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MEDLEMSAVGIFTER 

Som medlem i Affenpinscherklubben är Du 
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Affenpinscherklubben kan du göra antingen 
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Helgesson Strömsund, Ingvar Olofsson 
Lidingö, Frida Ranft Norrtälje 

 

 

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



 
 

Ordförande har ordet 
Av Nina Karlsdotter 

Julen står för dörren och likaså de sista 
dagarna på detta mycket annorlunda år! Jag 
vet inte hur ljust man kan se på nästa år men 
kan alltid hoppas på en effektiv motkraft till 
Corona-eländet – att vi alla håller oss till 
rekommendationerna och att ett verksamt 
vaccin kommer. Om utvecklingen går åt rätt 
håll så kanske vi kan genomföra vår 
Affenspecial och Affendagen under årets 
andra halvår.  Om det finns intresse så kan vi 
hoppas på en trimkurs även 2021, det finns 
ju ganska gott om nya valpköpare som 
kanske vill lära sig ta hand om pälsen. Vi får 
återkomma om detta och med datum när vi 
vet att situationen tillåter aktiviteter som inte 
är så begränsade som för närvarande. 

INSTÄLLT ÅRSMÖTE 2021 
Svenska Kennelklubben (SKK) har begrän-
sat sina aktiviteter i större omfattning än 
Folkhälsomyndigheten har rått till och med 
det som bakgrund meddelat att de medgivit 
en generell dispens från att avhålla årsmöte 
2021. Svenska Schnauzer Pinscher-klubben 
(SSPK) har beslutat att inte avhålla något 
fullmäktige/årsmöte 2021 och styrelsen i 
Affenpinscherklubben har tagit beslut om att 
inte heller avhålla årsmöte 2021. I praktiken 
innebär det att de val som gjordes vid 
årsmötet 2020 gäller ett år till, alltså till 
årsmöte 2022. Klubbens verksamhet 2020 
ska dock som vanligt granskas av 
revisorerna och en revisionsberättelse 
upprättas. 

VERKSAMHETSPLAN 2021 
Vi hoppas ju som sagt att vår verksamhet kan 
återupptas under 2021 och därför kommer 
den verksamhetsplan och därtill kopplad 
budget som beslutades för 2020 att gälla 
även 2021. 

KOMPLETTERANDE HÄLSOENKÄT 
Som vi ju vid flera tillfällen tidigare nämnt 
så har de kortnosade raserna på senare tid fått 
en mer eller mindre nyanserad uppmärk-
samhet och för vissa raser har man också 
tagit fram prov för att testa hundarnas 
andningsförmåga i samband med fysisk 
prestation. I SKKs regi ordnas prov för fyra 
raser i nuläget men man överväger att utöka 
med fler raser. Ännu har inte affenpinscher 
kommit på tal i detta sammanhang men 
styrelsen tänker att det är bra att ligga ett steg 
före och att vara så uppdaterad som möjligt 
inför en eventuell framtida diskussion om 
statusen för affenpinscher.  Vi har i tidigare 
hälsoenkäter inte noterat att den här typen av 
problem förekommer men har ändå beslutat 
att formulera en mer specifik enkät på just 
andning och utseende på näsborrarna. Vi 
kommer inte att belasta julfirandet med detta 
utan enkäten kommer i början av nästa år. 

TRIMLISTA 
Då några hundägare har efterfrågat trimmare 
för affen, så kommer här ett litet upprop!   
Du som kan och är villig att trimma affen, 
hör av dig till klubben så ska vi lägga upp en 
lista på hemsidan.  Skicka ett mejl till:  
info@affenpinscher.se. Meddela i mejlet de 
uppgifter vi kan publicera på hemsidan; 
namn, mejl/telefon, adress.  Vi behöver detta 
skriftligt på grund av personuppgiftslag-
stiftningen. 
 
Jag vill för egen och för styrelsens del 

önska en  
Riktigt God Jul  

och 
Ett Gott Nytt År! 



   

Styrelse 2020 
Ordförande: Nina Karlsdotter 072-251 07 17    
  ordf@affenpinscher.se 
 
Vice ordförande: Katarina Paulsson 076-869 73 15   
  katarina@affenpinscher.se 
 
Sekreterare: Yvonne Larsdotter 070-792 03 01 
  yvonne.larsdotter@gmail.com 
 
Ledamöter: Tina Schaub-Wester 073-350 17 21 
                                         tina.schaubwester@ribbyskolan.se 
 
 Susanne Lundberg 073-673 57 97        
  sp.lundberg@telia.com 
   

  
Suppleanter: Heidi Marks 070-891 77 71 
                                         heidibirgitta.marks@gmail.com 
 
Kassör: Bernt-Uno Högman 070-668 78 58 
(suppleant)  uno@tipsi.se 
 

 

Verkställande utskott 2020 
Nina Karlsdotter, Katarina Paulsson, Yvonne Larsdotter och Bernt-Uno Högman 

 

Funktionärer 2020 
Arbetsgrupp RAS:  Nina Karlsdotter och Tina Schaub-Wester 
 
Arbetsgrupp Affenspecialen: Katarina Paulsson och Yvonne Larsdotter 
 
Hemsida/webbfrågor: Heidi Marks 
 
Valphänvisning/avelsrådgivning: Susanne Lundberg 
 
Revisorer:      Anne Wedin anne@wedinab.com och  
   Hans Peterson hansochtintin@gmail.com 
 
Admin. Fb-grupp:   Katarina Paulsson  



 

Kanslihundarna 
Av Yvonne Larsdotter 

 

Hejsan, hejsan Ville! Hur mår du? Så kul att 
ses! 

- Nämen tjena tjena Dockan och Sally! 
Jätteglad att ni kommer och hälsar på i 
dessa tider! Ja, det är ju inge kul med den 
här coronan, många av personalen jobbar 
hemifrån så vi är inte så många här nu… 
har tänkt på er, sist ni var här talade ni om 
att eran matte hade fler historier att berätta 
om sitt jobb på Stockholm Hundmässa, har 
ni nåt mer spännande att tala om? 

Jodå, här ska du få en till! Matte blev så glad 
häromdagen när det kom en present till 
henne från Hans Rosenberg, det var en bok 
med foton på alla finaltävlingar ända från 
1982! Och hon blev så glad för att precis som 
din matte Ville så har hon ju inte sett så 
många finaltävlingar, då har hon haft fullt 
upp med annat! 

- Ja, min matte blev också glad för boken, 
hon sköter ju om det så kallade VIP-
rummet och servar alla som vill ha kaffe 
och mackor och sen när det blir dags för 
finaler så ska det göras iordning lätt 
middag till all personal så att dom kan äta 
lite innan dom fortsätter att jobba. 

Särskilt på söndagen, då det är BIS-final och 
allt så hade min matte fullt upp med alla 
domare som skulle ha taxi till Arlanda, så då 
såg hon inget… 

- Vadå taxi? Kan dom inte gå ut och ta en 
taxi själva? 

Nähä ser du, det går inte att lita på att 
domarna kommer i rätt bil. Hon mindes 
särskilt en gång när ett gäng danska domare 
skulle hem söndag eftermiddag. Då går det 
till så att matte bestämmer träff med de som 
ska åka, vid SKKs Informationsdisk, och sen 
tar hon ut dom till taxibilarna och kollar med 

chaufförerna vilken som har SKKs 
beställning. Sen så, ”bye bye, nice to see 
you”! I den danska gruppen saknades en 
kvinnlig domare, hennes kolleger sa att hon 
bara skulle shoppa lite först, och så väntade 
dom i det längsta, men till slut var ju matte 
tvungen att skicka iväg dom. Den saknade 
danskan dök aldrig upp, trots efterlysning i 
högtalarna, så matte tänkte att då får hon ta 
en egen bil och höll tummarna för att det 
skulle gå bra… 

- Okej, hördes hon av? 

Nej inte då. Men på tisdagen när matte kom 
tillbaka till jobbet, ja du vet ju att all personal 
alltid är lediga på måndagen, då hade hon ett 
mail från den danska domaren som berättade 
att när hon med andan i halsen kom 
utspringande till taxibilarna (hon insåg ju att 
hon skulle få åka själv) så stod den 
chauffören som var närmast entrén och 
ropade frågande ”Arlanda?” Ja, säger hon 
och hoppar in i bilen. När de var framme vid 
Arlanda avgångshall, så kräver chauffören 
henne på 1.200 kronor! 

- Näe, så jäkligt! 

Jaa, hon skrev i mailet att hädanefter så 
skulle hon Aldrig mer strunta i mattes 
instruktioner! Hon bad så mycket om ursäkt 



 

också… Matte ordnade så att hon fick 500 
kronor från SKK, det var så mycket som en 
taxi från Mässan till Arlanda kostade och 
resten fick hon ju stå för själv… 

- Apropå den där boken tjejer, så är det 
många som blivit glada. Det är en gåva till 
all personal på SKK, och alla de 

funktionärer som jobbat i stora ringen. Har 
blivit mycket uppskattad! 

Ja du Ville, nu ska vi dra hem, får se när vi 
ses igen! Ha det så bra! 

- Hej med er Dockan och Sally och tack för 
historien! 



 

 

 

 

TBE, även känt som fästingburen 
hjärninflammation, är en neurologisk 
sjukdom som orsakas av TBE-virus. 
Viruset smittar genom fästingbett och 
kan drabba både människor och djur.  

 
 
Skandinaviens första bekräftade TBE-fall 
hos hund 
Forskningsnyheter SLU oktober 2020 

 

Endast ett fåtal fall av misstänkt TBE har 
rapporterats hos hund, varav tre fall i 
Sverige. Sjukdomsmisstanken har i dessa 
fall baserats på neurologiska symptom i 
kombination med antikroppstester, men 
diagnosen har ej bekräftats helt. 

I en fallrapport från Sveriges lantbruksuni-
versitet beskrivs nu det första skandinaviska 
fallet av bekräftad TBE hos hund. 

I augusti 2019 inkom en 4 år gammal bland-
rashund till Universitetsdjursjukhuset med  

 

neurologiska symptom. Trots behandling 
blev hunden sämre och avlivades efter ett 
dygn.  

Obduktion visade inflammation i 
hjärnhinna, hjärna och ryggmärg. Utifrån 
kliniska symptom och vävnadsundersökning 
i mikroskop fanns misstanke om TBE. Detta 
ledde till att molekylärbiologisk PCR-analys 
av hjärnvävnaden genomfördes i samarbete 
med forskare i Österrike. PCR-resultatet var 
positivt, och förekomst av TBE-virus i 
hjärnvävnaden hade därmed bekräftats. 

 

Resultaten betyder att kliniskt verksamma veterinärer i Sverige och Skandinavien, i 
områden där fästingar är vanligt förekommande, bör ha TBE i åtanke som möjlig 
diagnos hos hundar som uppvisar neurologiska symptom. 

 
Länk till publikationen: https://doi.org/10.1186/s13028-020-00550-2 
 

 
 



 

 

 

Du ger säkert din hund mycket kärlek. 
Det är ju en naturlig del i en familjs 
sociala liv, inte bara för människor. I 
en vild hundflock binds individerna 
samman genom kärleksfulla betygel-
ser.  Det ger en fin och bra grund för 
gemenskap. Varför räcker det inte med 
bara kärlek då? 

 
Hundar behöver mer än kärlek 
Källa: Anders Hallgren. (Min idol och förebild inom hundvärlden Red. Anm.) 

Hundarnas natur är i stort som vargarnas och 
av dem kan vi lära oss vilka behov som är 
viktiga för våra tamhundar. Kärlek är en av 
dessa, med närhet, uppskattning och 
tolerans. Här ingår också det motsatta, att 
avstå från hårda ord, straffande och 
kontrollerande. 

AKTIVITET SYNKRONISERAS 
Ett behov som är lika starkt som kärlek för 
en hund är behovet att vara aktiv. En hund är 
lite av en arbetsnarkoman – även om man 
kan ha svårt att tro det när man ser hundar 
som verkar lata och verkar kunna sova hela 
dagarna. Men inget kunde vara mer fel. De 
vilar och sover av en helt annan anledning, 
det handlar om beteendesynkronisering. 
Djur som lever i flockar gör allt gemensamt. 
De vilar samtidigt, är vakna samtidigt, rör 
sig åt samma håll och samordnar 
energikrävande aktiviteter som flykt och 
jakt.  

DE ÄLDRE TAR INITIATIV 
De som tar initiativ till de flesta aktiviteter i 
en vargfamilj är de äldre, främst föräldra-
djuren, eftersom de har mest erfarenhet. De 
vet vart de ska gå för att finna byten, var det 

finns kadaver att äta på och när det är dags 
att ge sig ut på vandring av andra orsaker. De 
yngre följer med och lär sig också att hitta 
inom reviret, vilka djur som finns där och 
hur de ska tillämpa olika jaktteknik beroende 
på byte.  

DIN HUND VÄNTAR PÅ DITT 
INITIATIV 
Hunden följer sina ursprungliga regler för 
beteendet och synkroniserar därför instink-
tivt sitt beteende med ditt. När den är valp så 
följer den dig från rum till rum. Sitter du 
stilla så är den stilla intill dig. Den lär sig 
dock ganska snart att du inte hittar på något 
kul och spännande i hemmet, mer än när det 
händer något i köket och det kan bjudas på 
mat. Hunden tröttnar snart på att följa efter 
dig överallt och lägger sig och vilar. Ofta på 
strategiska platser, som i soffan med 
kroppskontakt, med sitt huvud på din fot 
eller i dörröppningar. På dessa ställen kan 
den sova djupare eftersom den vaknar när du 
rör dig eller ber den flytta på sig för att inte 
ligga i vägen. 

Eftersom en hund inte tar speciellt många 
initiativ själv, utan väntar på att du ska ta 



 

dem, så blir den alltså mest liggande och 
väntar. Det är först när det är dags för mat 
eller promenad som den vaknar till 
ordentligt. Det är dagens höjdpunkter när 
den får leva upp och ha kul. Då får den leva 
ut all sin energi och följa den delen av sin 
natur som gör den till en fysiskt och mentalt 
hårt arbetande vargkusin. 

ÖVERSKOTTSENERGI 
På morgonen har din hund vilat och varit 
stilla hela natten. Den har samlat och sparat 
all sin stora mängd energi till framför allt 
promenaden. Därför drar den i kopplet, 
därför hoppar den upp på folk man möter, 
därför skäller den på hundar den ser. Det är 
inte för att den är ouppfostrad som den beter 
sig på detta sätt, utan för att den har 
överskottsenergi. Den ska inte straffas för att 
den gör sådant vi ogillar. Man ska inte höja 
rösten och kommendera ”nej” och ”fy”. Man 
ska inte rycka i kopplet (vilket dessutom kan 
skada den) och visa att man är arg. 

MAN SKA AKTIVERA SIN HUND 
Eftersom de problembeteenden som hunden 
visar egentligen är energiproblem, det vill 
säga att de beror på överskottsenergi, så är ju 
botemedlet att se till att hunden får leva ut 
mer av sin energi. En hund har behov av att 
vara aktiv med både kropp och knopp, alltså 
röra sig rent fysiskt, anstränga kroppen på 
olika sätt och att ta sig an mentala uppgifter. 
Det är precis som vargarna, de vandrar över 
stora ytor. De springer korta sträckor i full 
fart – alltså upp mot 65 km i timmen. De 
arbetar intensivt med sin nos, som att följa 
ett spår, vädra i vinden, hålla koll på om det 
finns byten eller andra rovdjur på nära håll. 
De lär sig hela tiden saker som jaktteknik, 
sociala regler, hur området ser ut, vilka djur 
som kan vara farliga och mycket mer. De 
löser problem, till exempel hur man 
genskjuter ett bytesdjur eller hur man 
omringar en hjort. De rör sig i svår terräng 

och balanserar på klippor, stenar och 
stockar. 

 
HUNDAR BEHÖVER MER ÄN KÄRLEK 
De flesta ger sina hundar både kärlek och 
promenader, men de behöver också mental 
aktivering – både inne och ute. Ser du en mur 
eller en stock så kan du be hunden balansera 
på dem. Kanske sitta där ett par sekunder. En 
sten kan den hoppa upp på och göra en liten 
konst, exempelvis vinka med tassen. Den 
kan leta upp dina nycklar som du just har 
”tappat” och söka små godisbitar du petat in 
i barken på ett träd. 

Inomhus kan du aktivera hunden med 
mentala utmaningar och de flesta tar inte mer 
än några minuter av din tid. Hunden kan t.ex. 
få uppgifter för nosen, som att söka små, små 
godisbitar som du gömmer runt i bostaden.  

Du kan ha stunder med att öva den att utföra 
små konster, som att vinka med en tass. Du 
kan låta den få en ask med en liten godisbit i 
som den får jobba med att få ut. 

Aktiverar du hunden med sådana här saker 
innan promenaden, har hunden inte längre 
någon överskottsenergi när ni kommer ut. 
Då kommer du att märka att hunden drar 
mindre i kopplet, den hoppar inte direkt upp 
på folk ni möter och skäller inte upphetsat på 
andra hundar. 



 

Julens frestelser för hunden 
Av Anne Wedin 

Julen är en spännande tid! Inte bara för oss människor utan också för våra 
fyrbenta vänner. Tyvärr kan julfirandet även föra med sig en hel del faror för 
våra husdjur. Här nedan har vi samlat de vanligaste fällorna som kan vara 
farliga för hunden under juletid!  

 
Julbordet: Ett dignande julbord med alla 
sorters maträtter är en frestelse som de flesta 
hundar gärna tar del av. Julskinkan kan 
plötsligt försvinna ner i gapet på både stora 
och små hundar och just julskinka är inte det 
bästa för hunden. Den är alldeles för salt och 
om svålen sitter kvar blir det för mycket fett 
också. Förmodligen kommer den upp fortare 
än kvickt men i annat fall får du vara 
uppmärksam på att hunden inte blir dålig.  
Nästan all julmat är för salt, för fet eller för 
kryddig för att vara lämplig för hundar och 
bör därför undvikas. Speciellt gäller detta 
köttbullar och annat som innehåller lök. Alla 
typer av lök (gul, röd, vit, purjo o s v) är 
giftiga. 

Julgodis: Julgodis är många gånger ännu 
värre än julmaten. Choklad innehåller 
teobromin som är giftigt för hundar och ju 
mer kakao chokladen innehåller desto större 
risk är det att hunden förgiftas. 

Vindruvor och russin är farligt för hunden! 
De kan ge akuta njurbesvär, som kan vara 
livshotande. 

Saffran är också giftigt, men hunden måste 
få i sig en stor mängd för att det ska bli 
farligt. Värre är det om hunden mumsar i sig 
en plåt lussebullar som står på jäsning. 
Bulldeg sväller och jäser i magen och 
hunden kan bli berusad av alkoholen som 
bildas vid jäsningen. 

Levande ljus: Levande ljus är ett stort 
problem, inte bara för familjer med barn. 



 

Både stora och små hundar liksom katter kan 
välta ett ljus även om det står på ett bord och 
det är lätt hänt när det är liv och rörelse i 

hemmet med gäster på besök. Lämna 
därför aldrig tända ljus utan uppsikt! 

 

Julklappar: Givetvis ska hunden också få 
julklappar. Det kan vara roligt att få dem att 
öppna paketen själva så länge man tänker på 
hundens säkerhet först. Julklappssnören är 
livsfarliga om de hamnar i hundens mage. 
Snörena kan inte lösas upp utan de kan trä in 
sig och fastna i tarmarna. Kontakta alltid 
veterinär om du misstänker att hunden fått i 
sig ett snöre eller julglitter! Detta gäller även 
om hunden kräks upprepade gånger. 

Julblommor: Hunden är inte lika begiven 
på blommor som katten. Men har du en 
nyfiken hundvalp hemma bör du fundera 
över var du ska placera amaryllisen, 
julrosen, julstjärnan och narcisser eftersom 
hela växten är giftig. Placera aldrig dessa på 
t ex ett lågt bord. Exempel på julblommor 
vars lökar är giftiga är hyacint och tulpan.  

Julgranen: Det är lätt hänt att julgranskulor 
trillar ner och sedan kan hunden skära sig på 
skärvorna. Kolla gärna under granen och 
tassarna lite extra i juletider. 

 
Kylarglykol: Är sött och hunden slickar 
gärna i sig vätskan. Redan små mängder är 
livsfarliga och misstänker du att hunden fått 
i sig glykol ska du genast ta hunden till 
veterinär. 
 

Med alla dessa kloka råd önskar vi er alla 
En Underbar Julhelg! 



  



   



 

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 3 - Slutet  
Av Anne Wedin 

När vi lämnade Blacky i föregående nummer 
så hade han och hans husse bestämt sig för 
att lämna Indochina och återvända hem till 
Frankrike för ett lugnare liv. Men återresan 
blev inte så händelselös som de hoppats. 

Fartyget de gått ombord på hade, som alla 
fartyg, en intendent. Intendenten var en 
mycket energisk och tyvärr mycket formell 
person. När intendenten på sin sedvanliga 
inspektionsrunda kommit fram till Jean 
Rouveret, Blackys husse, stannade han och 
spände ögonen i hans och sade ”Jag vet att 
det är du som har en hund ombord. Du måste 
lämna över honom till mig. Jag kommer att 
få tag i honom och sedan lämna över honom 
till veterinären.”  

Det skulle bli samma sak även om jag 
frivilligt lämnade över Blacky till honom 
eller om han själv fångade in honom. Hur 
som helst så kunde intendenten inte räkna 
med hjälp från mig. Det finns verkligen 
människor som inte har något hjärta i 
kroppen, det kan jag försäkra er.  

Äntligen kom fartyget till Marseille. I 
magasinen är det villervalla! Ryggsäckar, 
resväskor och andra lösa säckar och påsar 
som inte håller ihop. Varningen hade varit 
mycket tydlig och få Blacky iland visade sig 
vara mer komplicerat än jag föreställt mig. 

Äntligen, nu gäller det, det är vår tur. 
Tryckta mot varandra rörde vi oss med små 
steg framåt. Vi var som alltid i dessa lägen 
mina skeppskompisar. Min plan var enkel 
och fungerade oantastligt. Med knappast en 
fot på landgången sprang jag ner för 
landgången och knuffade de som var 
långsamma. När jag kommit ner på kajen 
visslade jag några välkända toner och min 
kompis Pepe släppte Blacky som han hållit 
fast. Blacky sprang och ålade sig som en orm 
mellan besättningsmännen trots att flera av 
dem försökte stoppa honom.  Blacky kom 
med blixtens fart ner för landgången och 
några sekunder senare hade jag hans 
framtassar på bröstet och han slickade mig i 
ansiktet. Jag kramade honom hårt, tokig av 
glädje över att jag lyckats med min djärva 
plan – mot alla odds. 

Nu återstod bara att hitta min familj bland 
alla de väntande familjer och vänner som 
samlats för att möta sina sjömän. Det var 
först efter många långa minuter som våra 
blickar möttes. Ännu behövdes dock lite 
tålamod innan vi äntligen kunde krama 
varandra. Efter det känslofyllda mottagandet 
presenterade jag min vän Pepe för familjen 
och berättade att han skulle tillbringa några 
dagar med oss. Men eftersom familjens bil 
inte hade plats för mer än fyra personer så 
liftade jag, Blacky och Pepe till Avignon.  



 

 

Såren av allt vi upplevt under våra två år i 
Indochina dröjde sig kvar i flera år. Sakta 
men säkert anpassade sig Blacky och jag till 
det civila livet. Vi bodde hos min mormor i 
Avignon där Blacky fick trygghet och kärlek 
och hade sin favoritplats under köksbordet. 
Vi gick långa promenader och Blacky var 
alltid mycket uppmärksam på mina 
humörsvängningar.  

1954 träffade jag min blivande fru Paulette. 
Hon och Blacky blev snart bästa vänner. 
Året därpå började jag arbeta som befälselev 
på ett lastfartyg inom handelsflottan och 
lämnade Blacky kvar hos mormor. Två 
månader senare försvann Blacky från 
mormor som givetvis blev mycket orolig. 
Ungefär samtidigt hörde Paulette hundgnäll 
utanför butiken hon arbetade i. Det var 
Blacky som nu återfördes till mormor. 
Samma dag på kvällen kl 21.30 klev jag av 
tåget på stationen i Avignon. Så snart jag 
kom hem till mormor häpnade alla över det 
mottagande min älskade hund gav mig. 
Ingen av oss hade någonsin hört talas om en 

hund som kunnat förutspå sin husses 
hemkomst. Vi har alltid pratat om det i 
familjen och på så sätt har Blacky aldrig 
lämnat oss. 

Blacky fick en fin ålders höst med mormor 
ända till 1964. En dag blev han påkörd av en 
motorcykel och en veterinär blev tvungen att 
operera bort svansen. Förödmjukad, skadad 
och deprimerad vägrade han att äta och avled 
några veckor senare. Jag var mer än 10.000 
kilometer bort och fick inte reda på min bäste 
väns bortgång förrän långt senare. 

Blacky hade delat mina mest smärtsamma 
stunder då jag fortfarande var tonåring. Vi 
hade också upplevt mycket, mycket glädje 
tillsammans. Tyvärr försvann min sjösäck, 
den jag smugglat Blacky i och  som innehöll 
alla minnen från vårt liv tillsammans i 
samband med en garagestädning då min 
mormor gått bort. Jag var då 
utlandsstationerad med min familj. Men det 
viktigaste är trots allt alla fina stunder jag har 
bevarat i minnet och som inte kommer att 
försvinna förrän jag gör det. 



 

Har du blivit med valp?  
Del 3 
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 
Hundförsäkringar, ICA Hundförsäkring, Sveland Djurförsäk-
ringar, If Skadeförsäkring, Dina Försäkringar etc.  
 

6. KONTAKTÖVNINGAR 
Kontaktövningar är kanske det som är 
absolut viktigast att tänka på när man har en 
liten valp. Det är så otroligt viktigt med en 
fin och bra kontakt med sin hund och ju 
tidigare man börjar med detta, desto lättare 
är det. 

Kontaktövningar förbättrar dig och din valps 
möjlighet att kommunicera med varandra. 
Kommunikation är en viktig del i ett 
hundägande och också en stor del av det jag 
kallar ledarskap. Lika viktigt som 
kontaktövningar är, lika lätt är det. 
Dessutom så är det så att ju mer din valp lär 
sig, desto lättare lär den sig mer. 

I två tidigare nummer i år av Affenbladet har 
vi skrivit en hel del om kontaktövningar och 
hur viktigt det är. Därför lämnar vi det nu 
och fortsätter med nästa ämne i Fredrik 
Steens valpskola. 

7. INKALLNING 
Att ha hunden lös ger en härlig frihet. För att 
kunna ha en hund lös så måste man ha 
kontroll på hunden och om det behövs så 
måste man kunna ropa in sin hund. Det är det 
som kallas inkallning. 

Att ha en valp är underbart. Men för att den 
ska njuta av livet precis som du så behöver 



 

den frihet. För att valpen och så småningom 
den vuxna hunden ska kunna vara lös i skog 
och mark och bara springa fritt är det viktigt 
med inkallning. Här får du tips på hur du 
tränar inkallning redan i valpstadiet. 

Börja träna inkallning tidigt med valpen 
Att träna inkallning med den unga valpen har 
många fördelar. Dels så är en valp väldigt 
lätt att forma, mycket lättare än en vuxen 
hund. En liten valp är inte heller lika snabb 
som en vuxen hund vilket innebär att det är 
lättare att ha en valp lös, även om den inte 
till en början kommer på inkallning, än en 
vuxen hund. Den träning du gör med den 
lilla valpen när det gäller inkallning är också 
bra för er relation. 

 
Det ska löna sig för valpen att komma till dig 
Vad det hela handlar om är att lära valpen att 
det lönar sig att komma till dig när du ropar, 
och även annars spontant. En hund eller en 
valp gör bara det den får fördel i att göra och 
det är det man ska använda sig av. 

Att lära en hund att komma på inkallning är 
inget man gör på en dag eller två, det tar tid. 

Men det gäller att träna på och hela tiden ha 
en bestämd målsättning. I detta fall ska 
målsättning vara att valpen kommer till dig 
oavsett övrig retning. 

I och med att valpen går igenom olika 
perioder i livet så kan det också kännas som 
om det kommer bakslag i träningen. Dessa 
bakslag ska du bara veta att de kommer, och 
när dessa kommer så ska du bara träna vidare 
mot din uppsatta målsättning. 

Alltid en godis i fickan 
När du har en valp så ska du alltid ha godis 
eller lite hundfoder med dig i fickorna var du 
än går någonstans. Varje gång valpen tar 
spontan kontakt med dig så ska du belöna 
valpen med rösten och ge den en liten 
godisbit. På så sätt lär du valpen att det lönar 
sig på alla sätt att vara uppmärksam på 
dig. När du senare kallar på din valp och den 
kommer in till dig så belönar du även där. 

Svårare än så är det egentligen inte. Det låter 
kanske löjligt enkelt vilket det också är, men 
det finns fällor att falla i. 

En av fällorna att akta sig för är att kalla på 
valpen för att sen alltid koppla den eller ta in 
den. Då lär du valpen att när du kallar på den 
så är det ”roliga” slut. Lär sig valpen detta så 
hjälper inget godis i världen. Ha som någon 
typ av regel att det går fem inkallningar på 
en där det ”roliga” tar slut. 

Låt valpen leka 
En annan fälla som är lätt att falla i är att 
försöka ropa på valpen när valpen har som 
absolut roligast, kanske med en valpkompis. 
Givetvis kan du göra det ibland, men under 



 

en period av träning så är det bra om man 
endast ropar på valpen då man vet att det är 
stor chans att den kommer. Ju fler lyckade 
inkallningsövningar, desto bättre är det. 

Passa på att träna när valpen är så ung som 
möjligt och belöna alltid när valpen kommer 
till dig. 

8. GÅ I KOPPEL 
Du måste vara intressant för valpen om den 
ska bli följsam, kopplet ska inte vara det som 
kontrollerar valpen.  

Hundar som drar i koppel är ett vanligt 
problem. Det är en av de vanligaste frågor 
jag får, hur lär jag min hund att gå fint i 
kopplet? Många blandar också ihop ”gå fint 
i kopplet” utan att dra, med att ”gå fot”. Det 
är två helt skilda saker. 

När man är nybliven valpägare kan det 
många gånger vara svårt att tro att just denna 
valp kan bli en jobbig hund i koppel. Det är 
nämligen väldigt få valpar som till en början 
ens vill gå framåt i koppel. Jag får många 
frågor även om det, och jag brukar tänka – 
vänta så får du se. 

Var intressant när du koppeltränar 
Att en valp med tiden kommer att gå framåt 
i kopplet är nästan hundra procent säkert, så 
detta är mycket sällan något man behöver 
oroa sig för. 

Att en hund drar i kopplet beror i huvudsak 
på två saker. Den första saken är att hunden 
tycker allting annat än ägaren är intressant. 
Alltså att ägaren i hundens ögon är tråkig och 
ointressant. 

Den andra och vanliga orsaken är att man 
helt enkelt har lärt hunden att dra i kopplet. 
Man kanske inte har lärt hunden med uppsåt 
med att lära, men trots allt har hunden fått 
fördel i att dra i kopplet, alltså fått vinning 
av att dra i kopplet. Det är ju tyvärr så att 
många låter sina valpar dra i kopplet till en 
början. I och med att det är en valp så är det 
ju inte så besvärande. Valpen är nyfiken på 

andra hundar och mötande människor som 
den drar sig emot. Husse eller matte följer 
med valpen dit den vill och inlärningen är ett 



 

faktum. Valpen har alltså fått fördel i att dra. 
Med tiden blir valpen större och starkare och 
det är ofta först då ägaren anser att det är ett 
problem. 

Gör rätt från början 
Det är därför du ska lära din valp att gå fint i 
kopplet redan från början, så du slipper detta 
problem. Det gör du bland annat genom att 
ha valpen mycket lös. Det låter kanske 
konstigt och motsägelsefullt men det är det 
inte. Har du din valp lös så måste din valp 
vara uppmärksam på dig samt att du måste 
vara mer intressant för valpen. 

Till en början kan du bara ha ett halsband på 
valpen så att den vänjer sig med detta och så 
småningom också ett koppel. Gör gärna så 
att du i början av promenaden låter valpen 
leka av sig lite innan du kopplar den. På så 
sätt gör sig valpen av med lite stress och 
energi. När du sedan kopplar valpen måste 
du vara konsekvent. Så fort kopplet sträcker 
sig, alltså att valpen drar, stannar du. Gör du 
detta konsekvent lär sig valpen att dra i 

kopplet inte lönar sig, det tar inte valpen 
framåt. 

 
Belöna uppmärksamhet 
Du ska också vara noggrann med att, även 
om valpen är kopplad, belöna valpen för 
varje gång den är uppmärksam mot dig. 
Kanske kan du belöna med rösten och en 
godisbit. Du kan också passa på att göra 
någon rolig övning med valpen. 

Felet många gör med sina valpar är att visa 
valpen tydligt att – koppel på, ägaren tråkig 
– koppel av, ägaren rolig. 

Det är viktigt att du är lika intressant och 
rolig för valpen oavsett om du har kopplat 
valpen eller har den lös. 

Man ska hela tiden ha i tanke att kopplet inte 
är för att ha kontroll på valpen eller hunden. 
Kontroll ska man ha på valpen eller hunden 
ändå. Kopplets funktion är bara egentligen 
en extra säkerhet, eller för att visa hänsyn till 
andra personer i omgivningen. 

Så kom ihåg – för att få en följsam valp i 
kopplet så måste du vara intressant för 
valpen hela tiden. Oavsett om du har den 
kopplad eller inte. 

 



 

9. KLOKLIPPNING 
Några tips och råd från Fredrik Steen hur du 
lär valpen att vänja sig vid att få klorna 
klippta. Och hur du gör kloklippningen till 
en naturlig och trevlig stund för både dig och 
din valp. 

 Börja med att röra vid hundens tassar och 
klor 

 Ta fram klotången utan att klippa första 
gångerna 

 Passa på att klippa under en mysstund 

 Klipp gärna efter hunden stimulerats så 
den är lite extra trött 

 Börja med en klo per gång 

 Var lugn och stillsam 
 

I kommande nummer av Affenbladet kommer sista avsnitten av 
Fredrik Steens valpskola att presenteras.  

Råd om ”aktivering, ligg och sitt” mm återstår. 

-------o------- 

Kall om nosen 
Källa: Härliga Hund 

I vårt avlånga land börjar det nu bli kyligt på sina håll. Även om våra fyrfota vänner 
har sin päls kan det bli lite för låga temperaturer även för dem. En stor och långhårig 
hund i sina bästa år klarar kylan klart bättre än en unghund, en korthårig eller 
tunnpälsad hund. Hjälp din vän så ni kan fortsätta gå längre promenader. Och kom 
ihåg att det inte går att härda en hund att tåla kyla! 

Minusgrader: En hund som en gång har 
förfrusit en kroppsdel kommer alltid att vara 
överkänslig just där. Därför är det viktigt att 
förhindra nedkylning. Tecken på att en hund 
fryser är att pälsen reser sig. Det gör den för 
att det ska bli ett utrymme ovanför huden 
med varmare luft. Samtidigt skakar hunden 
för att på så sätt röra muskulaturen för att 
frigöra värme. Ett täcke på hunden 
rekommenderas. 

Kalla tassar: På med ett par sköna sockor om 
ni ska gå på längre promenader. Skarsnö kan 
slita hårt på trampdynorna. Smörj in tassarna 
med en icke vattenbaserad tassalva 
regelbundet så att de håller sig mjuka och 
smidiga. Det är inte bara tassarna som far illa 
av kyla – både öron, svanstipp, nos, spenar 
och pung är känsliga delar. 

Saltade vägar: Promenerar ni efter vägar 
som halkbekämpas med salt så ska hundens 

tassar spolas av när ni kommer hem. Smörj 
med mjukgörande tassalva så att inte 
sprickor uppstår. 

Gammal eller ung hund: Tänk på att en äldre 
hund lätt kan bli stel i sina leder av kall 
väderlek med jobbig och smärtsam värk som 
följd. Värm den åldriga kroppen med ett 
täcke under utevistelsen. Även den unga 
hunden bör ha hjälp att hålla värmen då den 
inte har tillräckligt med underhudsfett. 

Snöklumpar i tassar och päls: Det är inte 
skönt för hunden. Har du en långhårig hund 
så klipp ner pälsen vid trampdynorna. 
Kanske behöver du också klippa pälsen 
under magen och på benen för att hunden 
inte ska bli för utsatt. En bra tasspray kan 
förhindra att snön fastnar i pälsen. 

Håll i gång: Stanna inte till för långa stunder 
under kalla vinterpromenader. Håll 
blodcirkulationen igång både på dig själv 



 

och hunden och glöm inte att täcke, 
strumpor/skor måste vara helt torra. Fuktiga 
så kyler de ner hunden och åstadkommer 
mer skada än om hunden varit utan. 

När kontakta veterinär?: Kolla alltid igenom 
hunden efter en utevistelse i kalla grader. Är 
öronlappar, svanstipp, spenar eller pung 
frostiga, rodnande, svullna, ömma eller 
såriga kontakta genast veterinär. 

 

 
 
  



 

 
Bröderna Bus 
Av Anne Wedin 

Sedan förra numret har nu Hugin blivit 
friskförklarad av veterinären och hör och 
häpna två veckor innan det officiella 
datumet. Vi var på koll och Hugin sträckte 
sig, satt ekorre och fjantade sig med både 
Delphine (sköterskan) och veterinären. 
Matte fick ställa Hugin på bordet och 
veterinären drog i bakbenen på Hugin och 
sedan fick han gå flera varv så veterinären 
kollade att han rörde bakbenen rätt. 
Veterinären skrattade och sade att bättre än 
så här kan han inte bli MEN ni får försöka 
dämpa hans livlighet och entusiasm någon 
månad till. Med dessa visa ord åkte vi alla 
hem med oro i magen. Hur begränsa 
sprakfålen Hugins entusiasm om han inte är 
inlåst i en bur? 

Hur som helst så bestämde husse och matte 
att Hugin skulle fortsätta sova i buren tills 
vidare så han inte kunde hoppa upp och ner 
ur sängen och vi hade mer koll på hur han 
betedde sig under dagarna. Det blev en 
spännande upplevelse. 

Första kissvändan på morgonen – Hugin 
gick själv ner för trädgårdstrappen, pinkade 
vid sin vinbärsbuske men tvekade lite att gå 
uppför trappen igen.  



 

Vid lunchtid travade Hugin med bestämda 
steg mot brevlådan, pinkade och travade 
denna gång även uppför trädgårdstrappen. 
Sedan sov han fint i sin bur på eftermiddagen 
och vi andra gjorde detsamma – dock ej i 
bur. 

Vid middagstid spankulerade han runt i 
trädgården och åt sedan med ganska god 
aptit och sov sedan igen. Husse och matte 
sade ”det märks att han varit sjuk”. 

Kvällsrundan blev kort och självklart i 
koppel. Sedan en hel natts drömfri sömn. 

Vi alla utgick ifrån att Hugin skulle fortsätta 
att vara klok, omdömesgill och försiktig men 
ack vad vi bedrog oss. Efter att ha invaggat 
oss i denna trygghet blev Hugin sitt vanliga 
jag men värre. Alla spärrar försvann och 
plötsligt sprang han som en vilde uppför den 
branta trappan till sovrummet, hoppade upp 
och ner från sängen, vägrade att sova i sin 
bur och grävde i rabatterna och känner han 
sig negligerad tjuter han som en mistlur ända 
till matte kommer springande. Sistnämnda 
beteende är mattes eget fel för hon vande 
Hugin med det när han var sjuk. 

 

Men även om jag gnäller över Hugin ska ni veta att lyckligare än vi är nu, när Hugin också 
ser ut som Hugin med utvuxen päls på ryggen, och vi sover tillsammans i sängen har vi inte 
varit på mycket länge! Vi behöver den lille knäppskallen i familjen!   

Nu förbereder vi oss för julen och kanske kommer tomten! 

 

Nedtecknat av Hugin  

 



  


