson 

Hundars samspel med ägaren 
kopplat till känslighet för 
oxytocin 
Karin Söderlund Leifler  LiU 
 

 

 
Hundar har under domesticeringen från sin 
vilda förfader vargen till dagens husdjur 
utvecklat en unik samarbetsförmåga med 
människor. Bland annat är de snabba på att 
”be om hjälp” när något problem tycks dem 
för svårt. Men variationen är stor även inom 
en och samma ras. Nu har en forskargrupp i 
Linköping, under ledning av professor Per 
Jensen, funnit en möjlig förklaring till att 
hundar är olika snabba på att söka samarbete 
med människor. Fynden publiceras i 
tidskriften Hormones and Behavior. 

Forskarna misstänkte att hormonet oxytocin 
kunde vara inblandat. Oxytocin är välkänt 
för sin vikt för sociala relationer mellan olika 
individer hos både människor och djur. 
Effekten av oxytocin hänger ihop med 
funktionen hos mottagarstrukturen, 
receptorn, som interagerar med hormonet i 
cellerna. Bland annat har tidigare studier tytt 
på att skillnader i hundars förmåga att 
kommunicera kan vara associerat med 
variationer i arvsmassan i närheten av genen 

som kodar för oxytocinreceptorn. Forskarna 
studerade därför 60 golden retrievers när 
dessa försökte klara ett olösligt problem. 

– Först lärde sig hundarna att på egen hand 
öppna ett lock för att få fatt i en godbit. 
Därefter fick de försöka när locket var 
fastskruvat och därför inte gick att öppna. Vi 
mätte hur lång tid det tog innan de vände sig 
till ägaren för att få assistans, säger Mia 
Persson, doktorand vid Institutionen för 
fysik, kemi och biologi (IFM) och 
huvudförfattare till artikeln. 

SÖKTE MER KONTAKT 
Innan beteendetestet höjde forskarna 
hundarnas oxytocinnivåer i blodet genom att 
spraya hormonet i nosen. Som jämförelse 
fick hundarna också göra testet efter att ha 
fått en neutral saltvattensdusch på samma 
sätt. Forskarna samlade också in DNA 
genom att stryka en bomullstops på insidan 
av hundens kind och analyserade vilken 
variant varje individ hade av genen för 
oxytocinreceptorn.  



 
Mia Persson, doktorand i etologi  

Foto: Mattias Nordh 

Resultaten visade att hundar med en särskild 
genetisk variant av denna receptor reagerade 
kraftigare på oxytocinsprayen än andra. 
Deras hjälpsökande beteende mot ägaren 
ökade när de fick oxytocin jämfört med när 
de fick den neutrala saltlösningen i nosen. 
Forskarna menar att resultaten hjälper oss 
förstå hur hundar förändrats under 
domesticeringen. De analyserade nämligen 
också DNA från 21 vargar och fann samma 
genetiska variation bland dem. Det talar för 
att den genetiska variationen fanns redan när 
hundens domesticering började för 15 000 år 
sedan. 

– Det tyder på att människor valde ut vargar 
med särskilt gynnsam förmåga till samarbete 
när hundarna domesticerades och sedan 
avlade vidare på dem, säger Mia Persson. 

LEDTRÅD TILL ATT FÖRSTÅ OSS 
SJÄLVA? 
Den genetiska variation forskarna studerat 
påverkar inte själva oxytocinreceptorn, utan 

är en markör som används av praktiska skäl. 
Det behövs ytterligare forskning för att ta 
reda på mer exakt vilka skillnader i arvs-
massan som ligger bakom de effekter man 
sett.  

 
Per Jensen. Foto: Göran Billeson 

Per Jensen framhåller att studierna visar hur 
socialt beteende till stor del styrs av samma 
genetiska faktorer hos olika arter. 

– Oxytocin är oerhört viktigt för vårt eget 
sociala samspel med andra människor. 
Dessutom har vi liknande variation i gener 
inom det här hormonsystemet. Studier av 
hundars beteende kan därför hjälpa oss 
förstå oss själva och kanske på sikt bidra till 
mer kunskap om olika sociala funktions-
störningar, säger han.  

  

 



 

 

Det är självklart att om den ena parten i 
en relation tar stor plats så får den andra 
mindre utrymme. Om en part brer ut sig 
så får den andra maka åt sig. Om en 
pratar mycket så får den andra mindre 
att säga. Om en genomdriver sin vilja så 
får den andra begränsa sig. Det här gäller 
alla relationer, mellan människor såväl 
som de man har till sin hund. 

    
 
 
Min hund gillar inte att lyda – men älskar 
att samarbeta Källa: Anders Hallberg 

 

   

 

RELATIONEN MELLAN HUSSE, 
MATTE OCH HUND 
Har du en enkelriktad kommunikation och 
inte tänker på vad hunden vill, så kommer 
den att bli passiv. Det är lätt att tro att hunden 
är en varelse som man måste tala om saker 
för och vägleda, för annars vet den inte vart 
den ska gå och när. Om man inte säger åt den 
att komma så kommer den inte av sig själv, 
kanske man tror. Om man inte säger åt den 
att sitta så gör den inte det. 

Men ju mer du ”vägleder” hunden och talar 
om för den vad den ska och inte ska göra, 
desto mindre utrymme får ju hunden för sin 
egen vilja, för vad den tycker är viktigt för 
stunden. Nosar den länge på en luktfläck så 
är det viktigt för den. Om du nekar den att 
nosa vidare, höjer rösten och drar den 
därifrån har hunden fått vika ner sin vilja för 
din. 
 

 

DET ÄR DETALJERNA SOM ÄR 
VIKTIGA 
Det är i de vardagliga situationerna som det 
viktiga i en relation utspelas. När du är ute 
på hundpromenad och möter hundar är det 
viktigt att du inte startar en konflikt, när ni 
ser en katt rusa iväg hänger det på din 
skicklighet att lugna i stället för att höja 
rösten. När en person kommer fram och 
hälsar och hunden vill hoppa, så lär hunden 
i förväg med speciella, enkla övningar att 
hälsa fint. När hunden blir upptagen av något 
viktigt, som inte du tycker är viktigt, så låt 
den få sin vilja igenom och vänta tills den 
blir färdig med sitt. 

Du får inte bli en ställföreträdande tyckare åt 
hunden. ”Så ska du göra för det vill jag” är 
en sorts enkelriktad kommunikation som gör 
hunden viljelös. Och när de vill något så är 
det ofta saker som vi inte vill, som att skälla, 
vilja hälsa, dra i kopplet, gnälla i bilen för att 
det går långsamt.



 

 
 

Är mopsar mer intresserade av sina ägare 
än av mopsar?   
Källa: Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet

Frågan kan synas märklig, men senare års forskning har påvisat en rad 
skillnader i biologi och beteenden mellan trubbnosiga och mer långnosade 
raser. Affenpinschern räknas som trubbnosig liksom ett flertal andra raser (red. 
anm.). Exempelvis är ögonens synceller arrangerade lite annorlunda hos 
trubbnosarna vilket gör att deras synskärpa påminner mer om vår egen, medan 
långnosarnas ögonkonstruktion i stället får deras syn att påminna mer om 
vargarnas.  

 

 

En grupp forskare i Ungern har nu undersökt 
om skallformen kan påverka hundars 
intresse för att betrakta bilder av ansikten. 

Forskarna undersökte ett 40-tal hundar av 
olika raser och kön och jämförde trubbnosar 
(“brachycephala”), som är den tekniska 
termen, med mer långnosade (“dolicho-
cephala”). Hundarna fick se bilder av 
människor och av hundar och man mätte 
sedan hur lång tid de betraktade varje 
ansikte. Både människo- och hundbilderna 
visades dels rakt framifrån med direkt 

ögonkontakt, dels i profil. Var och en av de 
20 olika bilderna som användes visades i 15 
sekunder. 

Resultaten visade att hundansikten drog till 
sig uppmärksamheten mer än människo-
ansikten. Men trubbnosiga hundar betrak-
tade överlag bilderna under längre tid än de 
långnosade. Det gällde oavsett om bilderna 
föreställde människor eller hundar. Man 
tänkte sig att bilderna av hundar kanske 
upplevdes hotfulla och därför betraktades 
mer ingående. Men om man placerade lite 



godis framför bilderna var det ingen skillnad 
i hur snabbt hundarna närmade sig, vilket 
tyder på att de inte kände sig hotade av några 
av bilderna. 

Forskarna tolkar resultaten som en 
indikation på att trubbnosiga hundar kan 
vara generellt mer intresserade av social 
kontakt. Det kan förstås finnas många andra 

alternativa tolkningar också, t ex att de 
långnosade hundarnas annorlunda synskärpa 
gör dem mindre intresserade av att betrakta 
bilder i allmänhet.  

Men studien är ännu en i raden som visar att 
trubbnosiga hundar, som mops och boxer, 
skiljer sig från andra raser på många olika 
sätt. 

   

Bröderna Bus av Anne Wedin 

 

Vale fyllde ju 4 år för några veckor sedan 
och firades givetvis på traditionellt sätt. Stor 
flaggning på verandan, Flottans musikkår på 
CD och anklevermousse. Husse lät honom 
smaka lite Prosecco också för säkerhets 
skull. 

Ovanstående firning inkluderade även 
Hugin av förklarliga skäl. 

Både Hugin och Vale visar, efter vistelsen i 
Italien, ett stort kulinariskt intresse. När de 
senast var hos Madame Nicole, som piffar 
till herrarna och även vaktar dem ibland, 
genomfördes följande stordåd med hjälp av 
Madame Nicoles två katter. 

Nicole har en tonårsson som fått i uppdrag 
att hos slaktaren inköpa en rejäl bit skinka 
till familjens middag. Visst sade han. 
Uppdraget utfördes men han glömde att både 
katterna och Hugin och Vale är riktiga 
läckergommar. Skinkpaketet kom aldrig 
längre än till köksbordet. Sedan försvann 

den unge mannen ut och 
kvar hemma var två apor 
och två katter. Huset var 
tomt och livet trist. Det 
måste bli lite action tyckte 
de fyra musketörerna. Hugin 

och Vale som känner doften av skinka på 
mils avstånd ledde troppen till köket. Men 
hur komma åt det som låg på köksbordet? 

Ingen fara sade kattkompisarna och hoppade 
upp på bordet. Med förenade krafter puttade 

de ner skinkpaketet som Hugin och Vale 
började slita upp tillsammans med katterna. 
Sedan var det bara att börja mumsa i sig. 

När Madame Nicole kom hem hittade hon på 
soffan i vardagsrummet två apor och två 
katter med mycket runda magar och på 
köksgolvet resterna av skinkpaketet. Bevis-
bördan var helt klar så att försöka spela 
oskyldig, vilket de försökte enligt Nicole, 
funkade inte alls. Varken Hugin, Vale eller 
katterna åt något kommande dag men de 
hade gaser i magen. Gasvarning utgick till 
närbelägna hus.  Alla fyra stängdes ut från 
sovrummet och begrep alls inte varför. Så 
nog fick de små liven action alltid. 

Här i närheten har nu vår granne Simon 
seglat upp som Hugin och Vales store idol! 
Han kör en bandtraktor av det mest 
spektakulära slaget. Nu sitter de som 
förhäxade och stirrar på Simon och hans 
bandtraktor som gräver stora hål och flyttar 
jord och stenar.  

 Som omväxling till detta stillasittande har 
de nu, liksom sina företrädare, börjat ge sig 
ut på långa walk about-turer. Hugin travar 
iväg först och efter kommer Vale. Nu håller 
vi tummarna för att det inte dyker upp någon 
tjusig löptik i grannskapet för då är det risk 
för att herrarna helt tappar koncepterna. 

Hugin och Vale/ matte  

PS- herrarna var på walk about när detta 
skulle skrivas 



  

Maskinisterna Vale och Hugin 


