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 Välkommen in i Affenvärldens      
gemenskap! 

Nya medlemmar juli – oktober 2019:  

Marie Torgersson Rörö, Ante Ekman 
Skinnskatteberg, Annette Kohkoinen Råneå, 
Gunilla Alenius Härnösand och Ewa 
Bergersen Haninge 

 

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



 
 

Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

Det är snart Jul!!!!  Just i dessa dagar inte särskilt jullikt – tidigt skumt och mörkt, vått och 
regnigt men under några dagar för ett par veckor sedan hade vi faktiskt snö, så pass att 
plogbilen gjorde en ”repa” och lämnade några små vallar som töade bort veckan efter. 

Årsmötet 2020 kommer att avhållas 8 februari i en för oss ny 
lokal – Västerhaninge Hundhall. Som namnet säger är den till för 
hundaktiviteter varför även hundar är välkomna på årsmötet. 

Då en revidering av RAS-dokumentet (Rasspecifika avelsstra-
tegier) är på gång och vi även behöver ha medlemmarna med 
oss på den resan, så kommer vi efter årsmötet att ha uppfödar-
/medlemsmöte för att diskutera innehållet och de rekom-
mendationer som det är tänkt att uppfödare och 
hanhundsägare ska hålla sig till när det gäller framtida avel på 
affenpinscher.  Det är alltså av största vikt att så många åsikter 
som möjligt framförs till oss i styrelsen innan SSPK (Svenska 
Schnauzer-Pinscherklubben) och senare SKK (Svenska 
Kennelklubben) fastställer dokumentet.  Förslaget kommer inför 
årsmötet att finnas tillgängligt via klubbens hemsida. 
 

Årets specialutställning – Affenspecialen – som skulle ha avhållits sista helgen i augusti, var 
vi tvungna att ställa in på grund av för få anmälda hundar. Det är ytterst tråkigt att det blev 
så, en liten tröst kan ju vara att de allra flesta klubbar har precis som vi, under flera år haft 
en liknande situation med vikande anmälningssiffror och vi är inte de enda som behövt 
ställa in. Det här är en trend som vi vill bryta!  Men då behöver vi er hjälp!  Styrelsen har ju 
en vision att affen-specialen ska vara ett tillfälle för alla landets uppfödare (och även dem 
från våra grannländer) och enskilda affenägare att träffas, ha trevligt, utbyta erfarenheter, 
få en uppdatering på aktuell status på våra affen – exteriört och mentalt, att få tillfälle att 
under mindre stress och press tävla på utställningssidan både i våra vanliga klasser som i de 
mera skojfriska klasserna. 

Jag har därför en fråga till er medlemmar:  Vad skulle locka dig/er att delta på en 
Affenspecial? 
Ge oss dina tankar kring detta – stort som smått, krokigt och tokigt  , seriöst, prestigelöst, 
ja vad som helst.  Ur den typen av ”brain-storming” brukar man kunna hitta guldkornen. 
Hör av er till undertecknad (nina@karlsdotter.com) eller vår sekreterare Yvonne Larsdotter 
(yvonne.larsdotter@gmail.com). 

Och du som har en idé om hur Affenklubben i stort skulle kunna fördela sina aktiviteter, 
kom gärna med förslag på aktivitet och var den kan avhållas. 



 

  

Styrelse 2019 
Ordförande: Nina Karlsdotter 072-251 07 17    
  ord@affenpinscher.se 
 

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

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

Kassör: Pia Witt 072-527 49 08 
  piawitt@tele2.se 
 

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

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

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

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

Verkställande utskott 2019 
Nina Karlsdotter, Katarina Paulsson, Pia Witt, Yvonne Larsdotter 

 

Funktionärer 2019 
Arbetsgrupp RAS:  Nina Karlsdotter och Tina Schaub-Wester 
 

Arbetsgrupp Specialen: Katarina Paulsson (s) och Yvonne Larsdotter 
 

Avelsrådgivning:  ej klart 
 

Valprådgivning:  Susanne Lundberg 
 

Revisorer:      Anne Wedin anne@wedinab.se och  
   Hans Peterson solweig.hans@tele2.se 
 

Alla vi ovan önskar alla våra medlemmar en riktigt 
God och Fröjdefull Jul 

samt ett 
Gott och Smällarfritt Nyår! 



 

Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter 

 
- Men hejsan på er Dockan och Sally! Så roligt 

att ni kommer och hälsar på! Har ni det bra nu 
när eran matte slutat att jobba? 

Hej Ville! Klart vi måste komma in och hälsa! Ja, 
sedan matte slutade jobba så blir det 
skogspromenader varje dag och inget sittande på 
hennes rum! Så vi är nöjda… Och matte har ju 
blivit en i Veteranklassen så hon är också nöjd! 

- Veteranklassen? Hon är väl ingen utställnings-
hund heller, hahaha! 

Ser man på! För en gångs skull visste vi mer 
än du! Kennelklubben är en generös 
arbetsgivare att jobba för. När man slutar sitt 
jobb och går i pension så blir man medlem i 
Veteranklassen! 
Då får man friex av tidningen Hundsport, 
fribiljetter till Stockholms Hundmässa där 
man blir bjuden på lunch och får se 
finaltävlingarna vid ringside bland domare 
och inbjudna gäster. 

- Hoppsan, ja det är förstås kul, nästan alla 
som arbetar på kansliet jobbar ju också på 
mässan, så då kan man ju hälsa på sina 
gamla kompisar. 

Visst förstår du, men det är inte det enda, 
pensionärerna blir alltid bjudna på både 
avdelningsluncher och kansliets vår- och 

höstfest. Väldigt uppskattat. Fast personal 
som har arbetat länge får ju också annan 
uppskattning. 

- Jaha? Som vadå? Nu vet du plötsligt en 
massa mer än jag…. 

Jo men det vet du väl Ville att när man har 
arbetat på kansliet i 25 år så blir den 
personen tilldelad ”Kungliga Patriotiska 
Sällskapets Medalj för lång och trogen 
tjänst”. Är det inte dags för din matte snart? 

- Javisst ja, jaså du menar den, nej hon har 
några år kvar, men din matte har väl fått? 

Oh ja! Länge sen… Det är ju också en 
fantastisk grej. Den eller de ur personalen 
som blir uppmärksammad får, förutom ett 
stiligt diplom förstås, välja mellan en 
guldklocka eller ett guldarmband. 

- Jaha, vad tog din matte då? 

Matte valde guldarmbandet. 
Tjusigt värre. Och så är det ju 
unikt, eftersom det inte går 
att köpa i affärer. Och inte 
nog med det Ville, den här 
utmärkelsen utdelas på 
Kennelfullmäktige.  



 

Så bland uppmärksammade medlemmar i 
SKKs organisation som får Förtjänsttecken, 
Hamiltonplakett för sin uppfödning, och den 
person som utses till Hedersledamot, får 
alltså den/de av personalen som ska få 
medalj, kliva upp på scenen och ta emot sin 
utmärkelse. 

- Jaa, måste ju säga att vi har en fantastisk 
arbetsgivare som verkligen uppskattar att 
personalen är hängivna sina jobb! 

Ojoj! Nu kommer matte i sina 
promenadkläder… Vi måste rusa för nu ska 
vi ut och jaga rådjuren! 

- Va! Ni jagar väl inte, det får man inte göra! 

Haha, på skoj Ville! Vi springer bara efter en 
liten bit sen vänder vi när matte ropar, vi är 
så duktiga! Hej med dig, vi ses en annan 
gång! 

- Hej då tjejer, vi ses snart igen! 

 
 

 

Affenpinscherklubbens styrelse 

 
bjuder in till  

Årsmöte och Uppfödar-/medlemsmöte! 

Lördagen den 8 februari 2020, kl. 14.00 
Plats: Västerhaninge Hundhall, Åbyplan, 137 34 Västerhaninge 

Direkt efter årsmötet kommer vi att ha uppfödar- och medlemsmöte  
för att gemensamt diskutera RAS (RAsspecifik Avelsstrategi). 

Servering finns i hallen och vi hälsar alla välkomna  
tillsammans med sina affenpinschrar! 

 

  



 

Hjälp din hund genom nyårsafton  
Källa: Chrisco blog 

Många hundar är rädda för ljudet av fyrverkerier och skott på nyårsafton. Det 
finns många lösningar på problemet. Och åtminstone en av dessa borde 
förmodligen hjälpa din hund att få en bättre start på det nya året. Vi har 
sammanställt några av de mest använda tipsen. 

VAD DU SKA GÖRA FÖRE 
NYÅRSAFTON: 
Börja nyårsträningen några månader före 
nyåret. Spela en nyårsljud-CD (dvs. med 
raketer, smällare, häxskrik osv.) för din 
hund. Som resultat klarar kanske din hund 
ljudet av fyrverkerier och han eller hon blir 
knappt rädd för nyårsafton. Dessa CD-skivor 
kan oftast köpas hos veterinären eller via 
olika hundföreningar och webbplatser. 

Se till att din hund har massor av träning och 
aktivering under dagen så att han eller hon är 
trött och avslappnad. Om du har möjlighet 
kommer din hund att älska en trevlig lång 
promenad i skogen eller på stranden. 

Håll koll på hur din hund reagerar när 
fyrverkerier börjar medan du är ute och går. 
Detta kan ge dig en bild av hur rädd din hund 
blir av fyrverkerier. Vidta dina försiktighets-
åtgärder då. 

SÅ HÄR GÖR DU UNDER 
NYÅRSAFTON: 
Fira nyårsafton på landsbygden där det inte 
finns så mycket fyrverkerier. 

Lämna aldrig din hund ensam hemma på 
nyårsafton, oavsett om han eller hon är rädd 
för ljudet av fyrverkerier och vapen eller 
inte. 

Undvik att skjuta bordsbomber och liknande 
eftersom de kan skrämma din hund som hör 
många gånger bättre än du. 

Dra för gardinerna så att ljuset inte syns 
tydligt. Slå på TV: n eftersom ljuset från 
TV:n hjälper till att kamouflera ljuset från 

raketerna. På samma sätt upplevs ljudet från 
TV: n också tryggare än ljudet från gatan. 

Var med din hund och se till att han eller hon 
kan ligga på en lugn plats där han/hon känner 
sig bekväm. 

Strax innan kl. 24, är det en bra idé att ge din 
hund något som han eller hon tycker är 
intressant. Det kan till exempel vara ett 
tuggben, godis eller leksaker. Allt detta kan 
hjälpa till att avleda hundens uppmärk-
samhet från yttre ljud. Slå på musiken. Om 
musiken spelar kan den delvis kamouflera 
ljudet utifrån. 

Ta aldrig ut din hund vid midnatt, även om 
du inte har lagt märke till att han eller hon är 
rädd för fyrverkerierna etc. 

Försök att undvika fyrverkerier nära huset. 
Ibland kan det naturligtvis vara svårt. 
Samtala med grannarna om detta under 
dagarna fram till nyårsafton. 

Trösta eller ömka aldrig din hund. Visa 
honom eller henne istället att det inte finns 
något att vara rädd för. 

Ta den sista promenaden med din hund i god 
tid innan fyrverkerierna börjar, så att allt 
annat är som normalt. 

Bygg en grotta för din hund, slå på TV: n och 
/ eller radio och dra för gardinerna så att din 
hund verkligen kan koppla av. 

Ge din hund något lugnande från veterinären 
i god tid innan larmet börjar så att det hinner 
verka. 

https://www.chrisco.dk 



 

Om konsten att ge hundar smeknamn 
Av Susanne Lundberg 

Ända sedan jag var liten så har jag haft 
smeknamn, underliga sådana, på mina 
hundar.   

Den första hunden, Sassa, en papillion gick 
under smeknamnet Trådlös. 

Sedan kom en Bilbo, terrier, han fick namnet 
Terminator och Thomas Quick (jag vet 
varför han fick det namnet och alla kan nog 
förstå varför!!!).  

Därpå kom vår underbara schnauzerhane, 
Midas, han fick ett smeknamn som från 
början var Stora (samtidigt hade vi den lilla 
Bilbo) men med tiden förvanskades namnet 
Stora till Tola. Vi hade då en granne som 
undrade varför vi hade döpt vår schnauzer-
hane till det finska kvinnonamnet Tuula?!  

Efter dessa följde två schnauzerdamer, Jenna 
och hennes dotter Nellie. Deras smeknamn 
är förvånansvärt normala, dvs Jennis och 
Nella. 

Men därpå kom affenpinschrarna och då 
kom min hjärna verkligen i affekt.  Första 
affen Madicken fick smeknamnen Dickson 
och Uj. Namnet Uj kom efter att vi gick 
längs trottoaren och när det kom bilar så blev 
det Oj, oj nu kommer det en bil som sedan 
utmynnades i Uj. Hon är även känd under 
namnet Pecial Uj.  

Nu kom stackars Masai Mara som skulle 
kallas för Mara, men hon var ingen mara. 
När hon och hennes syskon var valpar och 
fick sin mat så ropade jag på valparna med 
”Puppisarna kom!” När vi sedan behöll 
Mara blev det Uppitupp.  När jag skäms för 
namnet så säger jag att hon kallas för Uppi, 
låter inte riktigt lika illa.  

Sedan var det dags att Jazz kom in i familjen.  
Som så många andra unga affenkillar kan de 

ha lite svårt att skilja på inomhus och 
utomhus när det är kissdags! Därför fick han 
namnet Pizzus.  När han blev äldre och 
tyckte att han var stor och stark kille började 
han bajsa mot saker, trädstam, lyktstolpe 
osv.  Lite bajs fastnade ibland i ”stjärthåren” 
varpå namnet Fras-Stjärt var givet!  Det höll 
jag på att glömma, han kallas även för Gis 
(gris) och Pins (prins).  Den lilla Gisen har 
lite svårt att prata rent ;-).  

Bland valpar 
som har 
varit hos oss 
en del har vi 
Mika som 
fick namnet 
Puppa, det 
har hon än i 
dag 7 år 
gammal. Vi 
har också  

hennes dotter Pluppla-Hej och Pluppeli-
plupp hennes andra dotter Okondja.  

En annan liten valp som bara stannade några 
dagar efter att det var dags att flytta fick 
namnet Luppilupp.  Vi har även Tipsi som är 
kvar i kenneln men även om hon inte bor här, 
ibland kallas för Tippitipp av mig.  

Vi har inte kunnat ha någon egen valp 
boende hos oss sedan Jazz kom för 7 år 
sedan då vi har fem hundar och den äldsta är 
såååå gammal och den näst äldsta är såå 
gammal, men när vi väl kan behålla en så har 
jag ibland funderat på vad hon ska heta.  Men 
å andra sidan är det är väl ingen idé att 
fundera på, namnet blir nog som det blir 
Muttimutt, Fluppiflupp, Garnnystan eller 
Kyrkklocka kanske??!!! 

  



 

Hundens 5 vanligaste vinterfaror 
Källor: Agria, Djurkliniken i Skelleteå 

Mörkret, kylan och snön ställer krav på oss hundägare. Men med enkla medel 
kan du bli av med snökokor i pälsen, undvika fukt- och saltskadade tassar och 
göra vintern till en lika kul årstid som de övriga. 

1. KYLAN TAR ENERGI OCH KAN GE 
FROSTSKADOR   

En frisk och välnärd hund i god kondition 
klarar kyla mycket bra. Fryser en hund, 
märker man det.  Den darrar och kurar ihop 
sig, precis som vi. Så länge hunden arbetar 
eller leker och rasar, fryser den inte. Det 
viktigaste är alltså att hålla hunden i rörelse 
när den är ute. En hund som gärna rullar sig 
i snö och är livlig och aktiv på promenaden 
fryser ju knappast. Är hunden äldre eller har 
någon form av sjukdomsnedsättning är det 
viktigare att tänka på hur länge man är ute. 
Man kanske har möjlighet att välja en väg 
som är plogad om det är riktigt kallt, så att 
hunden inte kyls ner av snö på buken. 

Vid stark kyla hämmas blodcirkulationen i 
delar av kroppen och hunden kan få vad vi 
kallar köldkramp. Drabbade kroppsdelar är 
oftast tassar, öron, svans-
tipp och pungen på han-
hundar. Vid köldkramp i 
tassarna hoppar hunden på 
tre ben och har svårt att 
stödja på benen. Massage 
hjälper till att få igång 
blodförsörjningen till tass-
arna, men det kan göra ont, 
så man måste ta det mycket 
försiktigt. 

Tänk på att inte lämna din 
hund i bilen eller utanför 
affären längre stunder när 
det är kallt! Temperaturen 
sjunker snabbt och hunden 
blir lätt frusen.  

En mager hund fryser säkert litet mer än en 
lite mulligare. Därmed inte sagt att du skall 
göda din hund för vintern. 
Förfrysningsskador kan drabba hundar 
likväl som människor. ”Utstickande” 
kroppsdelar som öron, svanstipp och på 
hanhundar pungen är mest utsatta för kylan. 
En hund som bunden får vänta på matte eller 
husse utanför affären kan få 
urinvägsinfektion. 

Små, gamla och frusna hundar kan behöva 
ha ett varmt täcke på sig vid kall och ruggig 
väderlek. För hundar som vistas länge inne i 
varm lägenhets/bostadsvärme blir kontras-
ten till kylan utomhus stor, något man bör 
tänka på.  Generellt är det dock ovanligt med 
förfrysningsskador på hundar.  

 

 

 



 

2. TASSAR  
Hundars tassar klarar sig oftast bra. För dig 
som bor i tätort där det saltas mot halka är 
det viktigt att tvätta av 
tassarna ordentligt efter 
promenaden. Annars kan 
tassarna spricka och hunden 
får ont. Om detta ändå 
händer, finns feta salvor att 
köpa som hjälper läkningen. 
Är det så kallt ute att din 
hund får köldkramp skall du 
naturligtvis inte ta ut den 
annat än för att rasta sig. 

När det är slaskigt eller kallt 
ute blir hundens tassar extra 
känsliga. Skölj av tassarna 
och torka dem riktigt torra 
för att motverka svampin-
fektioner och frätskador av vägsalt.  Klipp 
bort hår mellan trampdynorna för att minska 
risken för isklumpsbildning. Smörj gärna 
trampdynorna med tassvax för att hålla dem 
mjuka och smidiga.  

3. BLÖTA HUNDAR 
Regnet kan ställa till det för en del hundar 
och dess ägare. Pälsen på de långhåriga 
raserna kan börja trassla av lera och sand 
som fastnar och den långa pälsen tar lång tid 
på sig att torka när den blivit blöt. Ett förslag 
är att använda en regnoverall för hundar för 
att skydda pälsen. 

En del hårlag trasslar dock bara av att ha 
denna overall på sig och då får man helt 
enkelt bita i det sura äpplet och låta hunden 
bli blöt. Men du måste vara noga med att få 
hunden ren och torr efter promenaderna. Det 
lättaste är att ställa hunden i duschen och 
spola ur gruset och sedan torka hunden noga. 
Om en hund ligger blöt för länge kan den bli 
kall och dra på sig en förkylning och vätan 
kan också irritera huden. 

Det är lika viktigt att torka en korthårig hund 
som en långhårig även om det vanligtvis 
räcker att dra en handduk över ryggen. Med  

 

alla hundar ska man vara noga med att torka 
torrt mellan tår och trampdynor för att 
undvika fukteksem. Tänk också på att om du 
inte torkar eller sköljer bort smutsen torkar 
den och släpper sedan från pälsen med 
resultatet att du har grus överallt! 

4. MÖRKER 
Ett särskilt hundtäcke är en bra hjälp för din 
hund och finns att köpa i välsorterade ZOO-
affärer. Det är viktigt att det passar och 
täcket ska varken vara för stort eller för litet. 
Du säkert få hjälp att prova ut rätt storlek i 
affären. I samma affär kan du också köpa 
reflexer till din hund så att den syns i 
vintermörkret. Det finns reflexförsedda 
halsband, koppel och även täcken. 

5. MOTION 
Vad det gäller motion är det härligt för oss 
människor att åka skidor och naturligtvis 
skall hunden med på skidturen. Tänk på att 
när vi glider fram kan hunden ha det väldigt 
jobbigt i den djupa snön. Att ha hunden med 
i slalom eller snowboard-backen är ingen bra 
idé. Den kan komma i vägen för dig eller 



 

andra åkare och göra sig riktigt ordentligt 
illa. 

Den faran finns också om du tar med dig 
hunden på skridskoturen, där risk för skärsår 
uppstår. En riktigt blank och hal is medför 
också fara för hunden att halka och fläka sig. 

Åker ni på sjöar eller havet finns självklart 
drunkningsrisken både för dig och hunden, 
så var aktsam! 

Fortsätt att njuta av vintern men tänk på din 
fyrbenta vän när naturen visar sitt bistraste 
ansikte. 

 

****** 
Även hundar kan drabbas av demens 
Källa: Anya Thörnqvist beteendeveterinaren.se 

När de blir äldre kommer hundar, precis som människor, att utveckla 
hälsoproblem. Man talar bland annat om åldrande hjärna hos hundar, vilket 
orsakar gradvis förändring av deras beteende. 

 

Minskad hjärnfunktion orsakar beteende-
förändringar hos hälften av alla hundar över 
åtta år. Trots detta berättar endast 12% av 
alla ägare om detta med sina veterinärer. De 
tror att förändringarna är helt normala på 
grund av hundens ålder och att den därför 
inte behöver behandling. 

De vanligaste symtomen är att hunden 
upplevs om desorienterad och förvirrad i 
olika sammanhang. Den kan vanka av och an 
speciellt nattetid, kan plötsligt bli aggressiv 
eller rädd för människor eller andra djur i 
hemmet (även tidigare kompisar), bli mer 
eller mindre tillgiven, bli extremt hemkär, få 
annorlunda dygnsrytm och problem med 
rumsrenheten.  

VAD FINNS ATT GÖRA? 
Sjukdomen kan inte botas men går att 
behandla, ofta med relativt stor framgång. 
En hel del upplever att ”hunden blir som ny” 
speciellt om sjukdomen upptäcks i ett tidigt 
skede. Med hjälp av medicinering och 
anpassning kan man få många lyckliga år till 
med sin hund. 

 

Behandlingen består av den receptbelagda 
medicinen selegilin (till exempel Eldepryl) 
som lindrar symtomen och även har efekt på 
proteinlagringarna i hjärnan. Dessutom kan 
essentiella fettsyror, B-vitaminer, anti-
oxidanter och feromonprodukten Adaptil 
hjälpa ytterligare. 

Det är också viktigt att anpassa hemmet och 
de dagliga rutinerna för att underlätta för den 
dementa hunden. Möblera inte om och 
försök behålla rutinerna!  Motion är 
viktigt och enkla uppgifter som gör att 
hunden känner sig duktig är stärkande. Har 
hunden andra ålderskrämpor eller sjukdomar 
bör man se till att även dessa behandlas. 

Som husse eller matte är det skrämmande att 
uppleva att ens älskade hund förändras och 
kanske inte vill sova nära dig som den alltid 
gjort. Du känner att hunden kanske inte 
tycker om dig längre, blir rädd för 
familjemedlemmar, inte vill åka bil men vi 
får aldrig glömma bort att viktigast av allt 
är att din trogne vän har ett värdigt liv! 

 

   



 

Lägesrapport RAS 
Av Tina Schaub-Wester 

När du läste rubriken 
så är min gissning att 
din första tanke 
antingen var ”Jasså 
den!” eller ”Vadå 
RAS?”. De som varit 
medlemmar en längre 
tid och kanske dess-
utom är uppfödare 
tänkte mer åt ”Jasså 
den!”. Ni som är mer 
nytillkomna medlem-
mar och kanske mer 
hundägare till husbe-
hov undrade kanske 
mer ”Vadå RAS?”. 

Eftersom jag själv mer tillhör kategorin ”Vadå RAS?” tänkte jag utgå från den tanken. 

RAS är en förkortning av rasspecifika 
avelsstrategier och ”är en handlingsplan för 
aveln inom specifik ras. De beskriver både 
problem och starka sidor som kan finnas 
inom rasen och rymmer avelsrekommen-
dationer som rasklubbens medlemmar 
kommit överens om.” 

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans 
med specialklubbarna och rasklubbarna för 
att ta fram strategier för aveln inom vissa 
raser. Målet är att de hundar som föds upp 
ska vara friska och funktionella ur alla 
aspekter. Arbetet med RAS utgår från en 
beskrivning av nuläget och problemen som 
finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat 
till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. 
Strategin beskriver också vilka 
målsättningar som finns, hur målen ska nås 
och när.” (www.skk.se/uppfodning/avel-och-
uppfodning/ras-rasspecifika-
avelsstrategier-/)  

Om man går in på hundrasguiden på SKK 
och klickar sig in på affenpinscher så finns 

där en länk som heter ”Rasspecifik 
Avelsstrategi (RAS)”. Där hittar man en 
uppföljning av RAS från 2012 som är en 
intressant läsning även för den som inte är 
uppfödare. Det är ett välskrivet dokument 
som dock måste uppdateras nu. Arbetet med 
detta har ju redan varit igång en tid, det är 
många som deltagit genom att fylla i 
hälsoenkäten, nu måste det hela 
sammanställas. Denna grannlaga uppgift 
ligger på styrelsen, för stunden främst på 
Nina Karlsdotter och underskrivande. Men 
ska det bli ett bra dokument och inte bara en 
papperstiger måste vi få tid att sätta oss in i 
det hela. Det är en av avigsidorna för en så 
liten klubb som vår, personer byts ut och en 
del hjul måste uppfinnas på nytt, även om 
RAS-dokumentet mest behöver byta ut en 
del ekrar. Ett mycket viktigt underlag för att 
kunna uppdatera vårt RAS-dokument är 
uppfödarnas uppgifter om parningar och 
födda kullar. Därför uppmanar jag nu alla 
uppfödare att skicka in valp- och 
parningsenkäten.  



 

Om hunden hamnar i slagsmål 
Källa: Svensk Vorsteh Linda Ekegren 

Plötsligt händer det som inte får hända. Leken på hundrastgården går över styr 
och din hund blir biten. En lösspringande hund går till attack mot din kopplade 
hund. Eller två hundar ryker ihop på klubben… Hundslagsmål kan resultera i 
djupa sår, infekterade sårfickor och psykiska påfrestningar för både 
hundägare och hud. Vem ansvarar för vad? Vad kan man göra för att skydda 
sin hund? Och vad ska man tänka på när skadan är skedd? Här hittar du lite 
goda råd från hundcoach, veterinär, polis och försäkringsbolag. 

HUNDCOACHEN 
Fredrik Steen, hundcoach och hundboksförfattare 

HUR AVBRYTER MAN ETT HUND-
SLAGSMÅL PÅ BÄSTA OCH SÄK-
RASTE VIS? 
-Ett hundslagsmål uppstår oftast när man är 
minst förberedd på det och i absolut sämsta 
läge. Det är dessutom något som alltid 
innebär risker. Både för hundarna som slåss 
och inte minst för dig som hundägare som 
ska bryta slagsmålet. Att gå mellan två 

hundar som slåss i syfte att få dem att 
upphöra medför alltid en risk. 

Jag anser att det effektivaste sättet är att 
handgripligen gå in och sära på hundarna 
med handkraft. Dessutom göra det lite 
chockartat för hundarna. Alltså plötsligt och 
bestämt, gärna med en röst som visar din 
beslutsamhet. Har man tillgång till en hink 
vatten så är det bra att kasta över hundarna 
samtidigt som man agerar. Annars kanske 
man kan ta av sig jackan och med en plötslig 



 

rörelse ”chocka” hundarna med den istället 
för vatten.  

Det är en problematisk situation och man ska 
ha stor respekt för den. Många blir dessutom 
bitna i dessa situationer direkt efter man fått 
isär hundarna. Väljer man att ta i hundarna 
så är det viktigt att hålla ett fast och bestämt 
grepp. Dessutom hålla detta oavsett vad 
hunden gör mot dig. Alltså, här finns inget 
utrymme för tvekan. 

Men jag vill understryka att hundslagsmål 
hanterar man bäst genom att se till att det inte 
uppstår. Att man inte låter sin hund hälsa på 
främmande hundar och så vidare. 

Jag vill också påstå att hundägarens kontroll 
över hunden i övrigt påverkar hur lätt det är 
att sära hunden i ett slagsmål. Har man fin 
kontroll på sin hund, en bra relation med sin 
hund, har lätt att kommunicera med sin hund 
i vardagen – då är det betydligt enklare att 
göra detta i ett eventuellt hundslagsmål. 

Man ska ha klart för sig att de allra flesta 
hundslagsmål startar inte helt plötsligt på en 
promenad för att en främmande hund 
attackerar. De flesta hundslagsmål uppstår 
då två hundägare beslutar sig för att 
hundarna ska hälsa/umgås. För mig är den 
del man kallar socialisering väldigt viktig för 
en hund. Socialiseringen är viktig för hunden 
och de hundar hunden dagligen träffar eller 
lever tillsammans med (den egna flocken). 
Socialisering eller försök till detta med 
främmande hundar (alltså andra flockar/ 
flockmedlemmar) anser jag är helt onödigt 
och skapar många gånger större problem än 
glädje. Bara för att man möter en annan hund 
på promenaden, eller stannar och pratar med 
en annan hundägare, så behöver inte 
hundarna komma fram till varandra. 
Tvärtom kan kan det vara bra att träna just 
kontroll i dessa situationer. 

TIPS PÅ HUR MAN KAN SKYDDA SIN 
HUND VID EN ATTACK. 
En attack från en främmande hund behöver 

inte vara så farligt eller skrämmande som det 
låter och verkar. Tvärtom brukar dessa 
attacker vara relativt enkla att avvärja. En 
förutsättning för detta är givetvis att du har 
kontroll på din egen hund. En ensam hund, 
eller en lös hund, som kommer farande mot 
din hund (som du har kontroll på) är på 
grund av situationen ofta ensam. I vilket fall 
är den attackerande hundens ägare relativt 
frånvarande både till sinne och avstånd. 
Hunden som attackerar är nästan alltid helt 
inriktad på din hund, vilket är bra. Det gör 
dig överlägsen i situationen. Här gäller det . 
att kontrollera sin egen hund, och helt enkelt 
ställa sig mellan din hund och den 
attackerande hunden. När den attackerande 
hunden är så pass nära att du kan nå den, så 
försvarar du din egen hund med fötter, med 
hög röst, med din dominans. Den 
attackerande hunden, som bara har ”ögon” 
för din hund kommer då att reagera starkt på 
dig och tillfälligt avbryta attacken och 
fokusera på dig istället. Detta ger dig tid att 
agera igen. På liknande sätt som precis innan 
”stöter”/arbetar du bort den främmande 
hunden. Använd din röst, fötter kroppsspråk. 
Din inställning ska vara – ”ska du ge dig på 
min hund, då får du först ge dig på mig”. 
Detta kommer den främmande hunden inte 
att göra, och situationen lugnar ner sig.  

Men en förutsättning för detta är återigen att 
du har kontroll på din egen hund. Och just 
detta ska vara din prioritet om du ser eller 
märker att det är på gång att hända. Har du 
ett lugn i kroppen, litar du på din egen 
kontroll över din hund, då går detta ofta väl. 

 



 

VETERINÄREN 
Caroline Harlos, Legitimerad veterinär, AniCura 
Djursjukhuset Albano 

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ EFTER ATT 
ENS HUND VARIT I SLAGSMÅL ELLER 
BLIVIT ATTACKERAD? 
-Om din hund varit med om en bitskada 
rekommenderar vi att djurägaren visiterar 
hunden för att se hur allvarlig skadan är. 

Är hunden vid medvetande? Andas den? Har 
den puls? 
Bitskador kan om det vill sig illa ge upphov 
till inre blödningar, perforation av huden in 
till lungor och bukhåla med allvarliga 
konsekvenser som följd. Är din hund mycket 
påverkad efter olyckan ska ni åka akut till ett 
djursjukhus för vård. Den kan vara i chock 
och i behov av akut behandling med 
intravenös vätska, smärtstillande och syrgas. 

Blöder det från någon kroppsdel? 
Blöder hunden rikligt från någon kroppsdel 
kan man försöka lägga på ett tryckbandage 
på skadan för att få blödningen att avstanna 
till dess ni kommer till djursjukhuset. Lägg 
en ren kompress/tygbit eller vad som finns 
till hands mot såret och bandagera om. 

Kan hunden gå och stå? 
Är hunden mycket halt och inte vill belasta 
benet kan bitskadan lett till att hunden har en 
fraktur i någon skelettdel. Det gör ont men är 
inte livshotande. Hunden bör komma till 
veterinär snarast för smärtlindring diagnos 
och behandling.  

Ge aldrig hunden smärtstillande medicin 
gjord för människor, då vissa av dessa 
preparat kan vara farliga för hunden. Låt en 
veterinär undersöka hunden och ge 
smärtstillande avsett för djuret i fråga. Byt 
uppgifter med djurägaren till den andra 
hunden som deltagit i slagsmålet. De är bra 
att ha för eventuella ytterligare kontakter 
angående skador på hundarna.  

 
 

BEHÖVER MAN SÖKA VETERINÄR-
VÅRD OM SKADAN BARA ÄR LITEN? 
-Ja, det bör man om såret gått genom huden. 
I de fall där det bara är rivsår i huden och 
hunden för övrigt mår bra kan dessa tvättas 
hemma med ljummet vatten och tvål. Håll 
noggrann koll så att de läker. 

Små sår i huden kan ibland vara svåra att 
hitta, många gånger kan man bara känna små 
skorpor i huden efter att det skett en liten 
blödning. Då hunden blir biten av en annan 
hund kan det komma in bakterier via 
hudsåren in under huden. Vid bitsår bildas 
det dessutom ofta fickor under huden där 
huden slitits från underhuden. Det är en bra 
grogrund för infektion. De bakterier som 
kommer in via hudsåret kan växa till och 
leda till att det blir en inkapslad infektion (sk 
abscess eller böld) under huden. Hunden får 
då feber, blir allmänpåverkad och får ont. 

För att förebygga denna typ av infektion bör 
även små sår i huden inspekteras noga. Hos 
veterinären rakas pälsen runt bitsåret och 
såret tvättas grundligt. Man sonderar sår-
hålan för att se om det finns fickor i 
underhuden. I de fall det finns fickor anläggs 
en dräneringsslang under huden för att hålla 
såret öppet så att det kan rengöras ordentligt. 
På så vis hindrar man bildningen av en böld 
och kan i många fall undvika antibiotika-
behandling. 

 



 

POLIS 
Ewa R Weidemar, Kriminalinspektör & 
handläggare av djurärenden vid Polisen Region 
Syd/Södra Kalmar Län 

VEM ÄR ENLIGT LAG ANSVARIG NÄR 
EN HUND BLIR SKADAD AV EN 
ANNAN HUND? 
-Djurägaren är ansvarig för sin hund enligt 
lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 
2007:150). Det är alltså ägaren som är 
ersättningsskyldig när dennes hund har 
skadat en annan hund. 

NÄR BLIR ETT HUNDSLAGSMÅL 
ELLER EN ATTACK ETT POLIS-
ÄRENDE? 
-Om det rör sig om en attackerande hund ska 
man göra en polisanmälan. När någon har en 
hund som de inte har kontroll på och som 
därigenom riskerar att skada andra är det 
definitivt ett polisärende. När en anmälan 
kommer in gör vi en slagning i våra register. 
Där hittar man om ägaren har något 
föreläggande kring hunden. Det kan 
föreligga koppeltvång eller munkorgstvång. 

VILKA VERKTYG HAR POLISEN VAD 
GÄLLER AGGRESSIVA HUNDAR? 
-Vid första anmälan prövas föreläggande om 
koppeltvång och munkorgtvång. Om en 
andra anmälan inkommer, och ägaren har 
brustit mot befintligt koppeltvång, rör det sig 
om brott mot djurskyddslagen. Då kan 
påföljden bli dagsböter. Men polisen kan 
även besluta om omhändertagande av hund. 
I de flesta fall genomförs därefter mentaltest 
av hunden för att se om en omplacering är 
möjlig. Visar mentaltesten att omplacering 
innebär en för stor risk kan polisen 
bestämma att hunden ska avlivas. Polisen 
kan även besluta om hundförbud när en 
ägare använt en hund som vapen eller för 
utpressning. 

 
 
 
 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET 
Patrik Olsson, affärsområdeschef för små-
djur på Agria Djurförsäkring  

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR 
ENS HUND HAR BLIVIT SKADAD AV 
EN ANNAN HUND? 
-I Sverige har alla hundägare strikt 
hundägaransvar vilket i princip innebär att 
hundägaren ansvarar för de skador som 
hunden orsakar. Därför ska du vara noga 
med att få den andre hundägarens namn, 
adress och telefonnummer. Det kan hjälpa 
dig att få ersättning för de eventuella 
kostnader som följer ett hundslagsmål. 

VEMS FÖRSÄKRING BETALAR UPP-
KOMNA KOSTNADER (VETERINÄR-
VÅRD, MEDICIN), ORSAKADE AV 
SLAGSMÅL ELLER ATTACK? 
-Ägaren till den skadade hunden har rätt att 
få ersättning för sina kostnader från ägaren 
till den hund som orsakade skadan. Vi 
uppmanar därför alltid ägaren till hunden 
som orsakat skadorna att anmäla händelsen 
till sitt hemförsäkringsbolag där det 
förhoppningsvis ingår en ansvarsförsäkring. 

Agrias försäkring ersätter kostnader som 
uppstår för vård om din hund blir biten. Men 
djurförsäkringen har en självrisk och har du 
otur kan du få andra kostnader som djur-
försäkringen inte ersätter, till exempel resor 
och förstörda kläder. Dessa kostnader kan du 
kräva från ägaren till den hund som orsakade 
skadan. Du kan också välja att inte utnyttja 
din försäkring och istället kräva ersättning 
direkt från ägaren som orsakade skadan. 

VAD GÖR MAN OM DEN ANDRE 
HUNDÄGAREN MOTSÄTTER SIG ATT 
TA PÅ SIG ANSVARET? 
-Polisanmäl händelsen så får brottsutred-
ningen visa vem som är ansvarig för den 
uppkomna skadan. 

  



 

Affenpinscher som elev!? 
Av Tina Schaub-Wester 

Liksom flertalet affenägare måste jag försörja mig, i mitt fall gör jag det som 
lärare (jodå, jag är till och med ”legitimerad” sådan). Eftersom jag levt hela 
mitt liv, mer eller mindre aktiv, som hundägare så måste jag säga att 
hunderfarenheterna har hjälpt mig mycket i mitt yrke. Fingertoppskänslan av 
när ”belönings-klicket” ska komma har jag tränat upp med hjälp av hundarna 
och det är mycket användbart i min undervisning med eleverna.  

Alla som har tränat hund vet ju att kontakt 
och tillit mellan förare och hund är mycket 
viktig, samma sak gäller i klassrummet. Om 
eleven inte förstår eller missuppfattar mina 
instruktioner går jag tillbaka till mig själv. 
Vad gjorde jag? Varför förstod inte hunden, 
förlåt, eleven? Att försöka förstå en individ 
av en annan art och försöka få till ett bra 
samarbete är ju själva tjusningen med 
träningen. Och tro mig, tonåringar som art är 
ofta väsensskilda från vuxna. 

Att motstå runda, tiggande ögon från en 
hund som vill något (oftast ätbart) har varit 
tufft, men jag har lärt mig. Bland mina elever 
är det allmänt bekant att det inte funkar med 
stora bedjande ögon, lektionen slutar inte 
tidigare bara för att det kommer ett 
”snäääälla Tina”.   Helt uppenbart har 
hundarna påverkat mig i mitt yrke, men har 
mitt yrke påverkat mig som hundägare? 

Olika typer av elever påminner mycket om 
olika hundraser. Kanske inte främst genom 
deras fysiska attribut, men väl i 
temperament. Klassrummet är som vilken 
hundkurs som helst, en mångfald av raser är 
representerade. Vi har allt från den 
samvetsgranna bordercollien som verkligen 
försöker förstå sin förare och göra vad denne 
vill. Hon (i klassrummet är bordercollien 
påfallande ofta en tik) jobbar fokuserat och 
effektivt och behöver ständigt matas med 
nya utmaningar. Vi har den lyckliga boxern 
som studsar runt och sprudlar av livsglädje, 
strunt i vad som förväntas, livet är härligt här 

och nu! Vi har drevern som fått upp ett spår 
och helt fastnat på det, oavsett om det är rätt 
eller ej. En liten ängslig chinese crested kan 
omöjligt fokusera på uppgiften så länge de 
andra stökar runt. New Foundlandern sitter 
stor och trygg och blickar ut över det relativa 
kaoset, lite inne i sin egen värld. Den ettriga 
Jack Russelterriern försöker hela tiden få 
igång alla andra. Det lyckas den med extra 
bra om det finns en stressad pumi med på 
kursen, då blir det liv i luckan vill jag lova. 
Den genomsnälla, men tyvärr inte så smarta 
labradoren, hänger inte alls med.  

Den typ av elever jag trivs allra bäst med 
påminner mycket om en speciell ras, ja just 
det, affenpinschern. De kommer oftast när 
de ska, ibland måste de bara nosa lite extra 
innan de är framme, eller så kommer de på 



 

att de måste snabbt göra något annat innan 
de dyker upp. Men vadå, de kommer ju. Vad 
bråkar jag om? 

Det går alldeles utmärkt att bibringa dem en 
hel del. De kräver visserligen att få veta vad 
de kan få ut av denna ansträngning som 
lärandet innebär (med hundvarianten av 
affenpinscher funkar godis bra, elevvari-
anten är mer komplicerad) men de är klart 
mutbara. När man väl har arbetat upp 
motivationen tuffar de på en stund innan 
man måste ”veva igång dem” igen. Tyvärr 
lyckas både Jack Russeln och boxern få 
affarna lite ur balans mellan varven, men de 
skakar sig lite och återgår snart till sitt. 
Affenpischrarna går bra att sätta bredvid 
varandra, det blir sällan gruff. Ber man dem 
att arbeta tillsammans gör de raskt något de 
tycker är roligt, inte nödvändigtvis det som 
de ska. Dessa affenpinscher-elever hittar 
mellan varven på lite tokroliga saker, men 
inte med samma utmattande frenesi som 
boxern. Dessutom är de oftast trogna sin 
förare. Behöver man som förare säga ifrån 
räcker för det mesta med ett bestämt ”nej” 
kompletterat med ”den-onda-blicken” och 
de uppför sig igen. De är sociala och gillar 
att ha kontakt med sin förare. Inte är det 
konstigt att just jag fastnade för den mindre 
och raggiga varianten av affenpinscher 
också, den som går på fyra ben istället för 
två. 

Som ni förstår trivs jag utmärkt med mitt 
yrke. Ni som läser detta har ju alla upptäckt 
charmen hos affenpinschern, och jag har ju 

förmånen att umgås med dem i flera 
varianter.  

 

Hemma ännu bara en, men i klassrummet är 
de flesta elever ”affar”. Det är roligt när man 
lyckas få dem att begripa vad man vill och 
ännu roligare när de faktiskt gör det också. 
Precis som när man tränar hundvarianten av 
en affenpinscher!  

 

/Tina Schaub-Wester 

 

 

PS! Om någon känner sig förolämpad av 
rasbeskrivningarna ovan vill jag hänvisa till 
att detta kåseri är skrivet för affenpinscher-
fantaster och då kan synen på andra rasers 
egenskaper vara något vinklat. 

  



 

 

 

Hundars benägenhet att söka 
kontakt med ägaren är 
associerad med genetiska 
variationer i känsligheten för 
hormonet oxytocin, enligt en ny 
studie från forskare vid 
Linköpings universitet. Fynden 
publiceras i Hormones and 
Behaviour och bidrar till ökad 
kunskap om hur hundar har 
förändrats under utvecklingen 
från varg till husdjur. 

 
 

Renoir painting with Affenpinscher 
i samspel 

 

Hundars samspel med ägaren kopplat till 
känslighet för oxytocin Källa: www.perjensen.se 

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 att söka samarbete 
med människor.  

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, recep-

torn, som interagerar med hormonet i 
cellerna. Bland annat har tidigare studier tytt 
på att skillnader i hundars förmåga att 
kommunicera kan vara associerat med varia-
tioner 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 godisbit. 
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 huvud-
författare till artikeln. 



 

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 saltvattens-
dusch på samma sätt. Forskarna samlade 
även in DNA genom att stryka en bomulls-
tops på insidan av hundens kind och 
analysera vilken variant varje individ hade 
av genen för oxytocinreceptorn.  

»Oxytocin är välkänt för sin 
vikt för sociala relationer 
mellan olika individer hos 
både människor och djur.« 

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 fått oxytocin jämfört med när 
de fick den neutrala saltlösningen i nosen. 
Forskarna menar att resultaten hjälper oss att 
förstå hur hundar förändrats under domes-
ticeringen. De analyserade nämligen också 
DNA från 21 vargar och fann samma gene-
tiska variation hos 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. 

Den genetiska variationen 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 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 funktionsstör-
ningar, säger han. 

Forskningen har finansierats med stöd av 
Europeiska forskningsrådet (ERC). 

 

  



 

 

 

Hundar och katter värderas högt. 
Det visas av det stora antal 
människor som håller dem, och att 
så mycket pengar läggs på dem. 
Vilken typ av värden som tillskrivs 
hundar och katter är dock väldigt 
lite utforskat, trots att det påverkar 
mänskligt beteende, och i 
förlängningen också välbefinnandet 
för både människor och djur. 

 
 

Vilka värden hos 
hundar och katter är viktigast? Källa: SLU 

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet 
har undersökt vilka värden som förknippas 
med hundar och katter, och vilka värden som 
anses viktigast. Genom en webbaserad enkät 
ställdes frågor med öppna svar till svenska 
hund- och kattägare, samt till människor som 
inte ägde katt eller hund. Resultaten visar att 
de värden människor fäster vid hundar 
respektive katter skiljer sig åt.  

Rörande hundar var de viktigaste värdena 
kopplade till det egna välbefinnandet, 
genom det känslomässiga stöd och 
engagemang som hunden ger (beskrevs med 
ord som vänskap, kärlek, kamratskap, glädje 
och lojalitet) medan värden relaterade till 
hunden själv (djurskydd, personlighet och 
mentalitet) var mindre viktiga.  

Kopplat till katter var däremot djurets 
personlighet och mentalitet tillsammans med 
kärlek viktigast. Detta gällde både för 

djurägare och personer som inte ägde någon 
hund eller katt. 

Resultaten är viktiga att ta i beaktande när 
man analyserar interaktioner mellan 
människor och djur, djurskydd, människors 
hälsa och subjektiva välbefinnande, eller det 
ekonomiska värdet av hundar och katter. 

 



 

Bröderna Bus 
Av Anne Wedin 

 

Husdjur förekom förr på vissa 
av flottans fartyg och mest 
omtalade är just skeppshun-
darna. Hundarna blev som 
maskotar ombord på båtarna. 
Antingen så tillhörde de någon 
i besättningen eller så adop-
terades hundarna då de sökt 
sig till fartyget. 
 

 Skeppshunden Nicke på en kanon 
 ombord pansarskeppet Drottning Victoria 
 Foto: Marinmuseum  

Efter att ha besökt en utställning om 
pansarskepp och skeppshundar har nu båda 
herrarna bestämt sig för att utbilda sig till 
skeppshundar inom marinen. Visserligen 
finns det inga pansarskepp längre men som 
båda herrarna säger ”det spelar ingen roll det 
är havet, främmande hamnar och äventyret 
som betyder något”. Att husse sedan på 
morgonpromenaden längtansfullt berättar 
om sin segling jorden runt med HMS 
Älvsnabben gör inte äventyret sämre. Husse 
har också visat oss sitt fotoalbum från resan 
och det går inte av för hackor. 

För att ni bättre ska förstå vår längtan återger 
vi här en berättelse om skeppshunden Nickes 
uppgång och fall: 

Skeppshunden Nicke var en strävhårig 
foxterrier från Östergötland, han tjänstgjorde 
på pansarskeppet HMS Drottning Victoria, 
och när han inte tog bonnpermis så tjänst-
gjorde han som salvtjutare. 

Hans temperament, framåtanda och 
nyfikenhet gör att Nicke mycket väl skulle 
kunnat vara en affenpinscher tycker både 
husse, Hugin och Vale! 

Nicke föddes 4 november 1939 i början av 
andra världskriget strax söder om 
Linköping. När han var två månader 
mönstrade han på som 3:e klass sjöman på 
Sveriges största pansarskepp genom tiderna. 
Han fick hjälp med att fylla i formulären 
såklart och följande skrevs- "yrke vid 
antagande: valp. Civilstånd: Ogift. 
Signalement: Strävhårig foxterrier, vit med 
bruna och svarta tecken. 

Nicke kom att hamna i andra hundkompaniet 
och fick gå på däck, han hamnade senare 
som diskare i chefsbyssan, men han 
hamnade ofta i konflikter med kocken efter 
som det fanns mycket godsaker där. 

Han kom att bli kompis med en flagg-
maskinist och vid permis fick han följa med 
honom hem. 

Nicke kom senare att omplaceras till 
artilleriet och gick skolan för Skeppshundar 
och senare i Rekrytskolan. Vid skjutskolan 
klarade han så bra att han blev salvtjutare. 
Salvtjutaren tjöt när det vad dags för en 
salva. Det hade Nicke lärt sig snabbt och 
gick runt på däck och ylade och talade om att 



 

det var dax. 

Nicke kom att stiga i graderna och blev 
andra klass skeppshund men förlorade den 
titeln på grund av dåligt uppförande och blev 

åter igen 3:e klass efter bara en månad. 

Några av hans bus finns kärleksfullt doku-
menterade i hans tjänstgöringsbok:  

 
 
 
 

Nickes tjänstgöringsbok 
Foto marinmuseum 

 

1 September 1940 

Olovlig undanhållning i en vecka på Stock-
holms gator gav straffet 14 dagars landper-
mission. 

7 mars 1943 

Störande uppträdande vid Svenska mäster-
skapen i bandy på Laduviken. Blandades sig 
i spelet. Varnad. 

18 april 1943 

Avvikt från en promenad i Lill-Jansskogen, 
stört trafiken på Nybroplan och skällt ut flera 
personer. 4 dagars vaktarrest. 

Även om Nicke var väldigt busig – han 
rullade sig i smuts i Strömstad och slet sig 
från kopplet – så var han duktig Skeppshund.  

 

 

 

Tack vare att Nicke var så busig kom han att 
råka ut för skador, en schäfer bet honom i 
ryggen och under 1942 blev han biten i hals 
och tår. Några år senare blev han biten i 
vänster bakben vilket gav Nicke svår luft-
vägsinfektion. 

Nicke kom att stiga i graderna, först blev han 
korpral och senare furir och hade såklart 
uniform. Han jobbade även på land och då 
tog han bondpermis. Nicke kom att flytta in 
till flaggmaskinist Erling Nordström efter 
sjömanslivet och kom att bli promenadhund. 
Nicke avled i cancer 27 juni 1950. 

 

GMY (sjömanshälsning) 
 Hugin och Vale 



  


