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Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

Extranummer – här kommer ett extranummer! 

Styrelsen tog efter förslag från våra två 
redaktörer, beslut om att ge ut ett extra-
nummer av Affenbladet 2020 eftersom så 
gott som all praktisk verksamhet ställts in 
och vi vill att våra medlemmar ska få något 
för medlemsavgiften.   

Som vanligt ett späckat nummer av det ena 
och det andra – underhållande både 
skrattmässigt och allvarligt. 

På coronahimlen har det väl inte ljusnat så 
mycket och en del oroande uttalanden hörs 
att den situation vi har idag kommer vi att få 
leva med under större delen av nästa år 
också.  Trist!  Särskilt för människor i 
”riskgrupp” men det är väl bara att härda ut 
om vi ska få en stabilare situation. Det stora 
hoppet ställs förstås till ett effektivt 
vaccin…… 

I dessa tider när vi kanske inte träffas så 
mycket rent fysiskt, uppfödarna kanske inte 
möter sina valpköpare på samma sätt som de 
brukar göra, så kanske en god idé kan vara 
att skicka en julhälsning i Affenbladet!! 

Lev gott så hörs vi närmare jul! 

Vera 12 veckor 

 

 

 

 

 

 

Ta tillfället i akt och gör en julannons! 
Det kan faktiskt alla göra, man behöver inte vara uppfödare. 

Vi erbjuder specialpriser till julnumret i år, som kommer att komma ut 
strax innan jul.  

 Halv insida  150 kr  
 Hel insida  300 kr 
 Omslagets insida           500 kr 

Annonsmanus behöver vara Hans Peterson tillhanda  
senast den 30 november.  hansochtintin@gmail.com 

Förskottsbetalning i samband med beställning på Pg 643 75 41-3. 
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Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter 

 

Nämen tjena tjena! Dockan och Sally! 
Så kul att ni kommer och hälsar på! 

- Hej Ville! Ja, matte ville hit och 
hälsa på lite och det är ju roligt att vi 
får träffas då! 

Ja, ni har väl hört tjejer att Stockholm 
Hundmässa är inställd? 

- Ja, matte vill väl prata med sina 
gamla kolleger om det, och vi 
förstår det… 

Ja, här är ju alla införstådda med att 
det inte hade funkat i dessa tider. Ni 
vet väl att Stockholmsmässan kostar 
miljoner att hyra! Och vet ni vad? För att 
utställningen ska gå plus minus noll, dvs att 
man inte förlorar pengar, så krävs det att det 
blir minst 6000 hundar anmälda och att man 
får ca 20.000 betalande publik varje dag! 

- Oj! Ja, matte nämnde nåt i den stilen.  

 

Har tänkt mycket på utställningen sista tiden, 
visste ni att den hette HUND + årtalet under 
många år, det var Hans, Jack och Ryssens 
husse som hittade på det. Men sen beslöt 
Centralstyrelsen att det skulle heta nåt med 
Mässa, och då blev det Stockholm 
Hundmässa. 

- Nä det visste vi inte… ja matte hon har ju 
varit med om mycket under åren som hon 
var ansvarig för domarna på Mässan. Hon 
berättade häromdan att för ett antal år sen 
så blev det snöstorm i hela Europa och 
flygplatser stängde, precis den dagen som 
domarna skulle komma, dvs fredagen. Hon 
kom inte ihåg om Arlanda stängde, men 
alla flygplatser var helt nedstängda i 
många länder. Dom fick ha krismöte på 
hotellet på fredagen och ringa in nya 
domare som bodde i närheten av 
Stockholm. Det var många som skulle 
komma från t ex Italien, Tyskland och 
Holland, och dom kunde ju inte komma 
iväg. 

Måste varit jättejobbigt! 

- Ja, dom enda skandinaviska domare som 
kunde komma var från Norge! 



 

Norge? 

- Ja, det var ett antal norska domare som 
stod på flygplatsen i Oslo när dom fick 
besked att inga plan kunde gå iväg, och vet 
du vad dom kluriga norrmännen gjorde då? 

Näe, berätta! 

- Jo dom hyrde en buss som körde från Oslo 
på fredag eftermiddag, dom åkte hela 
kvällen och hela natten, och varannan 
timma så ringde den domaren som kände 
matte bäst och talade om att nu passerar vi 
den orten osv, han agerade som nån slags 
reseledare. Bussen var framme på hotellet 
vid mässan kl sex på morgonen och kl 
09.00 var dom i sina ringar när 
bedömningen skulle börja! 

Vilken grej! Ja dom kan dom norrmännen! 

- Matte var jättetrött till frukosten, hon hade 
ju svarat i telefon hela natten, hahaha! 

Vilken kul historia, har ni nåt mer? 

- Ja massor, men det får bli en annan gång, 
nu vill vi åka hem för vi är jättehungriga! 
Hej då! 

 

 

 

OK! Ja, jag ser ju att ni är påklädda redan, då 
får vi snart ses igen, ”Ha de” som dom 
säger i Norge! 

 
 

 
    Ville för nästan 5 år sedan    Dockan för nästan 5 år sedan



 

 
Lydnadsbacillen 
Text & foto Camilla Bäckstedt Stridsberg 

För många år sedan drabbades jag av 
lydnadsbacillen. När detta begav sig, typ 
någon gång under 90-talet, hade jag och mitt 
gäng underbara affen levt ihop en hel del år, 
ja förutom Sillen då, hon var fortfarande ung 
och vid god vigör, och naturligtvis den 
perfekta lydnadsadepten.... 

Sillen, officiellt bar hon det 
smittande namnet Laroussu's 
Bacteria aka Bacillen aka 
Sillen :), hon var min alldeles 
speciella hjärtehund. Ni vet en 
som bara kramar ens hjärta så där 
som ingen annan kan. 

Hon kanske inte var den mest 
lovande lydnadshunden, hon tog 
det mesta med ro, gjorde som hon ville och 
njöt mest av livet! Att utföra kommando 
snabbt, smidigt och utan att ifrågasätta var 
liksom inte hennes grej …. typ mer ”jag 
kommer när jag kommer”, ”ska bara 
först”..... omedelbar lydnad var ju inte precis 
nödvändigt tyckte Sillen.  Men skam den 

som ger sig, lydnadshund skulle hon bli! 

När detta begav sig, var vi engagerade i 
Burlövs Brukshundsklubb, och där var det så 
att lydnadskurs skulle man ju gå!  Med Sillen 
var det ofta viljornas kamp, hennes vilja 
stämde inte alltid överens med mina 
önskningar. Hon tyckte det var mer 

intressant att kolla vad de andra 
mattarna och hussarna bjöd på för 
gottis än intresset över det moment 
jag ville vi skulle utföra!   

Men efter ihärdigt tränande och 
tonvis av gottisar, kunde en viss 
förändring skönjas, Sillen kunde 
till och med tycka det var lite 
trevligt att göra det jag bad om, 

mutorna var ju förträffligt delikata! 

Så det fortsatte med både lydnadsklass 1 och 
fortsättningslydnad, tills faktiskt Sillen 
kunde utföra alla moment i klass 1, med mer 
eller mindre entusiasm. Jag var mäkta stolt 
över min kompanjon! 



 

Då det begav sig, sades det att för att bli ett  
riktigt lydnadsekipage måste man tävla. Sagt 
och gjort så skulle det bli. Men det var med 
pirr i magen vi äntrade planen på vår 
första ”riktiga” lydnadstävling, brukshunds-
klubbens inofficiella månadstävling. Att vi 
fick ett 3:e pris med placeringen näst sist i 
klassen och att domaren hade anmärkt de 
flesta momenten med ”segt” och ”något 
sakta” gjorde inte så mycket, för nu var vi ju 
ett riktigt lydnadsekipage!! 

Dock skulle lydnadstävling rätt tidigt visa 

sig inte vara just det som Sillen och jag 
skulle tänkas syssla med. Vi var visserligen 
fenomenala på platsliggande, tandvisning 
och linförighet som vi fick 10 poäng för på 
samtliga av våra tävlingar, men efter det 
liksom dalade poängskörden tills den nåde 0.  
Det var det där förrädiska 4:e momentet, fritt 
följ, som liksom ställde till det. Att jag hade 
det godaste-gotterna-i-världen spelade 
liksom ingen roll, sekunden efter det att 
kopplet knäpptes av glömde Sillen allt det 
där med att utföra moment snabbt, smidigt 
och utan att ifrågasätta. 

 
Istället fortsatte jag och Sillen vår 
lydnadskarriär med att gå med i 
brukshundsklubbens uppvisningsgrupp. som 
for runt och visade upp vad de kunde på 
olika festivaler, marknader och andra 
tillställningar. 

Det var spännande, stort och inte bara lite 
nervpirrande! Det var ju dessa fantastiska 
hundar och deras människor man beundrat 
då de utfört olika grupplydnadsmoment, 
marscher, tempoökningar, volter, piruett, 
förflyttningar, snirklar och annat 
osannolikt.... och tänk! nu var Sillen och jag 
med i gruppen! WOW!! 

Naturligtvis var det träning, träning och ännu 
mer träning, det var ju inte bara de olika 

lydnadsmomenten som skulle fungera, utan 
gruppförflyttningar och olika positioner som 
skulle vara unisont och se harmoniskt ut. 
Totalt förvirrande i början, inte nog med att 
jag skulle hålla reda på min placering, hur 
många steg hit eller dit, vänster eller höger 
sväng, vart jag skulle stanna och jag fick 
absolut inte gå på någon annan!! Detta 
SAMTIDIGT som jag skulle få Sillen att 
utföra olika lydnadsmoment.... jo tjosan!! 

Men som med all träning, blev jag bättre och 
bättre på vart jag skulle gå, vända, hoppa 
eller stanna!! Till och med Sillen knatade 
runt lite så där unisont och harmoniskt.... så 
till min stora glädje fick vi det stora 
förtroendet att var med i gruppens uppvis-
ningar! Det var megacoolt, nervöst, hemskt 



 

och alldeles underbart!! 

På dagen för vår första uppvisning var det en 
häftig känsla att ta på klubbdräkten och få 
representera klubben, om än dock något 
nervöst.... tänk om …  ”äsch, det ska nog gå 

bra”, intalade jag mig själv. Vi kan, Sillen 
och jag …. bara hon vill :)  Naturligtvis ville 
hon inte. Sillen gjorde som hon alltid gjort, 
lite som hon själv tyckte var tillräckligt 
lagom. 

 
Att Sillens och min första uppvisning blev 
lite upp-och-ner-vänd, skulle visa sig i efter 
hand vara mer av ett normaltillstånd! De 
gånger Sillen faktiskt utförde momenten 
korrekt, unisont och i harmoni, var lika 
förvånande för andra som det var glädjande 

och stolthet för mig. Sillen själv var nog 
mest belåten med sig själv, att hon hade 
lyckats fostra mig så bra, att jag alltid hade 
fickorna fyllda med dom godaste-gotterna-i-
världen! 

  

 

REDAKTIONENS AVSIKT ÄR ATT HINNA MED ÄVEN ETT 
JULNUMMER I ÅR!  

Vi hoppas därför att ni medlemmar sänder in många bilder gärna med 
berättelser med era affenpinschrar och då kanske med lite julstämning. 

Dessutom vill vi påminna om er möjlighet att få julannonser publicerade 
för en liten kostnad – se “Ordförande har ordet”.

  



 

 

 

Några mattar och husse med affrarna Tipsi, 
Fabbie, Maja, Jazz, Herman, Konrad, Berta samt 
katten bland hermelinerna pumin Esther blev 
bjudna på en noseworks kurs i Värmland i slutet 
av augusti 2020. Fler blev inbjudna men det var 
bara vi som kunde.  

 
Helen joddlar 

 
På cruise och nosework i Ekshärad 
Av Susanne Lundberg 

Givetvis var detta en av de hetaste helgerna 
under hela sommaren, så lång bilresa i 
mycket varm bil blev det. Vi i bilen hade för 
avsikt att stanna efter halva vägen och då 
rasta hundar samt äta lite, på menyn stod 
även önskemålet om lyxshake som finns på 
Max hamburgerrestaurang. Precis när vi 
lokaliserat Max och hade ögonen öppna för 
att svänga av så ringde hotellet och frågade 
när vi skulle checka in!!! Precis då!!! 
Samtalet skulle dessutom föras på tyska 
(vilket var totalt uteslutet, det jag kommer 
ihåg från min tyskaundervisning i sjuan var 
inte till någon hjälp; Ich heisse Susanne und 
ich bin 13 Jahre alt. Ja det kommer man inte 
långt med i dag, 100 år senare!!) Eller så 
skulle samtalet föras på min stappliga 
engelska. Hotellägaren frågade om vad vi 
skulle göra i Ekshärad och jag kom inte på 
vad ”kurs” heter på engelska så det fick bli 
att vi skulle arbeta i Ekshärad. Senare 
frågade hotellägaren vad vi genomförde för 
arbete i Ekshärad med fyra små svarta 
hundar i bagaget, då fick jag erkänna min 
bristfälliga engelska och berätta att vi var på 
noseworks kurs.  

Självklart försvann avtagsvägen till 
lyxshaken i fjärran. Fram med Google och 
leta upp nästa Max, för lyxshake skulle det 
vara!   

 

 

Efter lyxshake och hundrastning anlände vi 
så småningom till kursstarten, den hölls av 
Helen Sjölund, kennel Erlkings i Ekshärad, 
mitt i allra värmländskaste Värmland.  



 

Vi började med att vovvarna fick lära sig 
smelling, doften som hunden ska känna igen, 
i detta fall eukalyptus och pairing, koppla 
ihop eukalyptusdoften med tex köttbulle. 
Det gick väl hyfsat för de flesta affrarna 
tycker jag nog.  

På kvällen skulle vi handla middag så att 
säga i Ekshärads ”City”. Denna kväll var det 
cruising där, för veteranmopeder och 
veteranbilar. Vi hade varken ork eller 
intresse att beskåda detta evenemang utan 
ville bara komma tillbaka till hotellet och äta 
lite.  

Nu är Ekshärad ”City” inte stort men utan att 
riktigt hitta till hotellet så 
hamnade vi mitt i cruisingen, 
bland alla gamla fina veteran-
bilar så kom vi i en svart Volvo. 
Tyckte jag skymtade en och 
annan besviken Ekshärdsbo när 
de såg oss cruisa fram med ett 
antal affrar i bilen.  

Dag två så avancerade vi det hela, vi gick 
relativt fort fram och i vanliga fall får man 
hemläxa men det här blev en s k inten-
sivkurs. Det var kul att se hur olika hundarna 
var att lära sig, en del gick det ganska fort för 
(speciellt för de som ”fuskat” lite tidigare 
och redan fattade galoppen). En del hundar 
reagerade mer på omgivningen och vissa 
hundar brydde sig inte så mycket om 

omgivningen utan var mer 
intresserade av att leta då 
det ledde till belöning i 
form av godis. Under dag 
två hann vi med både 
förmiddagsövningar och 
eftermiddagsövningar. Vi 
hade sådan tur att Helen 
hade en dansbana vi kunde 

vara på som var under tak, det var tur för 
varmt var det. Men när vi satt och fikade 
redo för att ta oss an eftermiddagens övning-
ar så kom det ett gäng män, som påstod att 
de var Älgarnas vänner. Men vi listade snart 
ut att de var Älgarnas ovänner för vi kom på 
att det var årsmöte för jägarna i Ekshärad 
med omnejd.  



 

Men Helen hade ytterligare en plats att bege 
sig till, en äng, men som tur var så låg den 
precis utanför skogen så träden skuggade oss 
så fint.  

Helen hade med sig två av sina affrar, Ofelia 
och Grid, och visade oss oerfarna hur det kan 
gå till om man ”kan”. Båda affrarna var 
tränade, de var jätteduktiga båda två och 
kunde markera doften så fint genom att titta 
på Helen.  

 

På kvällen gick vi på 
den lyxigaste krogen 
som Ekshärad hade 
att uppbringa. Vi åt 
Filé Oscar med 
baconinlindade hari-
cotsverts.  
Ja det var nog de 
minsta haricotsverts 
jag någonsin sett. 

Dessutom tappade jag dem i backen, så jag 
fick aldrig chansen att smaka denna 
delikatess.  

Dag tre inföll med först en långpromenad 
längs Klarälven och sedan i väg till 
dansbanan. Mycket lustigt ställe att ha 
dansbanan på för den låg mitt inne i skogen, 
svårt att hitta dit om man ville ta sig en 

svängom tänkte vi. Men det skuggade skönt 
där i varje fall.  

Nu var det dags att visa upp vad vi hade lärt 
oss. Njaa för minitaxen Maja (ja ja hon är en 

affen men ser mer ut som en 
dvärgtax dock med under-
bett) så var det nog i tidigaste 
laget att bara lukta efter 
eukalyptus, hon behöver öva 
mer på lukten för att förstå. 
Däremot så sniffade hon 
duktigt även om hon inte 
hittade doften. Resterande 
vovvar hade ungefär samma 
resultat som Maja förutom de 
som ”fuskat” dvs Herman 

och Ester. Även Berta, som är en värmländsk 
affenpinscher, klarade doftprovet.  

Efter dessa varierande resultat var det dags 
att bege sig på mot Stockholm och leta reda 
på nästa stopp för en ny lyxshake!! 

  



 

Tips på kontaktövningar 
Källa: Mia Groth Behrens, Apport hundskola 

Mia Groth Behrens säger: För mig är det prio ett från 
start att min hund lär sig att spontant ta kontakt med 
mig utan något kommando. Att lära in ögonkontakt 
mellan hund och förare främjar samarbetet och är till 
stor nytta i både vardag och träning! 
 

I Affenbladet nr 2-2020 publicerades en lång artikel om hur 
”Träna kontaktövningar med hunden”. Nedan följer nu steg 
för steg och mer kortfattat och systematiskt tips på viktiga 
kontaktövningar med din hund. 

Bryr sig hunden mer om annat i 
omgivningen kan det vara väldigt svårt att 
försöka påkalla uppmärksamhet när du vill 
ha den! Men med hjälp av enkla övningar 
kan man träna in detta som något positivt 
som hunden själv väljer att erbjuda samt få 
inställningen; Allt din hund vill ha får den 
genom att ta ögonkontakt med dig! 

Ju mer man tränar desto bättre teamwork 
bygger ni upp och detta är nog inget man kan 
träna för mycket på. För mycket kontakt 
vore väl om inte annat ett angenämt 
problem? 

Så hur övar man då upp kontakt och 
koncentration och får hunden att välja att 
titta på dig trots störande faktorer som kan 
finnas runtomkring er? 

Förutom att belöna varje gång din hund 
spontant tar kontakt med dig på till exempel 
promenaden så följer här även några nyttiga 
övningar som jag själv använder: 

- Börja med att sitta hemma på golvet med 
din hund. Invänta minsta millisekund av 
kontakt och beröm och belöna, gärna med 
handen bortåt så att ögonkontakten bryts. 

- När hunden upprepat detta flertalet gånger 
och verkar ha förstått vad det är du vill att 
den ska göra så kan du börja med att ändra 
position mellan varje gång, till exempel 
snurra en kvarts varv så hunden måste 
förflytta sig för att återigen få ögonkontakt 

- Försvåra även långsamt genom att gradvis 
förlänga tiden hunden måste bibehålla 
ögonkontakten med dig. 

- Som störning kan man börja hålla ut en 
eller båda armarna rakt ut och sedan 
invänta ögonkontakt, beröm och belöna. 



 

- Försvåra ytterligare genom att nu invänta 
kontakt när du står upp istället. 

- När stående fungerar kan man även här 
lägga till som utsträckta armar eller veva 
med armar eller ben. 

- Vidare kan man börja röra sig bort från 
hunden och se om den kan bibehålla 
kontakten, ett steg i taget. 

- Vid det här laget har din hund blivit riktigt 
duktig på ögonkontakt och då gäller det att 
lägga på olika sorters störningar och 
fortfarande lyckas hålla kontakt, 
exempelvis att kasta en boll, strö ut godis, 
be en bekant gå eller springa förbi, kasta 

med leksaker eller klappa händerna. Här är 
det bara fantasin som sätter stop! 

- Använd dessa övningar hemma utan yttre 
störningar till att börja med, ta sedan ut 
övningarna utomhus till gradvis svårare 
och stökigare miljöer. Att hunden har fin 
kontakt hemma betyder ju inte att den 
klarar av det mitt i stan eller på 
hundklubben där det kryllar av störningar 
som du dessvärre inte kan kontrollera.  

Ett steg i taget är ett bra tankesätt angående 
hur man försvårar. Misslyckas hunden blev 
det troligtvis för svårt för snabbt så backa ett 
snäpp och träna på! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skynda långsamt och leta tillfällen att belöna och förstärka  
då din hund gör rätt!!! 



 

 
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. 

Detta är fortsättningen på historien om hunden Blacky som 
följt sin husse, matros i franska flottan, till Indokina. 

Blacky – den okände/ökände fripassageraren 
Del 2 - Blacky i minfältet 
Av Anne Wedin 

Den 27 juni 1951 gick jag och Blacky 
ombord på den flodkanonbåt vi tilldelats. 
Att kalla den flodkanonbåt kan nog sägas 
vara pretentiöst. Låt mig i stället beskriva 
den som en tvålkopp. Dess platta förstäv 
var stängd av en blindport som kunde 
öppnas och stängas med hjälp av en vajer. 
Härigenom kunde vi både landsätta och ta 
ombord soldater, materiel eller t o m en 
jeep.  

Våra ”tvålkoppar” 

Vår roll som spanings- och övervak-
ningspatrull var mycket viktig och mycket 
snart var vi ute på vår första mission i 
Saigonregionen på floden Vaico. Man 
hade redan döpt oss till ”Flodens Vakt-
hundar”. 

Vårt uppdrag var att söka efter och 
lokalisera fienden samt signalera på radio 
var de befann sig. Vi fick bara öppna eld 
för att försvara oss i det fall vi blev 
angripna. Vår tvålkopp hade alldeles för 
svag beväpning.  

Efter ett antal uppdrag i Cai Lai regionen 
blev vi ombaserade till flottbasen Mytho. 
Efter en natts patrullering beslöt vi att göra 
strandhugg och sträcka på benen.  

Jag klättrade upp på flodbanken tätt följd 
av Blacky som var glad och lycklig över 
att kunna göra ifrån sig. Vi kom snart fram 
till en öppen plats som skulle kunna vara 
en övergiven by där ett par förkolnade 
hyddor återstod. Plötsligt hörde jag en röst 
från en soldat som klafsade runt i ett dike: 
Du sjöman, rör dig inte. Här är minerat!  

- Är du säker? 

- Absolut. Det är vårt jobb. Stanna där du 
är. Jag ska hämta en ”stekpanna” d v s 
minsökare. Jag kommer tillbaka. 

 



 

 
”Strandhugg” 

Stel av fasa vågade jag inte ta ett steg till 
utan visslade på Blacky som satte sig vid 
min sida. Långa minuter passerade. Från 
tvålkoppen ropade man på mig och 
Blacky. ”Jean, kom nu. Vi ska kasta loss. 
Skynda er!” 

Tiden bara gick och inte kom det någon 
hjälp. Soldaterna kom inte tillbaka. Sliten 
mellan längtan att komma tillbaka 
ombord och rädslan för att dö i ett 
minfält gjorde att jag inte kunde 
bestämma mig. Om tvålkoppen 
kastade loss utan mig och Blacky 
skulle jag betraktas som desertör och 
om jag tog ett steg till riskerade jag 
både mitt och Blackys liv! 

Blacky var hos mig och nosade och 
gick runt mig precis som om han 
ville visa mig vilken väg vi skulle gå. 
Tveksamt bestämde jag mig för att 
gå i hans spår. En evighet senare var 

vi utom fara tack vare honom och hans 
fantastiska instinkt!  

Tillbaka i Mytho hade vi sjömän mycket 
långtråkigt. Det fanns absolut inga 
förströelser. Främlingslegionärerna hade 
dock en bar som vi kunde besöka ibland. 
Jag blev vän med en av dem som kom från 
Wallonien i Belgien. Vi tillbringade 
många kvällar tillsammans i under-
officerarnas mäss. Blackys närvaro var ett 
”sesam” för att öppna annars stängda 
dörrar. 

En kväll försökte två legionärer knycka 
Blacky från mig. Det kunde de bara 
drömma om. En skarp vissling följt av 
”Till mig flottister!” fick alla mina 
kompisar att komma till min hjälp. När 
min belgiska vän vrålade något på 
flamländska ledde två av legionärerna 
Blacky till mig och vi undvek ett sannolikt 
blodigt handgemäng.  

Sent på natten efter ett större antal öl sjönk 
vår belgiske vän ihop på sin stol och brast 
ut i en sång, välkänd både bland legionärer 
och sjömän, efter en väl genomfestad 
afton: 

Pan!  Larbi! C´est l´chakal qu´est par ici! 
Pan pan! Ratapataplan! Pan! Pan! Pan! 

Blacky med en del av besättningen 



 

För övrigt hade legionärernas mäss 
ytterligare en stor fördel. Det var det enda 
stället i Mytho som vid enstaka tillfällen 
visade en svartvit film, europeisk eller 
amerikansk. Detta hjälpte oss att komma 
över den deppighet som angrep oss alla 
ibland. Lyckligtvis hade jag Blacky som 
genom sin tillgivenhet gav mig tröst när 
allt var dystert. Blackys enda bekymmer 
var att alltid vara vid min sida och att följa 
mig överallt för att därigenom ge min 
person den hjältegloria som gjorde att man 
gärna sökte mitt sällskap. 

Mitt rykte som en sjöman med dålig 
karaktär understöddes av Blackys 
imponerande storlek. Men Blacky var 
from som ett lamm. Han morrade sällan 
och då bara när han ville göra mig 
uppmärksam på något och han hade aldrig 
bitit någon. Det var antagligen 
anledningen till att mina överordnade 
accepterade honom.  

Den 8 maj 1952 meddelades över radion 
att en flodkanonbåt gått förlorad i floden 
Tam Soc när den var på väg att hjälpa en 
utpost i regionen Songtrang. Det var ett 
stort antal skadade både fransmän och 
vietnameser. Jag frågade vilken division 
det var. Svaret blev 274. 

Det var Kiki Castrecs. Min bästa kompis 
från sjömansskolan. Den fruktansvärda 
nyheten bekräftades. En kraftig mina hade 
totalförstört fartyget. Jag blev förkrossad 
och en förlamande känsla av hat kom över 
mig inför så mycket orättvisa. Jag satt 
ensam på trappen utanför mitt rum då 
kvällningen kom helt omsluten av min 
sorg och drömde om vänner som kom och 
delade min sorg. Men jag var ensam och 
hjälplös. Plötsligt en beröring……. 
Blacky lade försiktigt sitt huvud på mitt lår 
……… Gissade han? Kände han? Visste 

han? Kunde han känna min sorg och min 
ensamhet? Han satt med sitt huvud mitt 
emot mig med öronen rakt upp och han såg 
på mig med sina nötbruna ögon - några ord 
behövdes inte.  

Jag såg hans oro, hans vanmakt och hans 
enorma kärlek. Jag höll honom hårt mot 
mig och grät. Äntligen kunde jag släppa 
den rädsla som fångat mig. Jag smekte 
länge, länge hans långa päls och viskade i 
hans öra: Du är här du min vän. Alltid 
beredd att ge mig glädje även om jag inte 
är den bäste av hussar. Men jag lovar, jag 
ska bli bättre imorgon. 

Löftet visade det sig att jag inte kunde 
hålla. Kriget fortsatte och för varje dag 
blev förhållandena sämre och sämre. 1952, 
det år jag fyllde 20 år är det värsta år jag 
upplevt. Dag och natt återkom de 
skräckscenarier vi dagligen upplevde i 
mitt huvud.  

Allt började den 18 november under en 
operation. Våra fartyg tillkallades som 
förstärkning och vi styrde mot platsen så 
snabbt som våra maskiner tillät. Det första 
fartyget träffades av ett granatgevär cirka 
10 cm ovanför vattenlinjen, skadade 
styrman och slog igenom kölen och gjorde 
motorn obrukbar. Två matroser blev 
skadade och två andra hamnade i vattnet. 

Befälet noterade kortfattat i sin 
skaderapport. ”Mycket vatten på babords 
sida förorsakat av skott. Två skadade; 
förlorade fyra ponchos och en halmhatt.” 
Källa: Service de la Marine Vincennes, 
instruction No 10EM/3 

Även vår enhet berördes av denna attack. 
Vi var alla på våra stridsplatser. Jag i 
styrhytten med Blacky vid min sida. Några 
minuter senare var det vår tur.  

 



 

En granat gick igenom kölen på babords 
sida och åstadkom ett hål som var ungefär 
25 cm i diameter och fräste igenom 
fartyget som en kanonkula. Explosionen 
skakade oss rejält och en tjock grå rök 
kom ut ur skärmtaket.  

Märkligt nog var jag inte rädd. Jag hade 
redan passerat det stadiet och kommit in i 
en euforisk glädje. Jag var oskadad! Jag 
anropade mina kamrater. Endast Henrio 
hade fått en lättare benskada. Sjömännens 
gud hade vakat över oss. Vår överlevnad 
var resultatet av två mirakel. Ett hemma-
gjort granatgevär, vilket förklarar att vi 
inte förlorat någon i besättningen och den 
ringa förstörelsen. Men viktigast av allt – 
granaten hade passerat precis mellan två 
ammunitionslådor som skildes åt av ett 
tomrum som var knappt 50 cm. 

Men det fanns också andra prövningar. De 
långa veckorna som vi sökte efter lik på 
stränderna kring Saigon. Dessutom var  

 

Hålet efter granaten 

Kickis död, han var knappt 21 år gammal, 
ett sår som inte ville läkas. Utan Blacky 
hade jag säkert mått ändå sämre än jag 
gjorde. Hans kärlek och närhet under 
sömnlösa nätter räddade mig. 

Tillsammans diskuterade vi om jag skulle 
förnya mitt avtal med marinen men 
Blackys råd var nej husse. Nu vill jag hem 
till Frankrike. Och vi började räkna 
månader och veckor i min kalender. 

Om hemresan till Frankrike berättar vi i 
nästa 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.  



 

Har du blivit med valp?  
Del 2 
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 Djurförsäk-
ringar, If Skadeförsäkring, Dina Försäkringar etc.  
 

4. VALPAR SOM BITS 
När en valp börjar känna sig hemma i sin nya 
bostad börjar den också att hitta på "bus". 
Det är fullkomligt naturligt och är egentligen 
inte bus. Det är valpens sätt att utveckla sig 
och att utforska sin omgivning. Att en valp 
hittar på bus är mer ett friskhetstecken än 
något annat. 

Valpen utforskar med mun och tänder 
Detta utforskande för valpen handlar mycket 
om att använda käkar och tänder. Det kan 
innebära att dyra skor gnags sönder, att 
hushållspappersrullen dras ut i hela 
bostaden, att köksluckorna eller stolsbenen 
gnags sönder, att kläder som valpen kommer 
åt blir kampleksaker, att barnens leksaker 
blir hundens leksaker och mycket annat. 

Valp som biter i ben och händer 
Dessutom är det inte alls ovanligt att 
familjens ben och händer blir föremål som 
valpen gärna vill bita i. Att valpen faktiskt 
biter i personer är något som oroar många 
hundägare. Många undrar om detta är sunt 
av en valp att göra, samt om detta innebär att 
valpen med tiden kommer att bli en hund 
som biter människor? Svaret på dessa två 
vanliga frågor blir – ja och nej! 

Normalt att din valp bits 
Det är sunt och naturligt att en valp nafsar 
och bits. Din valp kommer inte att bita 
människor som vuxen hund. Att den bits på 
detta sätt kommer till och med att med 
största sannolikhet försvinna helt utav sig 
självt när valpen bytt sina tänder, utan att du 
egentligen måste göra något. Valpar kom-
mer att sluta med tiden, även om jag senare i 
texten ska beskriva hur du kan göra för att få 
valpen att sluta fortare. 



 

Däremot om din valp biter sönder saker, så 
tycker jag det är något du ska ta tag i så fort 
som möjligt. Att bita på saker är nämligen 
även något den vuxna hunden kan fortsätta 
med om man har otur. Till att börja med 
anser jag att man ska iordningställa hemmet 
innan man tar hem en valp. Under en period 
så får man leva med att ha alla skor 
undanplockade så att valpen inte kommer åt 
dem. Man får vara noga med att det inte ligga 
saker överallt som är lättåtkomligt för 
valpen. Bara det att man begränsar valpens 
möjlighet till att gnaga och bita på saker 
hjälper till väsentligt. 

När sedan valpen biter på ett stolsben eller 
på något annat, kan man tala om för valpen 
att detta inte är okej. På så vis går det att lära 
valpen vad som gäller. Det är ganska enkelt 
men det krävs att man påminner valpen ett 
par gånger. 

Ge valpen något som är tillåtet att bita på 
Om valpen ligger och biter på ett stolsben 
kan du gå fram till valpen och säga "nej" 
med lugn röst. Valpen kommer då att sluta 
med det den gör, vilket du berömmer och ger 
den ett alternativ att bita i. Detta alternativ 
ska vara en leksak som valpen får lov att bita 
i, kanske en kampleksak eller något annat 
roligt. Jag tycker det är viktigt att du ger 
valpen ett alternativ, dels så lär sig valpen 
fortare, dels så behöver valpen gnaga på 
något på grund av kli i tänderna samt av 
behov att stimuleras. Snart har valpen lärt 
sig vad som är okej att bita i eller inte. 

Att valpen biter på människor växer som 
sagt bort med tiden, men det kan trots allt 
vara jobbigt och göra riktigt ont. När det 
gäller att lösa detta problem så handlar det 
bara om att avleda, ge valpen något annat att 
göra. För att lösa detta är det bara din fantasi 
som sätter gränser. Det kan handla om att ge 
hunden en leksak istället eller att slänga ett 
par godisar på golvet som hunden riktar sin 
uppmärksamhet på. 

Skulle inte det hjälpa så kan du även här ta 
tag i valpen och på så sätt visa valpen att du 
inte gillar detta, men det bästa är att avleda. 
Och som jag sa tidigare – det växer bort! Det 
är inget du behöver oroa dig för. 

5. ENSAMHETSTRÄNING 
Ensamhetsträning med valp. Få tips och råd 
om ensamhetsträning med valpen. Läs och 
titta hur du kan börja träna valpen att vara 
ensam. 

Börja träna valpen 
Ett tips är att börja träningen redan i valp-
stadiet. Vänta dock tills valpen blivit trygg i 
sin nya familj och miljö. När valpen är redo 
börjar ni i försiktigt tempo. Ta korta stunder 
från någon minut, för att sedan utöka 
allteftersom att valpen vänjer sig. Det kan 
handla om några minuter i början. Så 
småningom kommer du förhoppningsvis 
kunna lämna längre stunder. Men tänk på att 
en valp inte ska vara ensam för länge. 

Börja träna försiktigt 
Börja träna hunden under korta stunder. Du 
kan exempelvis sätta upp ett galler/hinder 
till ett rum och gå in där en kort stund. 

Utöka tiden och träningstillfällen 
Träna ofta och kort i början. Utöka tiden du 
är borta allt eftersom hunden vänjer sig. I 
början kan det handla om att du är i ett 
annat rum några minuter. För att sedan gå 
över till att du sitter utanför ytterdörren i en 
kvart. Och för att sedan utökas till att du 
kan ta en sväng till affären eller kan gå på 
bio. 

Var konsekvent och träna ofta 
Försök att hålla igång träningen och var 
konsekvent i er träning. Det är lättare för 
hunden att lära sig om ni tränar ofta och på 
liknande sätt. 

Tips på ensamträning 
Ibland kan det gå lite trögt med träningen 
och det behövs lite extra knep för att lyckas. 



 

Här finns ytterligare tips om du behöver lite 
extra hjälp med hundens ensamhetsträning. 

 Träna hunden när den är trött, exempelvis 
efter en promenad. 

 Träna inte hunden när den är uppe i varv. 

 Passa på att gå i väg när hunden brukar 
sova, men var alltid noga med att tala om att 
du går. Välj ett ord eller en fras som du säger 
varje gång du går iväg exempelvis ”kommer 
strax”, det skapar rutin och trygghet. 

 Kom tillbaka när hunden är lugn - försök 
att vara lugn själv om hunden blir orolig när 
ni tränar. 

 När du kommer tillbaka, försök agera som 
vanligt och gör ingen affär av din återkomst. 

 Om hunden blir helt förtvivlad behöver du 
backa några steg i träningen. 

 Ge inte upp! För vissa hundar tar det lång 
tid att lära sig att vara ensamma hemma. 

Anpassa ensamhetsträningen efter hunden 
Alla hundar är olika, även när det kommer 
till ensamhetsträning. En del hundar fattar 
galoppen snabbt och klarar av att vara ensam 
längre stunder utan problem. Andra hundar 
kanske aldrig riktigt är hundraprocent nöjda 
med att vara ensamma. Så anpassa både 
träningen och tiden din hund är ensam efter 
din hunds behov och förmåga. 

Djurskyddsbestämmelserna säger att: 
 Hundar bör rastas minst var sjätte timme 

dagtid (valpar, äldre eller sjuka hundar 
oftare). 

 En hundvalp under fyra månader ska inte 
vara ensam mer än korta stunder. 

 Hundar är flockdjur och behöver få sitt 
behov av social kontakt tillgodosett. 

 
 

 
 

I kommande nummer av Affenbladet kommer ytterligare avsnitt av 
Fredrik Steens valpskola att presenteras.  

 
Närmast på tur står råd om ”inkallning”, ”gå i koppel” och   

”kloklippning” mm. 
 



 

Bröderna Bus 
Av Anne Wedin 

Kära affenvänner 

Först och främst hoppas jag att ni haft en 
underbar sommar. Det har säkert varit 
trevligare att vara hund hemma än instängda 
i covid19 -reglerade Frankrike. 

Alla som följer den här spalten vet ju att 
Hugin ofta är ett riktigt plågoris för mig. Och 
denna gång i så hög grad att min fina 
mustasch blivit ännu vitare. 
Det hela började med att matte 
upptäckte att Hugin var lite 
skakig på bakbenen. Men det 
gick ganska fort över och han 
rusade runt som vanligt. Till 
saken hör att Hugin alltid rusar 
och aldrig promenerar som en 
vanlig hund. Hur som helst 
kvällsrundan genomfördes 
utan problem men vid 
morgonrundan kom slirandet 
på bakbenen tillbaka. 

Husse ringde veterinären som 
givetvis var på semester och 
på telefonsvararen hänvisade 
till djursjukhuset 7 mil bort. 
Men vad göra? Det var tydligt 
att Hugin hade ont. Husse och 
Hugin gav sig i ösregn iväg 
mot sjukhuset. Matte och jag 
stannade hemma. Husse för-
klarade klart och tydligt att 
matte skulle bara vara till 
besvär och att jag måste ta 
hand om henne. Sedan satt 
matte och jag och stirrade på 
telefonen i flera timmar. 
Plötsligt ringde husse och lämnade rapport. 
De har flera stora operationer på gång så det 
kommer att ta tid. Klockan var nu ca 17.00. 

Husse kunde inte ringa ofta eftersom han 
inte fick använda mobilen inom sjukhuset så 
jag och matte hängde liksom i luften. Men 
vid halv ett på natten ringde husse och 
berättade att en veterinär kollat på Hugin 
som glatt stod fint utan att slira och viftade 
på svansen. Veterinären var mycket trött och 
rödögd och hans enda kommentar var ”så det 
här är hunden som inte kan röra sig”.  

En nyopererad Hugin i sin bur 

Voff svarade Hugin. Husse som vid det här 
laget var halvdöd sade inget alls. Veterinären 
sade dock att vi kommer inte att kunna göra 
någon röntgenundersökning i natt så åk hem 



 

och ring imorgon bitti om han har fått ont 
under natten. Husse körde alltså sju mil i 
ösregn hem igen. Han var inte glad när han 
kom hem. 

Det blev inte så mycket vila på natten. Hugin 
gnydde och hade ont. Efter samtal med 
sjukhuset fick husse order att komma in 
omgående. Matte sade ”jag ringer Didde 
(taxichaufför) - du får inte köra”. Iväg for 
Hugin och husse igen. Undersökningar 
genomfördes och man konstaterade 
diskbråck som måste opereras. Operationen 
gjordes på eftermiddagen och gick bra. Varje 
morgon efter ronden ringde sjukhuset och 
berättade hur natten varit. Det var en lättnad 
eftersom vi alla var så oroliga. Efter fyra 
dagar sade doktorn att vi kunde hämta hem 
Hugin men att vi omedelbart måste komma 
tillbaka om han inte kissade. De trodde att 
han inte kissade på grund av att han var 
stressad. Under resan till sjukhuset pratade 
vi mycket om kisseriproblemet och matte 
kom på att vi skulle sätta ner 
Hugin vid en speciell vinbärsbuske som han
 alltid går till på morgonen. 

Efter att ha fått två A4-sidor med 
instruktioner för konvalescensen, totalt 8 
veckor fick vi äntligen ta emot sjuklingen. 
Han såg enormt liten och ynklig ut med hela 

ryggen bandagerad och lite matta ögon. En 
ny bur väntade honom hemma där han skulle 
få vila och inte bli störd. En stor medicinpåse 
hade vi fått med. Under hemfärden sov 
Hugin i mattes famn och vaknade inte förrän 
vi körde in på gårdsplanen. Skatten lyftes 
försiktigt ut och placerades vid 
vinbärsbusken. Spänningen var olidlig! 
Hugin lyfte på benet och pinkade ett 
Niagarafall! 

Äntligen hemma har Hugin kommit sig fort. 
Vid återbesök har han fått beröm och enligt 
veterinären har de aldrig haft en hund som 
kommit sig så snabbt. Men nu är det vi andra 
i familjen som får agera stoppklossarna. Han 
får inte gå i trappor, inte hoppa, inte leka 
med Loppan, inte gå promenader utan 
koppel m.m. 

Ett begränsat trist liv för en Hugin som ser 
sig som Tarzans son. Vi alla gör dock allt för 
att förljuva livet för honom! 

Vi är nu inne på femte veckan och gissa att 
vi kommer att fira och njuta den första 
kvällen vi kan gå och lägga oss tillsammans 
i husses och mattes säng. 

Vale 
Som också av närstående kallas Kloka Puh

 



  


