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 Välkommen in i Affenvärldens      
gemenskap! 

Nya medlemmar april – juni 2019:  

Marie-Louise Högman Tyresö, Sofia 
Simonsson Linköping, Ann Hofmann 
Gnesta och Marie Larsson Gustavsberg 

 

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



Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

Extrem värme för svenska mått?  Eller hur? 
Men i gengäld är det under en kort och 
begränsad tid – jag skulle önska att den 
riktiga sommarvärmen var fördelad över 
hela sommaren. Men vädret är ju en av de få 
saker man just när man är mitt uppe i det, 
inte kan påverka utan man får göra det bästa 
av situationen.  Som för min del är att följa 
skuggan, byta sittplats under dagen för fikat 
och glassen för att njuta så mycket som 
möjligt av värmen utan den direkta 
solstrålningen…… 

Ett av klubbens större arrangemang – 
affendagen – genomfördes under stor 
upprymdhet bland deltagarna. Vädret (nu är 
vi där igen 😊) var växlande men mest sol 
och varmt. Fantastiskt att se de ca 40 
affenpinschrarna komma så väl överens – 
endast ett par av de yngre herrarna prövade 
varandras attityd med lite djupa brösttoner. 
Kul att se både hundars och förares iver i 
tävlingsmomenten och så trevligt att både 
barn och vuxna deltog. 

Det som nu står inför dörren är 
affenspecialen, som går av stapeln 31 
augusti i Eskilstuna, Vilsta Sportfält. Årets 
domare är Svante Frisk.  Vi ser fram mot en 
”full” ring av våra kära affrar.  Vår special är 
och bör vara, ett gyllene tillfälle att få se 

många affenpinscher från olika håll och 
olika uppfödare, så även du som kanske inte 
ställer ut din affenpinscher är välkommen. 
Dagen efter, den 1 september, så avhåller 
SSPK sin officiella utställning där även 
affenpinscher kan delta. 

Affenpinscher verkar ju vara allätare, det vill 
säga verkar tåla det mesta oavsett det är 
något på marken man kan äta eller det som 
serveras. Det skulle vara intressant att höra 
vad ni medlemmar har för erfarenhet. Hur 
utfordrar ni era hundar?  Och då är det inte 
namnen på hundfodren som avses utan 
vilken typ av hundmat. Hur ofta utfordras 
era hundar?  Varierar ni maten ofta? Har ni 
noterat om en viss typ av foder verkar 
fungera bättre än andra vad avser till 
exempel päls och färg, avföring, hullet och 
så vidare.   

Hör av er till klubben, skriv ner några 
rader och skicka in antingen via mejl eller 
brevbäraren. 

I nästa nummer kommer vi att börja redovisa 
klubbens RAS-arbete. Förhoppningsvis har 
vi ett nytt fräscht RAS-dokument att 
diskutera vid kommande årsmöte. Hoppas 
du vill vara med då och gärna framföra dina 
synpunkter. 

 

Årets vädermässiga höjdpunkt (!) föranledde även de 
badkrukor som bor i det här hushållet att svalka sig lite i baljan 
– inte mer än knappt halva benen, men ändå.  

 

En mer van båtfarare som ser ut att 
njuta av fart och vind, är Uno. 
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Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter 

 
- Tjena tjena tjejer!  

Hejsan Ville! Precis den vi ville träffa! Har du 
sett vilka konstiga koppel som det hänger i varje 
korridor? Smala gröna och så finns det en skylt 
ovanför där det står ”Utrymningskoppel”… vadå 
utrymning? Det är väl bara att gå nerför 
trapporna och gå ut? 

- Inte helt självklart  Dockan och Sally!  
Utrymning innebär nåt helt annat. Var ni inte 
med på brandövningen som vi hade förra 
veckan? 

Näe, vi var hemma då, matte åkte hit själv…. 

- Aha, jo så här är det förstår ni; om 
brandlarmet går, då brinner det ju nånstans 
och då måste alla fort som sjutton lämna 
huset. Man får heller inte gå ut den vanliga 
vägen utan ska använda särskilda trappor 
utvändigt.  
Och, om någon hund är ensam på sitt rum, 
jag menar, matten eller hussen kan ju vara 
på nåt möte eller kortare tjänsteuppdrag, då 
måste ju personalen som är närmast ta ut 
den hunden, och ska inte behöva leta efter 
hundens koppel som kan ligga i en väska, 

utan man tar helt enkelt ett s k 
utrymningskoppel och använder det 
istället. Smart va! 

  Jaha det var det ju… men berätta nu om 
brandövningen, gick det bra? Och hur visste 
ni förresten att det skulle vara en sån övning? 

- Jodå, vi fick beröm av övningsledaren. All 
personal hade ju fått information på sina 
datorer att den här dagen efter lunch så 
skulle det bli brandövning. 

 

 



 

- Då väntar man på att höra larmet och så ska 
man gå ut den väg som gäller för just din 
arbetsplats. Det var ju väldigt bökigt som 
ni förstår när alla skulle trängas i dom där 
utvändiga trapporna som inte är som 
vanliga trappor utan av galler så min matte 
fick bära mig, min kompis Ninja som är en 
boxer har ju större tassar så hon kunde gå 
själv. Vi är ju nästan 100 hundar här och 
mer än 80 personer! Och det var faktiskt 
flera som hade använt ”utrymningskopp-

len”… Ja sen samlades alla framför entrén 
och varje avdelning anmälde att ”alla var 
där”, så vi fick godkänt. 

Men oj! Ja det låter ju verkligen som man 
måste öva på sånt! 

- Ja det är därför som man måste ha såna där 
brandövningar, så att det fungerar bra om 
det skulle vara på riktigt. 

   

 

Och du som vet allt då Ville, såg du alla dom 
där människorna som var på jobbet för några 
dar sen? Dom fick äta ute också det såg vi 
när vi var ute på lunchrastning. Konstigt, 
varför åt dom inte i restaurangen? 

- Jodå, det var ena riktiga höjdare som var 
här. En Internationell kongress för alla 
Kennelklubbar, och Svenska 
Kennelklubben var ”värd” för kongressen, 
därför var dom här. Det var representanter 
från alla nordiska länderna förstås, och sen 
Tyskland, Italien, Frankrike och några 
länder till. 

 

Oj, det låter spännande, vad kongressade 
dom om då? 

- Jo, dom hade en diskussion om hur man 
kan använda DNA-tester som hjälp i 
hundavel. Det är ju så att det finns mängder 
av företag med laboratorium i hela Europa, 
och alla är kanske inte lika bra, eller gör 
tester som kanske inte är nödvändiga. 
Tanken är att försöka enas om vilka 
laboratorium som skulle kunna 
rekommenderas. 

- Dom höll en föreläsning också och 
personalen fick närvara och lyssna. Man 



 

kan ju via blodprov få mycket hjälp att 
spåra ärftliga sjukdomar t ex så det är ett 
viktigt ämne. Min matte tyckte det var 
jätteintressant. 

OK, men varför fick dom stå utanför och 
äta? 

- Hahaha! Så här var det. Franska 
Kennelklubbens VD har när dom träffats 
vid tidigare tillfällen, frågat om svensk 
surströmming. Han är tydligen väldigt 
matintresserad… så nu hade det ordnats en 
överraskningslunch med surströmming. 
Och varför dom fick äta ute förstår ni väl? 

Näe? Vad menar du då? 

- Surströmming luktar förstår ni flickor!!!  
Det är ju visserligen en konserv, men när 
burkarna öppnas så luktar det ganska 
ordentligt och det hade nog inte 
uppskattats av andra gäster i restaurangen! 
Hahaha! 

Visste vi inte, våran matte och husse äter inte 
sånt, det är inget vi hört i alla fall. Blev det 
uppskattat då? 

- Alla smakade inte, om det berodde på 
lukten vet jag inte, men några åt ju. Den 
serverades med mandelpotatis och 
tunnbröd precis som det ska vara, och dom 
som åt verkade tycka att det var 
”intressant”, om ni förstår hur jag 
menar…. 

- Hur var det förresten när ni hade 
Affendagen hemma hos er? Hade ni 
trevligt? 

Vi blev ju inlåsta i gästrummet! Och det var 
säkert många snygga killar här  hhmmm….. 

- Inlåsta?` 

Ja, både Sally och jag hade ju våran 
löpperiod….. 

- Hahahaha vilken osis! Nä nu måste jag gå, 
ha en trevlig semester flickor! 

Hejdå Ville ha det bra du med! 

 

 

 
  



 

 
Kan hundar ha ADHD? Källa: Anders Hallgren 

Det blir allt vanligare att hundar får liknande sjukdomar som människor. Det 
har mest gällt kroppsliga sjukdomar fram tills nyligen, men nu börjar man även 
ställa diagnoser på avvikande beteenden hos hundar. Det hänger ihop med ett 
naturvetenskapligt och medicinskt synsätt på hundars beteende. 

Skolmedicin lär oss att vissa symtom hänger 
ihop med vissa sjukdomar, som exempelvis 
att smärta i leder kan orsakas av artros. Det 
behandlas med läkemedel. Inom psykiatrin 
har man överlag samma förhållningssätt, 
symtom – diagnos – psyko farmaka. Nu 
börjar man alltmer använda samma sätt att 
resonera när det gäller hundar. Därför får 
symtom som problem att fokusera och ha 
svårt att vara stilla en längre stund en 
neuropsykiatrisk diagnos och läkemedel ges 
istället för terapi. 

DET ÄR INGEN SJUKDOM! 
ADHD är en kriteriediagnos, det vill säga att 
en individ uppvisar en serie beteenden som 
faller inom ramen för det man bestämt ska 
innebära en diagnos. ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) innebär att 
en individ är överaktiv och har svårigheter 
att lyssna och samarbeta. ADHD är alltså 

inte en sjukdom, utan symtom som passar in 
i en bild, ett kriterium. 

UNGHUNDAR ÄR AV NATUREN 
MYCKET AKTIVA! 
Skulle man använda denna diagnos på 
hundar skulle de allra flesta unghundar falla 
inom ramen för ADHD. De är självfallet 
mycket aktiva och har problem att lyssna, 
men det är helt naturligt. Det är bland annat 
en orsak till att hundägare går kurs i lydnad. 
Man vill att de ska lugna sig genom att man 
lär sig bestämma mer över dem. Det är också 
därför unghundar ofta disciplineras och till 
och med straffas av sina ägare. 

STIMULANS ISTÄLLET FÖR 
DISCIPLIN! 
Använder man en neuropsykiatrisk diagnos 
så låter det som om det är ett mentalt fel på 
den unga hunden. Det är ett medicinskt sätt 
att betrakta normala beteenden – tråkigt nog. 



 

I USA skrivs ofta läkemedel ut för att lugna 
aktiva hundar – istället för att aktivera dem 
fysiskt och mentalt. 

I min värld är ”hårda tag” för att lugna 
överaktiva unghundar en dålig strategi, 
därför förespråkar jag att man istället 
stimulerar och aktiverar hunden med men-
tala uppgifter. Har själv gjort det och även 
lärt ut på kurser med mycket goda resultat. 

Många hundägare vill göra det enkelt och 
bekvämt för sig. Förr använde man 
dominans och disciplin för att göra en hund 
passiv. För att åstadkomma detsamma har 
man idag börjat använda läkemedel för 
diverse tveksamma diagnoser. Något som 
också tyvärr kommer mer och mer är att man 
kastrerar hanhunden för att den ska bli 
lugnare. Därmed riskerar man en mängd 
biverkingar som i vissa fall kan vara svåra. 

VARKEN DISCIPLIN, MEDICIN ELLER 
KASTRATION ÄR RÄTT MOT 
HUNDEN! 
Det är inget fel att en hund är aktiv! Det är 
bara naturligt och ingår i strategin för 
överlevnad för vilt levande djur. Alltför 
många gillar inte att en hund är överenergisk 
och vill att den ska lugna sig så de slipper att 
ha besvär. 

UNDVIK LUDDIGA DIAGNOSER SOM 
ADHD 
Jag har aldrig någonsin sett ett enda fall av 
tusentals hyperaktiva hundar där 
psykiatriska diagnoser har varit befogade. Vi 
borde absolut undvika en så luddig diagnos 
som ADHD på en hund, eftersom vi då 
riskerar att man förr eller senare kommer att 
betrakta ett naturligt beteende som något 
sjukligt och fel. Gör man det så vänder man 
sig automatiskt till medicinerna i stället för 
att ta hjälp av beteendespecialister. 

Det finns en kategori med överaktiva hundar 
som är svåra att nå med bara fysisk och 
mental stimulans och det gäller särskilt ett 

par raser. Dessa hundar har blivit lugnare när 
de fått tillskott av B-vitaminer. I några fall 
har de visat tecken på svårighet att ta upp B-
vitamin och har alltså haft brist på detta. 
 

 
 
AKTIVERA HUNDEN BÅDE INOMHUS 
OCH UTOMHUS 
När man pratar med hundägare som har 
hyperaktiva hundar, som inte lyssnar som de 
önskar, så säger de allra flesta att problemen 
mest förekommer utomhus. Hemma är 
hunden ”så fin”, vilket betyder att den är 
lugn, kopplar av och sover mest. Det i sin tur 
innebär att hunden inomhus samlar energi 
under vilan och när den kommer ut så har 
den så mycket iver och överskottsenergi att 
den upplevs som problematisk. För att råda 
bot mot detta ska man aktivera hunden 
mentalt både utomhus och inomhus. Det är 
enkelt och tar bara några minuter att gömma 
pyttesmå godisbitar runtomkring i hemmet 
och att ”ladda” askar och burkar med lite 
smågodis och sedan låta hunden få lösa 
problemet med att få fram den lilla godbiten 
utan att man hjälper till. Naturligtvis ska 
man också se till att hunden alltid får 
ordentligt med fysisk motion under 
promenaderna.                       Anders Hallgren 

  



 

 

Har du också misstänkt att din hund känner av 
ditt humör och din stressnivå och påverkas av 
den? Nu finns det vetenskapliga bevis för att 
det förhåller sig så, allt enligt en ny studie från 
min egen forskargrupp. Arbetet leddes av 
docent Lina Roth och Ann-Sofie Sundman 
(nybliven doktor i etologi!).  

 

Hundar påverkas av ägarens stress 
Källa: Bloggen Från forskningsfronten, Bearbetning: Anne Wedin 

Det har länge varit känt att hundar kan 
reagera på den omedelbara stressnivån hos 
ägaren. Exempelvis blir de påverkade av om 
ägaren är stressad i samband med en 
agilitytävling. Men när det gäller långtids-
stress, sådant som påverkar oss dagligen och 
stundligen, har forskningen haft svårare att 
studera sådana effekter. Det beror delvis på 
svårigheter med att mäta stressen. Normalt 
tar man ett blodprov på både hund och ägare. 
Detta prov speglar ju bara stressen just då 
provet tas och minuterna innan. 

Ann-Sofie Sundman och Lina Roth använde 
sig i stället av en ny metod för att mäta 
stresshormoner: man använder håret. Både 
hos människor och hundar växer håret i en 
ganska konstant hastighet och den kortisol - 
stresshormonet framför andra - som 
cirkulerar i blodet byggs in i de växande 
hårstråna. Därför avspeglar hårnivåerna den 
stress individen upplevt under så lång tid 
som håret växt. Hos oss människor handlar 
det om ungefär en centimeter i månaden. 

Ann-Sofie och Lina samlade in hår från 58 
shetland sheepdog och border collie och 
deras kvinnliga ägare (tyvärr var det inte 
tillräckligt många manliga ägare som kunde 
medverka) vid två olika tillfällen under ett år 
och mätte sedan kortisolnivåerna. De fann 
ett starkt samband - ju högre nivåer hos 

ägaren, desto högre hos hunden.  

Kortisolnivåer kan påverkas av annat än 
stress, exempelvis av fysisk aktivitet. Därför 
mättes aktiviteten hos hundarna kontinuer-
ligt under en vecka med hjälp av ett 
automatiskt aktivitetshalsband som registre-
rade data dygnet runt. Men aktivitetsnivån 
kunde inte förklara sambandet. Vidare lät 
man hundägarna fylla i validerade 
personlighetsenkäter för både sig själva och 
deras hundar. Resultaten visade att hundens 
personlighet inte påverkade kortisolnivåerna 
alls, men ägarens personlighet kunde 
förklara en stor del av hundarnas stress-
nivåer.  

Slutsatserna från undersökningen är att 
hundar speglar stressnivån hos sina ägare 
snarare än det omvända. Det här är första 
gången forskare har kunnat påvisa att 
individer av olika arter som lever 
tillsammans påverkar varandra på detta sätt. 
I fortsatta studier kommer forskarna nu att 
undersöka andra raser, sådana som är mindre 
avlade för nära samarbete.  Forsknings-
gruppen hoppas också få med manliga 
hundägare. Sundman, A.-S., Van Poucke, E., 
Svensson Holm, A.-C., Faresjö, Å., Theodorsson, 
E., Jensen, P., Roth, L.S.V., 2019. Long-term 
stress levels are synchronized in dogs and their 
owners. Sci Rep 9, 279. doi:10.1038/s41598-019-
43851-x 



 

 
10 tecken på att hunden påverkar ditt 
kärleksliv Klippt ur Härliga Hund 

Det finns massor av litteratur och tips på hur man ska göra för att inte låta det 
faktum att man blivit förälder förstöra kärlekslivet med partnern, men hur är 
det egentligen när det kommer en underbart söt hund in i tvåsamheten? Samma 
varning där kanske? 

En hund, liksom en bebis, förändrar vardagen radikalt och så finns det där 
plötsligt en ny liten individ som kräver uppmärksamhet och kärlek. Här kan 
du se om det finns tecken på att hunden kan komma emellan er, men ta det med 
en klackspark! 

1. DU GÅR INTE GÄRNA HEMIFRÅN 
UTAN HUNDEN OM DU INTE 
MÅSTE 
Är ni på fest eller middag kan du inte 
riktigt slappna av förrän du är hemma 
igen och ser det lilla glada ansiktet 
komma farande mot er med viftande 
svans. 

2. DU VÄGRAR GÅ PÅ 
RESTAURANGER SOM INTE TAR 
EMOT HUNDAR….. 
eller inte har en uteservering där hunden 
är välkommen. 

3. DU OCH DIN ÄLSKADE 
TVÅBENING HAR FÖR EN GÅNGS 
SKULL KOMMIT I VÄG 

Ni är kanske på middagsdate eller så, 
utan hund, men då övertalar du hen att 
beställa någonting från menyn som 
hunden skulle tycka om. Så att du kan ta 
med resterna hem i en doggybag … 

4. DU FÖLJER GÄRNA MED PÅ EN 
ROMANTISK WEEKEND 
så länge hotellet tar emot hundar och det 
inte ligger längre bort än en halvtimme 
från närmaste djursjukhus … 

5. DU INSER ATT SÄNGEN HEMMA 
TAR UPP HALVA RUMMET 
Du kan faktiskt bara kliva i den från ena 
sidan, men skulle du aldrig byta till en 
mindre. Det måste ju finnas plats för 
både två- och fyrbenta! 



 

6. DU FÖRESLÅR ATT NI 
MÄNNISKOR KANSKE SKA HÅLLA 
IGEN LITE 
Inte köpa presenter till varandra och så 
vidare – så att du kan gå på fler 
hundkurser eller köpa ännu ett hund-
täcke. 

7. DET ENDA RIKTIGT STORA 
GRÄLET DU HAFT MED DIN 
PARTNER 
Ja, det handlar om huruvida hunden 
tycker bäst om dig eller din partner … 

 

 
8. TÄNK EFTER 

Kanske har du ”av misstag” låtit din 
partners puss hamna på hunden i stället 
för på dig, lite väl ofta? Bara för att du 
vill att de också ska älska varandra (lite 
lagom i alla fall) … 

9. DU HAR FLER BILDER PÅ HUNDEN 
ÄN PARTNERN I MOBILEN 
Mååååånga fler … 

10. … OCH DU TITTAR PÅ DEM 
MYCKET OFTARE … 

********** 

 

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt 
större hot mot hundars hälsa och välmående. 
En studie utförd vid Sveriges lantbruks-
universitet visar att negativa förändringar i 
hundens ämnesomsättning kan uppträda 
redan vid lindrig övervikt.  

En uppföljning till artikeln i nr 2 om hur hundägarens 
livsstil påverkar hundens hull. 

 

Redan lindrig övervikt ändrar 
hundens ämnesomsättning Forskningsnyheter SLU 

I studien undersöktes 28 friska hanhundar av 
rasen labrador retriever. Hundarna 
hullbedömdes enligt en väletablerad hull-
bedömningsskala och gruppindelades som 
normalviktiga, lindrigt överviktiga och 
tydligt överviktiga. Blodprover samlades 
före och efter ett mål mat, och blodplasman 
analyserades för att studera hundarnas 
metabolom. Metabolomet är kroppens 
samlade profil av metaboliter, nedbryt-
ningsprodukter, och ger viktig information 
om olika fysiologiska processer som t.ex. 
ämnesomsättningen. 

Analysresultaten från före och efter 
testmåltiden jämfördes mellan grupperna 
och en helt ny upptäckt gjordes hos de 
överviktiga hundarna. Forskarna såg en 

metabol inflexibilitet, en tröghet i 
ämnesomsättningen som inte kunde 
upptäckas hos de normalviktiga hundarna. 
Både de lindrigt och de tydligt överviktiga 
hundarna visade tecken på lägre fettför-
bränning från kroppens fettreserver innan 
måltiden under fastan. Dessa hundar växlade 
heller inte över på samma tydliga sätt till ett 
energiupptag från fodret som de 
normalviktiga hundarna gjorde. 

Studien visar att jämförelser mellan 
fasteprover och prov efter måltid krävs för 
att fånga upp tidiga negativa förändringar i 
hundens ämnesomsättning på grund av 
övervikt. 
Länk till publikationen: 
https://doi.org/10.1186/s12917-019-1845-5



 

 
Affendagen 2019 av Susanne Lundberg 

Måste väl ändå säga att återigen hade vi hyfsad tur med vädret! Lite svensk 
sommar kan man säga, ömsom sol, ömsom småregn, men regnet hade hyfs 
nog att falla när vi intog den delikata lunchen.   

Detta år hölls affenträffen hemma hos Yvonne Larsdotter och 
hennes man Göran.  De var mer än vänliga som upplät sitt hem 
till alla människor, hundar och alla kära hanhundar som 
säkerligen skickade iväg en och annan stråle även inomhus hos 
Yvonne och Göran. Affenkillarna var lite extra på hugget detta 
år då Yvonne och Görans fina små affentjejer höglöpte. 
Stackars affentjejerna, de fick sitta på kammaren kan man säga 
och tråna efter alla vackra affenkillar som sprang runt och 
pinkade hej friskt.  

Stackars Yvonne hade stått hela dagen och säkerligen halva 
natten och förberett för kaffe och smörgås när vi kom och 
sedan en fantastiskt god potatissallad och grillad kyckling samt 
kaffe och tårta efteråt. 

I år hade vi ingen inhyrd ”expert” utan vi fick roa oss själva 
och det gick alldeles utmärkt. Styrelsen hade kommit på att alla 
affrar skulle tävla i Trix och Affenrace! Tror det blev en succé, 
vovvarna snurrade, hoppade, trixade och sprang som skållade 
råttor på Yvonne och Görans stora tomt.  

 

 



 

 
Till vänster fantastiska Yvonne Larsdotter som 

ställde upp med hus och tomt samt vår 
ordförande Nina Karlsdotter med make. 

En liten stund i solen 

 

VI KORADE ÄVEN VINNARE I AFFENRACE OCH TRIX: 

 
Starten på affenracet. Spänningen är olidlig! 



 

 
Så har loppet startat 

 

 
Några affrar med vinnarskallar som redan gått i 

mål 

 
Affenracet vanns av Bibbi och hennes matte 
Michaela med dotter Irma samt söt kompis 



 

 
Tina och Herman gjorde ett skapligt försök att nå 
överst på Trix-prispallen. Men de hamnade dock 

inte på toppen men väl inte heller på botten 

Nina är inte bara ordförande i vår klubb.  
Hon är hundtränare också. 

 
Även Emily gjorde en strålande insats med sina 

små apor,  
ett trix som kallas ”the Back of the Moon” 

 
Camilla och Billy på väg mot toppen på 

prispallen 



 

 
Vinnarna av den prestigefyllda tävlingen Trix: 

Från vänster Emily med hundarna Babsan och Bananen, Marie med sin fina hund, Trixvinnaren 
Billie med matte Camilla och dottern Stella med sin fina vovve, Nina med sina goa hundar och på 

bilden också Lisa med lilla Filip. 

.  

Å allas vägnar tackar jag Yvonne och Göran för den stora gästfriheten. Vad skulle 
klubben göra utan människor som Yvonne och tidigare år Inger Ny Nilsson?? 

 

********* 
Har Du missat att anmäla till årets Affenspecial? 

Affenpinscherklubbens egen, årliga inofficiella hundutställning arrangeras även detta år på 
Vilsta Sport- o Camping, Vasavägen i Eskilstuna. 

Anmälningstiden går tyvärr ut den 5 augusti men  
utställningen genomförs sedan den 31 augusti 2019. 

Har Du missat att anmäla eller helt enkelt ångrat dig så gör ändå ett försök att  
kontakta Yvonne Larsdotter på telefon 070-792 03 01 eller  

Katarina Paulsson på 076-869 73 15.  
För mer anmälningsinformation se klubbens hemsida http://affenpinscher.se/ 



  



 

Hundens 8 vanligaste höstfaror 
Källor: 24kalmar.se, Svedea m.fl. 

Hundägare är medvetna om många olika faktorer som kan vara farliga 
för sitt husdjur, men många kanske inte är medvetna om att hösten och 
den mörkare delen av året innebär väldigt specifika faror. Det finns en 
hel del som man bör tänka på under den här årstiden. 

 
1. TRAFIKSKADOR  
Trafikskador är den enskilt största 
dödsorsaken, förmodligen för att 
det blir mörkare och hundarna syns 
för dåligt, men även på grund av att 
jaktsäsongen har startat.  

 

 
 

2. GIFTIGA SVAMPAR 
Utöver farorna i trafiken, inte minst nu under jaktsäsongen, är 
dessutom giftiga svampar minst lika farliga för hundar som 
för människor. Några svampar är så giftiga att det räcker att 
hunden slickar på den för att bli sjuk. 
Här är några svampar som bör undvikas: Röd flugsvamp, Brun 
flugsvamp, Panterflugsvamp, Vit flugsvamp, Toppig giftskiv-
ling, Lömsk flugsvamp och Stenmurkla.   

Lömsk flugsvamp 
 

3. GIFTIGA VÄXTER – IDEGRAN, THUJA 
Idegran är en av de giftigaste växterna i Europa. Den 
innehåller flera olika giftiga ämnen, bland annat ett antal 
alkaloida substanser och cyanogena glykosider. Hela växten 
är giftig. ”Barren” (egentligen blad) är särskilt giftiga. Gamla 
blad är giftigare än nya späda. Trädgårdsavfall är en känd 
riskfaktor, eftersom giftigheten inte avtar i avklippta eller 
fallna grenar eller torra blad. 

 

 
Idegran 

 

4. EKOLLON OCH HÄSTKASTANJER 
Ekollon är som knark för hundar – lika beroendeframkallande 
Men kan vara dödligt giftig. Ekollon innehåller tannin som är 
frätande och orsakar inflammation i mag- och tarmkanalens 
väggar samt skadar njurarna och levern. Kastanjer i sin tur 
brukar främst vålla kräkningar och diarré. På mindre hundar 
kan kastanjen fastna i tarmen.  

Ekollon 



 

 
5. GLYKOLLÄMNINGAR 
Låt inte din hund nosa runt och slicka på marken på 
parkeringar eller kring bilar. Vissa sorters kylarvätska, låsolja 
och bromsvätska innehåller glykol vilket kan göra din hund 
riktigt sjuk. Ett dödligt gift är även de glykollämningar som 
bilar lämnar efter sig och som ökar under den kallare årstiden. 

 

 
Glykol 

 

6. KAKAOBARK 
Varje årstid har sina olika risker. Med våren ökar risken för 
ormbett, med sommaren getingstick och algblomning och 
förstås en rad andra faror som gäller året runt, som till 
exempel kakao. Men även under hösten är kakaon extra viktig 
att ha i åtanke. Kakaobark, som ofta används som täckbark/-
flis i rabatterna kan vara rent livsfarligt för hundar. 

 
  

7. FLER VÄXTER SOM PÅ FLER SÄTT KAN VARA FARLIGA FÖR DIN HUND 
Björnloka, Blågröna alger, Fredskalla, Garderobsblomma, Gladiolus, Gullranka, 
Gullregn, High Chaparral, Kottepalm, Kristi törnekrona, Kroton, Liguster, Lyckoklöver, 
Monstera, Murgröna, Porslinsblomma, Rhododendron, Spikklubba, Skvätt iväg, Ängla-
trumpet. 
  

8. FLER SAKER HUNDEN BÖR UNDVIKA ÅRET RUNT 

Alger, Avokado, Bacon, Bakpulver, Ben (utom oxben), Blomlökar, Broccoli (rå), Choklad, 
Citrusfrukter, Deg (ojäst), Getingstick, Grönmögelost, Kaffe, Lök och vitlök, Majskolvar, 
Medicin, Jordnötter och andra nötter, Ormbett, Paddor, Potatis, Rabarber, Russin, Råttgift, 
Saffran, Salt, Snigelmedel, Spenat, Vindruvor, Värktabletter, Xylitol (sockerfritt godis), 
Äggvita 

 

Som hundägare måste du ständigt vara uppmärksam på vad din hund får i sig när ni 
är ute!  
Var alltid noga med att hunden syns ordentligt. Reflexer eller blinkande 
hundhalsband är helt nödvändigt om ni rör er i trafikerade områden!  
Och behåll ett bra fästingskydd tills dygnstemperaturen sjunkit under fem 
plusgrader! 
Kontakta genast veterinär om din hunds allmäntillstånd verkar dåligt, om hunden 
har kräkningar, smärtor eller är ovanligt hängig. 

 



 

Som alla hundägare vet kan en hund 
berätta ganska mycket med sitt 
kroppsspråk, t ex påkalla hjälp för att få 
fram bollen som rullat in under soffan, 
eller försöka förmå oss att ge den lite 
extra godis. Men det verkar som om 
många ändå underskattar hur mycket de 
säger till oss. Forskning har visat att 
schimpanser använder olika tecken 
mycket målmedvetet för att kommuni-
cera med varandra, nästan som döva som 
använder teckenspråk, vilket fick de 
brittiska forskarna Hannah Worsley och 
Sean O’Hara att fråga sig om något 
liknande kan förekomma hos hundar - men då när de samtalar med människor. 

Hundar talar till oss med minst   
19 signaler Källa: Bloggen Från Forskningsfronten, Bearbetning av Anne Wedin 

Forskarna använde sig av 37 hundar och 
deras ägare. I sin vanliga hemmiljö lät 
man ägarna filma hundarna när de utförde 
beteenden - signaler - som uppfattades 
som försök att kommunicera. 
Sammanlagt gav det forskarna över 240 
fall av möjlig signalering där man kunde 
analysera videofilmerna i detalj. Det 
visade sig att de fyra vanligaste saker 
hundarna tycktes signalera var: “Klia 
mig”; “Ge mig mat/vatten”; “Öppna 
dörren” och “Hämta min leksak/mitt 
ben”.  

För att ingå i forskarnas vidare analyser 
och anses utgöra äkta, medvetna fall av 
signalering från hundarna skulle deras 
gester och beteenden uppfylla fem olika 
kriterier. För det första måste gesterna 
riktas mot ett objekt. För det andra måste 
de vara inriktade mot en tänkbar 
mottagare av budskapet (dvs en 
människa) och för det tredje måste de 

utlösa en frivillig reaktion hos mottagaren 
- dvs människan som signalen riktas mot 
måste reagera ändamålsenligt. Det fjärde 
kriteriet kan verka märkligt, men är 
mycket viktigt för att man ska kunna kalla 
beteendet för en signal. I enlighet med det 
måste beteendet nämligen vara mekaniskt 
ineffektivt. Det betyder att själva signalen 
inte ska se ut som ett misslyckat försök 
från hunden att själv lösa problemet. Om 
den exempelvis gräver och river under 
soffan räknas det inte som en signal till 
ägaren om att hjälpa till, däremot om den 
river på ägarens ben och samtidigt stirrar 
fram och tillbaka mot soffan. Det femte 
och sista kriteriet var att signalen ska 
utföras på ett målmedvetet sätt och vara 
ihärdigt. Bara beteenden som uppfyller 
alla fem kriterierna togs med i vidare 
analyser. 

Efter att ha tillämpat de fem kriterierna på 
de fler än 200 olika filmade interaktion-



 

erna kom forskarna fram till att hundar 
använder sig av minst 19 olika signaler 
som är så konsekventa och målinriktade 
att de med säkerhet kan kallas 
referensgester. Exempel på några av de 19 
gesterna är: Rullar över på rygg; Puttar 
med huvud eller nos; Lyfter en tass när 
hunden sitter; Hoppar upp och ner på 
stället; Tuggar försiktigt på personens 
arm. Antalet olika signaler som en enskild 
hund uppvisade var fler ju större 
familjerna var, medan kön och ålder inte 
verkade spelade någon roll.  

Resultaten visar att hundar använder sig 
av målmedvetna referenssignaler när de 

kommunicerar med människor. Sedan 
tidigare vet vi att hundar har en stor 
repertoar av olika ljud som används 
specifikt i deras kommunikation med 
människor och tillsammans med den här 
nya rapporten börjar vi gradvis förstå 
vidden av hur omfattande och komplex 
hundars kommunikation med oss faktiskt 
är. 

 

Worsley, H.K., O'Hara, S.J., 2018. Cross-
species referential signalling events in 
domestic dogs (Canis familiaris). Anim 
Cogn 21, 457–465 

 

 
Akta dig och din hund för dessa! 
Plocka aldrig eller låt din hund nosa eller slicka på okända/giftiga svampar.  
OBS! Det finns många fler giftiga svampar utöver de som visas på bilder nedan. 

 
Röd flugsvamp 

 

 
Brun flugsvamp 

 
Panterflugsvamp 

 
Vit flugsvamp 

 
Toppig giftskivling 

 
Stenmurkla 



 

Bröderna BUS Av Anne Wedin 

Vad har hänt sedan sist? Jo, vi har blivit 
kända som elsabotörer. Uppe i byn finns en 
festplats med en liten scen. Där har byns 
festkommitté olika uppträdanden dels med 
lokala förmågor dels med mer professionella 
artister. 

Hur som helst så var vi uppe med husse och 
matte för att lyssna på byns orkester en av de 
kvällar det var lite svalt. Vi var båda lite 
leksugna efter att mest ha legat och 
pustat hela dagen. Husse och matte 
satt i gräset och lät oss vara i fred och 
leka.  Och vi tog tillfället i akt att 
tokspringa runt i gräset, jaga fåglar 
och tigga lite av alla som hade 
picknick-korgar med sig. 

När orkestern tog paus skulle nästa 
programpunkt introduceras och en 
stilig man i traditionell dräkt hoppade 
upp på scenen.  Med stor entusiasm 
greppade han mikrofonen. Ingen 
hörde någonting. Han knackade på den, och 
försökte igen. Inte ett ljud hördes. Bara de 
som stod precis nedanför scenrampen hörde 
vad han sade. Den unga damen som skulle 
uppträda stod och såg olycklig ut och  

Den stilige mannen vrålade efter en tekniker. 

Vi satt tysta som möss under scenen dit vi 
dragit oss tillbaka för lite svalka och vila. Vi 
hade hittat en svart dosa som vi slickat och 
knaprat på. Det var väldigt spännande 
eftersom den hade en lång, svart 
ormliknande svans som vi också kunde dra i. 

Efter det att man hittat en tekniker som kom 
krypandes in under scenen kunde han 
konstatera att själva huvudkontakten till 

mikrofonen var borta. Någon reserv stod inte 
att finna. Efter att ha krupit runt en stund 
upptäckte han oss. 

Han hade lösningen på det hela. Stolt tog han 
den lite begagnade svarta svansen och dosan 
och annonserade högt och tydligt från scen 
att något råttliknande hade varit på både 
ledning och kontakt. Någon reserv fanns inte 
tillgänglig! 

 

Där tog det roliga slut! Vi drog iväg till husse 
och matte och försökte se ut som två 
julänglar. Men husse genomskådade oss för 
vi har knaprat sladdar och kontakter förr. 
Och varje gång vi gjort det blir husse lika arg 
och irriterad som den stilige mannen i 
traditionell dräkt. 

Husse och matte suckade djupt under 
vandringen hem och började tala om att vi 
var guds svar på deras synder.  

Men vi hade haft den roligaste kvällen på 
länge!  

 

Vale och Hugin 



 

 


