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 Välkommen in i Affenvärldens      
gemenskap! 

Nya medlemmar mars - april 2020: Anna 
Tufvesson Huddinge, Joanna Nyroos 
Skinnskatteberg, Isabel Nybom Stockholm 
och Camilla Bäckstedt Stridsberg 
Teckomatorp. 

 

 

Stort tack till Susanne Lundberg, Nancy Söder, Emilia och Tomas Hruska, Camilla 
Bäckstedt Stridsberg och Yvonne Larsdotter för fina illustrerande bilder till detta nummer. 



 
 

Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

Glad sommar!  brukar vi ju hälsa den här tiden och 
trots den mycket annorlunda situationen som råder i 
världen på grund av Coronaepidemin, så finns det 
förstås ingen anledning att inte göra det i år också. 
Så än en gång GLAD SOMMAR! 

Av lätt kända skäl så är situationen helt annorlunda 
i år när det gäller verksamhet i hundsammanhang. 
Med regler som styr hur många som kan träffas vid 
ett och samma tillfälle så begränsar det ju våra 
möjligheter att genomföra vår verksamhetsplan i år.  
Andra rekommendationer kring Coronan är ju också 
att vi ska visa stor hänsyn till samhällets riskgrupper 
och hålla rejäla avstånd.  Ja allt detta har ni ju alla 
hört både på TV och radio och det är ju med goda 
skäl och gott uppsåt som rekommendationerna finns 
och vi måste alla bemöda oss att följa 
myndigheternas rapporter och leva som de 
uppmanar oss till. 

Det är med sorg i hjärtat vi måste 
meddela att vi inte räknar med att kunna 
genomföra varken Affenspecialen, vår 
årliga specialutställning, eller den så 
uppskattade Affendagen.  

Däremot vill vi påpeka att det går bra att 
ordna promenadträffar, då dessa sällan 
omfattar mer än 50 personer och att det alltid 
finns möjlighet att hålla avstånd när man är 
utomhus.  Ett sådant trevligt initiativ togs av 
en av våra nyare medlemmar i Stockholms-
trakten. Träffen blev både lyckad och 
uppskattad. 

Kanske har den nya situationen då vi alla är 
mer hemma, lett till utökade aktiviteter inom 
familjen inklusive de fyrbenta. Det är ju i så 
fall perfekt!  I en artikel i detta blad kan ni 
läsa lite om vad man kan göra tillsammans 
och hur viktigt det är för vår fyrfota vän. 

När det gäller den dramatiska situationen 
som jag rapporterade om i de förra raderna, 
om de beslut myndigheterna i Holland tagit 
beträffande aveln med kortnosiga hundar, 
där tyvärr Affenpinscher också blandades in, 
så är det för närvarande ganska tyst. Klubben 
har skrivit på ett dokument som de 12 
berörda rasklubbarna i Sverige skrivit riktat 
till Svenska Kennelklubben (SKK) för att 
uppmana dem att vara uppmärksamma i 
frågan och att följa FCIs inriktning.  Det 
verkar som det kan leda till att SKK kommer 
att anamma den så kallade Cambridge-
metoden för att kontrollera hälsa och 
andningsfunktion.  

Sedvanligt stort tack till er som bidragit med 
artiklar och andra texter och bilder till detta 
nummer av tidningen. 

Fortsatt god hälsa tillönskas klubbens med-
lemmar genom er ordförande. 
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Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter

Hej Ville! Så kul att se dig! Hur är det? 

- Tjena Dockan! Vilken överraskning att se 
er! Jo här är det bra. Många som har 
semester nu utom dom på Reggen förstås, 
dom jobbar livet ur sig med alla 
valpregistreringar… 

Vadå alla valpregistreringar? 

- Har ni inte hört? Det är en enorm 
efterfrågan på valpar nu när folk jobbar 
hemifrån och så… 

Aha, förstår det. Har du hört nåt om det 
senaste då? Om Coronahundar? 

- Vadå Coronahundar? Näe, det har jag inte 
hört nåt om? 

Jo dom har ju sagt på nyheter och skrivit i 
media om att i Finland så försöker man att 
utbilda hundar att via doft spåra 
Coronasmitta hos människor. Det vore ju 
fantastiskt om det kunde funka… 

- Men kan dom verkligen lära sig det? Nej 
har inte hört nån här prata om det, men som 
sagt, många är ju på semester nu… 

Jo det kan dom säkert lära sig. Jag kom ihåg 
när min matte var kontaktperson här på 
kansliet för Assistanshundar. Och dom 
kunde minsann känna av t ex innan en person 
ska få ett epileptiskt anfall och förvarna om 
att dom måste ta medicin. Och dom kunde 
till och med hämta medicinen om den stod 
åtkomlig för hunden. 

- Men det är ju otroligt!  

Ja, jag vet att matte var så imponerad av vad 
dom här hundarna kunde lära sig. Sen när 
dom hade gjort godkänt prov så blev hon 
meddelad och då skickade hon ett 

tjänstetäcke till den godkända hunden. Det 
var ju mycket olika saker dom kunde dom 
här assistanshundarna, men det jag bäst 
kommer ihåg är just det här med att varna om 
ett kommande epileptiskt anfall. 

- Det måste ha varit ett intressant uppdrag. 

Ja det tyckte hon. Det här var ju i början av 
verksamheten med assistanshundar, då låg 
det på SKKs kansli men sedan blev det så att 
Brukshundklubben tog över, och det tyckte 
matte var tråkigt. 

- Ja vi säger väl lycka till med träningen då 
till hundarna i Finland. Ska ni hänga med 
på en lunchprommis nu Dockan? 

Nähä du Ville! Vi har ju egentligen semester 
och nu ska vi hem och hjälpa matte att lösa 
korsord. 

 

- Korsord! Är du bra på det Dockan? 

Inte jag, men Sally! Hon är klurig som attan! 

- Jaha ok, ja en annan får streta på några 
timmar till, men tack för besök, så kul att 
se er! 

Hej då Ville, kul att se dig också! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är Louie 12,5 veckor, 
 kompis med Nancy Söder och son till Hugin. 

 

Vill ni få med en eller flera bilder på era apor i Affenbladet  
så är det bara att mejla dem till Hasse, solweig.hans@tele2.se  

Louie 



 

 
Agility Bacillen 
Text & foto Camilla Bäckstedt Stridsberg 

För många år sedan väcktes mitt agility- 
intresse. Vid det tillfället hade jag ett gäng 
underbara affen, bland annat min egen 
uppfödda alldeles speciella hjärtehund 
Sillen. Officiellt bar hon det tjusiga namnet 
Laroussu’s Bacteria aka Bacillen aka 
Sillen :-. 

Sillen kanske inte var den mest 
lovande agilityhund, hon tog det 
mesta med ro, att springa fort var 
liksom inte hennes grej …. Typ 
mer lulla omkring och käka 
gottis. Men skam den som ger 
sig, agilityhund skulle hon bli! 

Då det begav sig, någon gång 
början på 90-talet, blev det 
Burlövs Brukshundsklubb som blev vårt 
andra hem. Vi var ett härligt gäng glada 
amatörer som tränade agility tillsammans.  
Naturligtvis ville vi visa vad vi kunde, det 
var spännande och lite pirrigt att tänka 
tanken att tävla och representera vår klubb. 
Men sagt och gjort, vi döpte oss själva till 
Burlövs Busarna, for Skåne runt och tävlade. 

Tillsammans med tre andra skånska 
brukshundsklubbar blev Fyrkanten till.  En 
liten agilitycup, där vi klubbar turades om att 
arrangera tävlingarna. Att stå som bästa 
ekipage i Fyrkanten cup, det var stort och 
prestigefullt. Nu fick visserligen jag och 
Sillen aldrig uppleva denna framgång, att få 

kliva högst upp på prispallen och 
ta emot folkets jubel! Men vi var 
glada över vårt lilla diplom som 
vi fått för vårt deltagande :-. 

Agilitylivet fortsatte med 
träningar, inofficiella tävlingar 
och jag utbildade mig till 
agilityinstruktör, höll kurser och 
hade hur kul som helt, Sillen var 
min trogne agilitykompanjon, 

alltid vid min sida, alltid redo ….. redo att 
sluka alla gottisar som råkade trilla ur mina 
fickor. 

Så en dag läste vi att Sveriges första 
internationella agilitytävlingen skulle arran-
geras i Stockholm. Så häftigt!! Självklart 
ville vi vara med där! Det var stort, mega 



 

stort!! 

Sagt och gjort, anmälningsblanketten fylldes 
i, fanns endast pappersform då det begav 
sig :-, avgiften betalades och sen infann sig 
den där känslan av att ta vatten över 
huvudet …..  

 

Men vi låg i hårdträning, vi fick upp 
konditionen, lyckades ta oss igenom för oss 
väldigt svåra och trixiga banor och min röst 
blev gällare och gällare ju mer jag fick 
gala på Sillen, som sin vana trogen mest 
lunkade runt banan, käkade gottisar och 
tyckte livet var fantastiskt. Men se efter 
ett tag tyckte även Sillen att agility 
kanske inte var så tokigt ändå, hon 
genomförde varje hinder till min stora 
belåtenhet; hoppade, klättrade, kröp och 
sicksackade i en perfekt jämn lunk. Det 
ska nog gå bra intalade jag mig själv:-. 

Så kom då den stora dagen, den 7 
december 1996. Min och Sillens debut i 
officiell agilityklass på Sveriges första 
internationella agilitytävling…. hjälp …. 
Jag kanske skulle ha valt en något mindre 
och beskedligare tävling för vår officiella 
debut …. 

På plats på Stockholmsmässan var 
massor av ivriga hundar och proffsiga mattar 
och hussar. Banan var låååång och svååår, 
med många trixiga vändningar, luriga 
hinderplaceringar och så hade vi väldigt kort 

tid på oss att ta oss från start till mål!! Jag var 
bekymrad ….. hur skulle jag få Sillen att 
lunka snabbare, så vi slapp tidsfel!! 

Vi gick banvandringen; redan då infann sig 
bendarr och någon svettdroppe i pannan. 
Runt omkring mig hörde jag 
taktiksnack; ”halvvändning där”  ”5 steg 
där” ”skicka vänster där”  ”gena där” ”en rak 
linje där” oj oj oj  jag som hade jobbigt att 
bara komma ihåg vilken ordning hindren 
skulle vara! 

Startklass Mini, som det hette då det begav 
sig, var först i raden av klasser och storlekar. 
Efter en stunds nervös väntan var det så dags 
för Sillen och mig att göra entré. Strax innan 
start är det tänkt att skapa rätt känsla, typ 
energi och förväntan, just det momentet hade 
inte gått så bra alla gånger, oftast var det jag 
som sprallade och Sillen som tittade på. Inte 
heller den här gången var hon så värst 
imponerad när jag hoppade runt, tjoade och 
viftade med favorit gottiset. 

Väl där på startlinjen försvann dock 
nervositeten och tävlingsinstinkten titta 
fram. Nu jäklar gäller det! Tillsammans 
klarar vi allt! Jag var beredd, Sillen var 
beredd! START!! Vi rusade fram … 



 

fantastisk start, perfekt tajming! Sillen flög 
över första hopphindret, likaså över andra 
hopphindret, hade det inte varit tävling hade 
jag nog mest stått och gapat …. är detta min 
hund, är detta lunka-käka-gottis-Sillen??!!  

Hon kan, vi kan, tillsammans, tjoho!! Även 
tredje hopphindret togs med sådan fart att vi 
nästan missade ingången till tunneln det 
fjärde hindret som Sillen for igenom som 
skjuten ur en kanon! WOW!! Vilken hund 
jag har!! Vi sprang så fort vi bara kunde mot 
femte hindret, långhoppet, vilket samspel, 
vilken fart!! Jag var framme vid sjätte 
hindret innan jag insåg att jag var ensam ….. 
utan hund! Sillen hade återgått till sin 
sedvanliga agilityentusiasm och stannat vid 

hinder fem. Där stod hon med framtassarna 
uppe på långhoppet och gav mig ”inte-en-
chans-i-världen-att-jag-hoppar-över-detta-
blicken!!” 

Att bli diskade på femte hindret i Sveriges 
första internationella agilitytävling är må 
hända inget att skryta över, men man ska 
glädjas över det lilla! De fyra hinder som vi 
lyckades med var perfekta!! Att vi aldrig 
efter det fick uppleva samma fart och spänst 
igen på en agilitybana gör ingenting, det bara 
gjorde så att vi istället vågade oss på nya 
utmaningar och äventyr ….. att bli smittad 
av Lydnads Bacillen var utmanande och 
upplevelserna många och ibland inte så lite 
pinsamma, men det är en annan historia….. 

 

 

 

Kom ihåg! 

Ett medlemskap i Affenpinscherklubben berättigar till 
 

 

BurlövsBusarna 



 

 

 

 

“Ta vara på den här unika tiden för att 
lära känna din hund. Njut av naturen – 
där pågår allt precis som vanligt trots 
pandemin. Där kan vi göra roliga saker 
och vila tillsammans.”, säger 
Hundstallets Karin Lundberg. 
Text: Milena Bergquist 

 

 

 

 

Med hunden som vägvisare 
Källa: Hundstallet nr 2 juni 2020 

VISTAS MER UTE I NATUREN 
Så mycket oro i samhället idag, så mycket 
kaos och mycket är upp och ner. Och på 
många sätt har världen liksom stannat upp. 
Men, ute i naturen pågår allt precis som 
vanligt. Det är fint att bli påmind om det. 

LÅT HUNDEN VÄLJA VÄG 
Följ efter i den takten hunden tar. Låt det ta 
tid. Låt hunden nosa allt den kan. Under 
tiden kan du bara andas och njuta. Läs din 
hund, se vad den gör, hur den beter sig i olika 
situationer, till olika ljud och dofter. Vad 
tycker den är intressant? Ju mer du lär känna 
och lär dig förstå din hund, desto finare 
relation får ni och desto lyckligare blir både 
du och din hund. Det finns så mycket stress 
i vår kultur och det drabbar både människor 
och hundar. Nu har vi möjlighet att göra 
annorlunda. 

UPPTÄCK NYA STÄLLEN 
Nya skogar, nya vägar och nya kvarter. Om 
du inte kan ta bil eller åka kommunalt så kan 
du gå. Följ inte samma gamla stigar. Låt 
hunden läsa nya ”tidningar” 

ÖVA PASSIVITET PÅ PROMENADEN 
Det är lika viktigt som aktivitet. Stanna upp 
och bygg på din relation med hunden. Sitt 
vid en sjö, på en bänk i en park och bara 



 

upplev. Känn dofter, se småkryp. Hör hur 
fåglarna sjunger. 

TA MED HUNDENS MAT UT 
Sprid ut den så att hunden får använda sin 
nos. Torrfoder eller färskfoder går lika bra. 
Göm eller smeta ut på stock och sten. Och ta 
med picknic till dig. Ät tillsammans. 

BERIKA HUNDENS MAT 
Det gör vi ofta på Hundstallet för att 
stimulera hunden. Blanda i något riktigt gott, 
något neutralt och något äckligt (i hundens 
smak) som kanske en bit citron. Målet är att 
hunden ska undersöka maten, sortera, spara 
och njuta. 

 
UPPTÄCK DIN HUNDS INTELLIGENS 
Vi vet idag att hunden är så mycket smartare 
och mer empatisk än vi någonsin trott. 
Genom att öva dig att läsa just din hund kan 
du upptäcka så mycket mer. Låt din hund 
visa dig vad den vill, lyssna mer. När den 
kommer och lägger tassen i ditt knä – vad 
vill den säga dig? Kanske: ”Jag ser att du är 
stressad matte, låt oss gå ut och göra av med 
lite energi!” Säg inte bara tyst om hunden 
gnäller utan forska i vad den vill istället. 

VILA TILLSAMMANS 
Det är då vi knyter de riktigt starka banden. 
Tittar man på en vild flock så gör hundarna 
allt tillsammans. De jagar tillsammans och 
de vilar tillsammans. Det är fint att se och det 
ser vi ofta här på stallet. När vi vilar 
tillsammans går pulsen ner och 
välmåendehormoner utsöndras hos både 
människa och hund. 

GÅ PÅ UPPLEVELSEPROMENAD 
Låt skogen vara en agilitybana. Hoppa upp 
på stenar, balansera på stockar, klättra i berg, 
känn på vatten. Bara fantasin sätter gränser 
här. Är barn eller vänner med? Be dem 
gömma sig och låt hunden leta upp dem. 



 

NOSARBETE ÄR ALLTID BRA 
Tappa en vante eller en nyckelknippa! Stanna upp och säg: ”Hjälp, jag har tappat min …” 
Fast det gör inget om den inte hittar, bara den har kul. Ingen prestation! Inga krav. Ha bara 
roligt. Hjälp hunden i början, om den inte förstår. Ni samarbetar och firar när ni hittat det 
förlorade. 

 
GE HUNDEN EN UPPGIFT 
Gör det enkelt. Ta en pinne eller kotte som 
du håller i en stund. Det räcker med 4 
sekunder. Göm den i en ris- eller stenhög. 
Anpassa svårigheten beroende på hundens 
förmåga. Vilken glädje och stolthet när 
pinnen hittas. Hjälp till om så behövs. Att 
hitta pinnen ger hunden ökat självförtroende. 
Och den får massor av mental stimulering. 

LEK EFTER HUNDENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vad älskar den? Vill den kampa? Springa 
efter bollar? Leka kurragömma? Vilka 
egenskaper ligger inbyggda i hundens ras? 
Vad har den för behov? Vad har den i 
”ryggsäcken”? Låt den få använda sina 
förutsättningar och göra det den tycker om. 

VAR NÄRVARANDE UTE MED 
HUNDEN 
Den känner direkt när du är någon annan-
stans, som i mobilen.  

Att vara närvarande är bra 
för både hundar och människor! 

   



 

Den varma inledningen på sommaren har satt fart på algblomningen i 
Östersjön. Algblomning kan dyka upp i stort sett under hela året men de skad-
liga blomningarna i Östersjön är vanligast under högsommaren (juli/augusti) 
och delar av hösten. 

Varning för algblomning! 

Algblomningar har olika färg och utseende 
beroende på mängd och art. Blågröna 
algblomningar i Östersjön ser ofta ut som 
gröngul soppa eller blågrön trådig massa.  

Det kan gå bra att bada i vatten med 
algblomning men se till att inte svälja något 
vatten och glöm inte att duscha direkt efter 
badet. En allmän regel för bad är att du ska 
kunna se fötterna när vattnet når upp till 
knäna. Var alltså aktsam när du inte ser 
botten på 0,5-1 meters djup. Det finns alltid 
en risk att drabbas av t ex hudirritationer 
eller andra problem. 

Symptomen vid förgiftning är likartade hos 
människor och djur: illamående, kräkningar, 
diarré och eventuellt feber. Även 
ögonbesvär och hudirritationer är vanligt. 
Om någon/några av dessa symptom finns 
kontakta läkare eller veterinär. 

Vanligtvis krävs det större mängder vatten 
än en kallsup för att bli dålig men avvakta 
och var uppmärksam på symptomen. Barn, 

speciellt små barn, får lättare i sig vatten och 
bör därför hållas ifrån vatten med 
algblomning. Detsamma gäller husdjur. 

Djur som dricker algbemängt vatten kan bli 
allvarligt sjuka och husdjur som uppvisar 
symptom bör få veterinärvård så fort som 
möjligt.  

Se även tidigare artikel i Affenbladet 
nummer 2-2019. Tänk också på att 
alggifter inte förstörs av kokning, så koka 
inte t ex potatis i vatten med algblomning!  



 

 

 

Blandrashunden Blacky kom till sin ägare, 
matrosen i franska flottan Jean Rouveret, år 
1950. Rouveret var då baserad i Brest på en 
högsjöbogserare. Blacky fick alltså sjöben redan 
som valp. 
 

Blacky – den okände/ökände fripassageraren 
Av Anne Wedin 

År 1951 fick husse kommendering till Franska Indokina. 
Denna framkallade många funderingar både hos Blacky och, 
framför allt hans husse. Att skiljas åt var för båda otänkbart. 

Fredagen den 13 april lämnade de båda fartyget i Brest och tog 
nattåget till Avignon. Husse hade 22.000 francs i fickan samt 
Blacky i koppel. I Avignon lämnades Blacky hos familjen för 
att husse på plats i Marseille skulle kunna utröna 
möjligheterna att ta med Blacky till Indokina. Svårigheterna 
visade sig vara monumentala! Trots sjökamraters avrådan – de 
ville gärna ta hand om Blacky – bestämde sig husse. ”Jag 
struntar i alla papper. Jag behöver honom vid min sida.” 

Först måste Rouveret dock få permission för att åka tillbaka 
till Avignon och hämta Blacky. Han fick 48 timmars 
permission under förevändningen att hans mor var svårt sjuk!  

Efter ett glatt återseende och en tågresa skulle nu det stora 
äventyret börja. Hur skulle Blacky kunna smugglas ombord 
som fripassagerare?  

Den 16 maj inställde sig husse och hund på 
flottbasen i Toulon för att gå ombord på ett 
fartyg för vidarebefordran till Marseille och 
slutmålet Saigon. Dagen innan avgång låstes 
kasernerna där trupperna bott sedan mitten 
av maj för att förhindra rymningar; det var ju 
krig i Indokina. Fram emot kl 19.00 då 
Rouvenet skulle gå till matsalen saknades 
Blacky. Han frågade runt men ingen hade 
sett Blacky. Eftersom han alltid brukade vara 
nära eller sitta och vänta blev Rouveret 
orolig. Hade någon stulit Blacky? Rouveret 
jagade upp några gamla skeppskompisar och 

så började jakten. Underofficersmässen, 
officersmässen, sporthallen, sovsalarna. 
Timmarna gick och om de inte hittade 
Blacky snart skulle allt vara förlorat. 

VI LÅTER NU ROUVERET BERÄTTA: 
Plötsligt kommer en av kompisarna 
springande och berättar att han pratat med 
kökspersonalen. De hade sett en hund 
tillsammans med en underofficer omkring 
18.30 som gick in i underofficersmässen.  
Spåret var seriöst så vi började smyga fram 
mot byggnaden. 

Valpen Blacky på däcket till 
bogserbåten Rhinocéros i 

april 1950. Han är inte den 
unga häftiga hund som togs 
till Indokina av sin husse ett 

år senare. 



 

Vi stannade några sekunder framför varje fönster men 
herregud vad baracken var lång och hur många fönster 
fanns det?  Fönstren tog aldrig slut. Och tiden bara rann 
iväg. 

Men plötsligt tyckte jag mig höra ett gnällande ljud när 
jag kikade in genom ett fönster. Nu var jag säker. 
Blacky var där. Jag knackade försiktigt på rutan och 
den här gången hördes ett glatt skall. 

Nu kom nästa prövning. Hur skulle vi få ut Blacky? Vi 
fick inte gå in i byggnaden och i vilket fall som helst 
hade vi inte nyckeln till rummet. Utan tvekan slog jag 
sönder fönstret och i nästa ögonblick hade jag Blacky i 
mina armar.   

”Nu drar vi sade kompisarna – nej vänta sade en annan, 
kolla in hur det ser ut här!” Jag gav rummet en snabb 
blick. Man kunde säga att en tornado dragit fram. 
Täcken och kuddar var söndertuggade, stolar 
omkullvälta och som kronan på verket – 
underofficerens paraduniform hade långa revor. Tapper 
hund  ….! Han måste ha kämpat av alla sina krafter för 
att komma ur sitt fängelse, vilket rummets tillstånd 
vittnade om. Det bådade gott för oss inför den ovissa 
framtid som väntade! 

RESAN TILL MARSEILLE 
Påföljande morgon skulle vår grupp om 50 sjömän gå 
ombord på lastbilar för transport till Toulons station. 
Tåget var proppfullt med folk från alla tänkbara 
vapenslag.  

Vi kravlade oss ombord med våra sjösäckar 
i vagnarna avsedda för kreatur. Mina blickar 
fastnade på en affisch: ”Hästar 8 st, män 40 
st.”  

Jag lade mig på golvet med min hund. 
Kompisarna var förstående. Toulon hade 
inte lämnat några bra minnen efter sig. Kl 
10.00 stannade tåget på kajen i Marseille. 
Fartyget Félix Roussel  låg där. Jättelik, med 
nedfällda landgångar. Poliser övervakade 
ombordstigningen och skyddade oss från de 
demonstranter som hängde på stängsel och 

grindar och ropade slagord ”Nej till kriget! 
Fred i Indokina”.  

När vår tur närmade sig insåg jag att med all 
denna bevakning måste jag gömma Blacky. 

- Du behöver bara gå ombord sade en 
kompis. Vi vaktar honom och när du 
kommer ombord visslar du.  

- Nej det går inte! Det är för många vakter, 
för många kontroller och jag riskerar att 
förlora honom för alltid! 

Nöden är uppfinningens moder och då kom 
idén.  

Matrosen Jean Rouveret ombord 
på Rhinocéros 1950.  
Bakom honom fartygets enda 
kanon (20 mm). 



 

-  Såhär gör vi. Jag tömmer min 
sjösäck. Ni delar upp mina grejor 
mellan er och jag stoppar i Blacky . 
Sjösäcken var mer en meter hög och 
60 cm i diameter. När vi var klara 
ställde sig kompisarna runt mig och 
hjälpte mig att få ner Blacky i 
säcken. Jag hängde säcken över 
axeln men herregud så tung den var. 
Bara nosen stack upp. 

”Lycklig resa grabben”, sade 
vakthavande officeren och puffade 
vänligt på sjösäcken. 

Tack gode gud nu var vi ombord och 
nu gällde det bara att laga efter läge. 

Sirenerna tjöt och kajen försvann snart ur sikte – vi var på väg mot ett Indokina i krig. 

LIVET OMBORD 
Så snart vi installerat oss i vårt kvarter som 
låg ungefär midskepps släppte jag ut Blacky. 
Han visade hur glad han var genom några 
glada skall. Tyst med dig sade jag. Du kan 
bli fångad. Många frågor återstod att lösa. 
Hur gömma en hund under 23 dagar, hur fixa 
hans behov? Hans mathållning var lättast 
eftersom vi alla delade med oss av våra 
ransoner. Tillsammans bestämde vi att skapa 
en lya åt Blacky av sjösäckar och en och 
annan resväska. Detta arbete gjordes 
omgående. 

Snart hade 15 dagar gått sedan vi lämnade 
Frankrike. Värmen började bli kvävande och 
många sov på däck. Blacky mådde bra. 
Besättningen hade lärt känna honom och vi 

kunde promenera på däck tillsammans 
nattetid och då kunde han också gå på toa. 

SAIGON 
Söndagen den 17 juni 1951 gick vi i land i 
Saigon. Jag och Blacky tillbringade en vecka 
på basen Courbet, där jag fick min nästa 
kommendering: en flodkanonbåt, som var 
avdelad att arbeta i Mekongs delta. Jag fick 
en mycket minimal genomgång av den 
vapenarsenal vi hade att hantera och den 27 
juni gick jag ombord. 

270. DIVISIONEN FLODKANONBÅTAR 
Vi blev båda mycket väl mottagna av hela 
divisionen. Jag fick berätta hela vår historia 
och alla var eniga om att Blacky skulle bli 
divisionens skeppshund. Sedan Blacky 
kommit fick den smeknamnet ”Mekong-
flodens vakthundar”. 

Hur framtiden kom att utvecklas för Blacky berättar vi i kommande nummer! 

Anm. Kriget i Indokina varade 1946 – 1954. Rouveret stannade i flottan till 1953 och blev sedan 
befäl i handelsflottan.  

Källa « Mémoire de l’histoire », Le Marin 4 juni, 18 juni och 16 juli, 2020.  

 

Skeppshunden Blacky ombord en flodkanonbåt under 
patrullering på Mekongfloden 1951. 



 

 
Giftiga svampar är oftast 
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.  
Källa: Mitt i Upplands Väsby 

 
Läs mer om övriga höstfaror för 
hundar i Affenbladet nr 3-2019 
 

Giftiga svampar – en påminnelse
En skogspromenad kan sluta med ilfärd till 
veterinären om din hund tuggar i sig svamp. 
Om du misstänker att din hund ätit giftsvamp 
bör du nämligen komma in med hunden så 
snart som möjligt. När djuret visar symptom 
kan det vara för sent. 

– Spindelskivling kan ge kroniska njurskad-
or. Symptomen märks först efter ett par 
dagar och när de börjar visa sig har hundens 
njurar redan fått kroniska skador, säger Lena 
Bjurström, veterinär på Agria djurförsäk-
ringar. 

Giftsvampar påverkar hundar på samma sätt 
som människor och veterinärerna uppmanar 
hundägare att se upp för flugsvampar, toppig 

giftspindling (tidigare spindelskivling), tråd-
skivling samt stenmurkla. De vill inte 
avskräcka från höstpromenader men råder 
hundägare att ha uppsikt och koppla sin hund 
samt att rensa sin trädgård från giftsvamp.  

Om olyckan ändå är framme har Marie Jury 
på Väsby Djursjukhus en rekommendation: 

– Mitt råd är att ta med svampen som hunden 
ätit av så att vi veterinärer så fort som möjligt 
kan artbestämma den och stoppa eller lindra 
symptomen. 

I Runby träffar vi hundägaren Pierre 
Dahlström som tar uppmaningarna med ro. 



 

– Norton brukar få springa ganska mycket 
fritt men jag är inte speciellt orolig för att 
han ska stoppa i sig svamp, säger han. 

Olika giftsvampar ger olika symptom och de 
angriper antingen organ eller nerver. Till de 
svampar som är organskadade hör bland 
annat vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och 
toppig giftspindling, medan bland annat röd 
flugsvamp och trådskivling orsakar 
nervskador. 

När en hund blivit förgiftad av någon av de 
organskadande svamparna får hunden först 
diarré och kräkningar och sedan lever- eller 
njurskador. Veterinärer ger hundar motgift 
när de ätit dessa typer av svampar. 

Symptomen hos en hund som ätit vit 
flugsvamp eller lömsk flugsvamp kan vara 
fördröjda med upp emot 24 timmar och 
symptomen vid förtäring av toppig 
giftspindling kan dröja tre till 14 dagar och 
sätter till sist stopp för njurfunktionen. Röd 

flugsvamp gör hunden berusad och aggressiv 
och trådskivling får hunden att dregla.  

 
Även gifthätting (Galerina marginata), 
skivlingar (Psilocybe spp) och trådingar 
(Inocybe spp) kan ge allvarliga förgiftningar 
hos hundar och bör behandlas snabbt hos 
veterinär. T ex röksvampar (Bovista spp, 
Lycoperdon spp.) är mindre giftiga men kan 
ge hosta, och vid inhalation av sporer finns 
även risk för lunginflammation. 

 



 

 

Har du blivit med valp?  
Baserat på Fredrik Steens valpskola för Agria 

 

Fredrik Steen har skrivit en valpskola 
för Agria.se. I ett antal avsnitt tar han 
upp allt ifrån rumsrenhetsträning till 
hur du tränar inkallning och kontakt 
med valpen. Här får du veta allt om hur 
du på bästa vis tar hand om din valp det 
första året. 

Redaktionen vill framhålla att det finns fler 
försäkringsbolag än Agria som t.ex. Folksam, 
Svedea, Bought By Many, Moderna Hundför-
säkringar, ICA Hundförsäkring, Sveland 
Djurförsäkringar, If Skadeförsäkring, Dina 
Försäkringar etc.  

 

 
1. DEN FÖRSTA TIDEN 
Nu när du äntligen efter lång väntan har fått 
hem din lilla valp så börjar allvaret. Oavsett 
hur mycket du längtat efter denna lilla valp, 
oavsett vilka bilder du målat upp framför 
dig, så har du nu en hel del arbete framför 
dig. 

Jag vill inte skrämma dig eller verka negativ, 
men en valp innebär en hel del arbete. Men 
det fina är att ju mer och ju bättre du arbetar 
med din valp, desto finare liv får ni 
tillsammans. Min vän och hundkollega, 
rocksångaren Jerry Williams, sa vid ett 
tillfälle när vi diskuterade likheter och 
skillnader på barnuppfostran och hundupp-
fostran att ”Den stora skillnaden är att barn 
växer upp och klarar sig mer och mer utan 
hjälp, en jycke får man hjälpa hela 
livet”. Jerry är en riktigt duktig hundkille 
med flera SM i bagaget och den jämförelsen 
håller jag verkligen med om. 

2. RUMSRENHET 
Jag vågar påstå att nästan alla hundar i 
Sverige med en normal omvårdnad blir 
rumsrena ganska fort. Men man ska komma 
ihåg att det ibland kan ta upp till åtta, tio 
månader för vissa hundar innan rumsren-
heten är helt befäst. Rumsrenhet är något du 
måste träna. Ju duktigare och mer energisk 
du är i denna träning desto fortare och bättre 
går det. 

Vid rumsrenhetsträning, tänk på att: 
 Inte skälla på hunden när den gör ifrån sig 
inne. Det förstår inte hunden vilket i sin tur 
kommer att skapa stress. Denna stress kan ge 
motsatt effekt i din träning till att göra din 
hund rumsren. 

 Inte trycka ner hundens nos i det den gjort. 
Denna dumma och uråldriga teknik har visat 
sig vara helt värdelös och är bara en form av 
djurplågeri. 

 Inte gripas av panik eller oro även om 
denna träning drar ut lite i tid. 



 

Efter mat och lek 
Normalt sett så brukar man säga att valpen 
behöver kissa direkt efter en lek eller direkt 
efter den har vaknat efter en sovstund. 
Valpen behöver bajsa cirka femton, tjugo 
minuter efter det den ätit. Dessa tider är inte 
hundraprocentiga men det brukar vara bra 
tider att hålla i huvudet.  

I denna träning så är det jättebra om du 
försöker rasta valpen på ett och samma ställe 
i den utsträckning som det fungerar. På så 
sätt kommer valpen lättare förstå vad du vill. 
Detta ställe ska vara i närheten av din bostad 
och behöver inte alls vara stor. Platsen ska 
också vara så lugn som möjligt eftersom 
saker runt omkring kan distrahera valpen så 
att den helt enkelt glömmer bort att göra 
ifrån sig. 

Väl ute på denna yta så ska du helst ha 
valpen lös och bara ge valpen tid. Det bästa 
är om du bara sätter dig ner eller står helt still 
eller neutral. Efter en tid kommer valpen att 
kissa eller bajsa. Först då ger du valpen 
beröm och uppmärksamhet – ”Braaaaa, 
kompis. Nu går vi in”. 

Bär ut din valp 
Rent praktiskt kan det mycket väl gå till så 
att du direkt efter det att valpen exempelvis 
vaknat, lyfter upp valpen i famnen och bär ut 
valpen. I och med att du lyfter upp valpen så 
ökar du chansen och möjligheten till att 
valpen faktiskt gör ifrån sig ute istället för 
inne. Då du lyfter upp valpen kommer den 
inte att kissa. 

Nattetid tycker jag att du ska ställa klockan 
med några timmars mellanrum för att ta ut 
valpen på en kort rastning. Är du duktig 
nattetid så handlar det ofta om en relativt 
kort tid innan valpen faktiskt är torr. 
Dessutom är det så att valpen snart sover 
hela natten. 

I denna träning att göra valpen rumsren så 
kan jag nästan lova att valpen vid flera  

 

tillfällen trots allt kommer att göra ifrån sig 
inne. Det är helt normalt och inget att oroa 
sig för. Rumsrenhet är en process och 
träning som tar sin lilla tid. 

Glöm inte bort att din lilla valp är väldigt 
ung! 

3. FÖRSÄKRING TILL VALPEN 
Var tredje valp besöker veterinären det 
första året. De vanligaste orsakerna till 
veterinärbesöken är kräkningar, diarré, hälta 
och öroninflammationer.  

 



 

 

Ju tidigare du försäkrar valpen desto bättre. 
Att ha en försäkring för valpen redan när du 
hämtar hem den ger en stor trygghet.  

Förutom att försäkra din valp på en gång är 
det viktigt att välja en trygg försäkring med 
ett bra skydd. Med Agrias Hundras-
försäkring får du en försäkring anpassad 
efter just din valps ras. 

 
I kommande nummer av Affenbladet 

kommer ytterligare avsnitt av 
Fredrik Steens valpskola att 

presenteras.  
 

Närmast på tur står råd om ”valpar som 
bits” och ”ensamhetsträning”. 

 
 

 

 

 

Undrar om det blir vinter igen?

  



 

 

Med allt fler hundar som reser mellan olika 
länder ökar risken för att nya 
infektionssjukdomar kommer till Sverige. 
Hepatozoon canis är en blodparasit som 
sprids till hundar via brun hundfästing. 
Tidigare har varken Hepatozoon canis eller 
brun hundfästing funnits i Sverige men 
parasiten har på senare tid hittats hos 
hundar som aldrig varit utomlands. 

 
T.h. Tarzan i farten 

Ovanlig blodparasit hos en svensk hund 

I en fallrapport från Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) beskrivs en svensk hund 
som diagnostiserats med kraftig Hepatozoon 
canis-infektion trots att den inte varit 
utomlands. Hunden hade feber, minskad 
aptit, ökad törst, enstaka kräkningar och var 
slö. Det fanns ett kraftigt ökat antal vita 
blodkroppar av typen monocyter i blodet och 
vid undersökning med mikroskop sågs att de 
flesta av monocyterna var infekterade med 
Hepatozoon. 

Baserat på resultat från hematologi-
instrument och bedömning i mikroskop 
kunde forskarna på SLU visa att parasiten 

infekterar monocyter. När monocyter blir 
infekterade med Hepatozoon förändras 
monocyternas form, vilket har lett till att 
man tidigare felaktigt identifierat 
blodcellerna som neutrofiler vilket är en 
annan typ av vita blodkroppar. 

Fallrapporten visar att Hepatozoon canis 
infekterar monocyter och inte neutrofiler 
som tidigare varit den gängse uppfattningen. 
Hunden behandlades med antiparasitärt 
medel och tillfrisknade. 

Länk till publikationen: 
https://doi.org/10.1111/vcp.12752 

 

I blodutstryk från hunden sågs 
många monocyter med 
intracellulära Hepatozoon canis-
parasiter. Till vänster i bild ses en 
infekterad monocyt och till höger 
en normal segmentkärnig neutrofil 
som jämförelse.  

Foto: Inger Lilliehöök. 



 

Bröderna Bus 
Av Anne Wedin 

Nu är det liv i luckan här i Combloux.  Hugin 
har hittat en flickvän. Vilken i ordningen har 
vi alla glömt. 

Matte har döpt henne till Loppan men 
egentligen har hon ett långt franskt namn.  
Loppan är våra nya grannars hund.  Såsom 
är ganska vanligt här i trakten släpps Loppan 
ut tidigt på morgonen när husse åker till 
jobbet och larvar sedan runt hela dagen helt 
ensam.  Det tog inte så många dagar innan 
hon och Hugin hittade varandra och ljuv 
musik uppstod.    

Den första veckan var det mest lite 
promenader i närområdet som jag kunde 
övervaka från verandan men efter ett tag 
ville de båda flytta in på verandan och ligga 
och gona i en solstol. Då flög sinnet på mig 
och jag morrade för ingen främmande tjej 
skulle inta min veranda. 

Loppan blev rädd, hoppade över veranda-
staketet och sprang iväg. Hugin blev tvärsur 
och sprang likaså iväg för att trösta Loppan. 
Själv fick jag godis för min insats. 

Nästa dag stod Loppan på trappen och grät! 
Matte och Husse ville inte släppa in henne i 
huset. Dels för att jag Vale tycker att det är 
privat område dels för att Loppan ska förstå 
att hon inte ingår i vår familj. Men alla som 
hört en hund stå och gråta begriper att  
nu har vi 
problem! 

 

Hugin och 
Loppan ger 
sig ut på 
”walk abouts” 
och är borta i 
evigheter.  

Husse har försökt prata med vår granne som 
säger att Loppan är utrustad med GPS så de 
vet var hon är och att hon får allt hon 
behöver hemma.  

Måhända är detta sant men Loppan är i vår 
soptunna och gräver och hon är jätteduktig 
på att smita in i huset så snart en dörr står så 
mycket som en centimeter på glänt. Matte 
och husse misstänker att hon varken får mat 
eller kärlek hemma. GPS eller inte! 

Om Loppan av någon anledning inte 
kommer på besök ligger Hugin med nosen 
utanför staketet och blickar ut i fjärran för att 
se om hon kommer. Och när hon gör det blir 
han så lycklig att mitt hundhjärta blir alldeles 
varmt.  

Jag behöver väl inte berätta att mattes 
förmåga att stå emot Loppans gråt och 
Hugins trånande blickar urholkas för varje 
dag som går. Och varje gång matte börjar en 
mening med ”ja men Lars, vi kan väl inte 
…..” svarar husse med ”Nej” med mycket 
stark röst och jag nickar instämmande.  

Men jag har med all önskad tydlighet 
förklarat för Hugin att in på verandan och in 
i huset kommer hon inte! Då kommer jag att 
morra och visa tänderna. Någon ordning 
måste vi ha. Är rädd att fortsättning följer! 

 

 

 

 

 

 

 

En hårt prövad 
Vale 



  


