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Vi blev nerringda 
nu när det blev 
30 grader kallt.

monIca maTTfoLk 
på djUrmagazIneT

Djur & NaturDjur & Natur

det finns inget 
dåligt hundväder

Här är lite goda råd som kan värma i kylan

Tänk er själv:
Hur lattjo skulle det vara att 

aldrig se över plogvallen när det 
väl äntligen är dags för en längre 
bensträckare.

Hur kul är det springa barfota 
runt kvarteret i 25 minus bara för 
att slå en drill i bästa fall.

Huvva.

Var slutsålt
Din fyrbente vän har haft en lika 
sträng vinter som sin husse och 
matte. Kanske rent av värre. Så 
inför nästa köldknäpp, eller näs-
ta vinter finns möjligheter att 
dressa den vovve som lätt fryser.

I fall du inte visste vad markna-
den hade att erbjuda.

– Vi blev nerringda nu när det 
blev 30 grader kallt, säger Monica 

Mattfolk som är butiksägare på 
Djurmagazinet.

Overaller, täcken, småsockor, 
salvor, tassvax och en och annat 
par sol/skydds-glasögon blev hög 
vilt i lokalen.

– Vi sålde slut. Ja, det var slut 
även hos grossisterna.

Framför allt var det ägare till 
mindre hundar och jakthundar 
som hängde på låset.

Mindre hundar är känsligare 
för kylan, jakthundar som jagar       
i natur riskerar problem med 
trampdynor och bukar bland vas-
sa kristaller.

– I dag sköter man om sin hun-
den på ett annat sätt än förr. 
Många rakar ner den och därmed 
köper man också kanske ett 
täcke som värmer i kylan, säger 

Monica Mattfolk och tillägger:
– Dessutom finns det ett helt 

annat utbud i dag. Det är mycket 
större och mycket mer funktions-
dugligt. Tidigare var plaggen mer 
en prydnad.

Skönt att chilla 
Uppenbarligen har inte hunden 
något emot att hoppa ner i over-
allen när kylan tränger på.

I alla fall inte vår modell, Teo.
En glad, nyfiken pudelvalp på 

fem månader som mer än gärna 
mannekängar frivilligt.

De fodrade värmesockorna satt 
dödskönt på tassarna och för inte 
tala om hur härligt det var att 
chilla i hundväskan. 

Och overallen, ja, den satt rätt 
schyst den också.

Hunden är människans bäste 
vän.

Tänk på det även när det är 
svinkallt.

Eller när slasket uppstår.
För våren, den kommer den 

också – förr eller senare. 
Kylan drabbar alla. Tvåbenta 
som fyrbenta.

Den som troget hänger med på 
promenad i koppel, eller tålmo-

digt väntar i bilen, kan frysa 
minst lika mycket som du.

– Olika raser är olika känsliga 
för kyla. Det skiljer sig väsentligt 
åt, säger chefsveterinären Kicki 
Gustafsson-Berger på Djurklini-
ken i Sundsvall.

Det säger sig självt. En polar-
hund som siberian husky bryr sig 
inte nämnvärt när temperaturen 
sjunker, medan en kinesisk na-
kenhund skakar kraftigt.

– Men är det sträng kyla ute 
finns det risk för köldkramp i tas-
sarna. Då ska man värma dem 
och korta ner promenaden, säger 
Kicki Gustafsson-Berger.

Förfrysningsskador förekom-
mer.

Du ser en förfrysning 
Uppåtstående öron är känsliga, 
liksom kuperade svansar, testik-
lar hos hanhundar och spenarna 

hos tikarna.
– Du märker om din hund har 

förfrusit sig. Hudförändring upp-
står, den kan bli rena sårigheter 
som irriterar och kliar och i så fall 
bör man söka upp en veterinär, 
säger Kicki Gustafsson-Berger.

Chefsveterinären som säger att 
hon ser köldskador i bland, men 
att antalet fall i vinter ändå har 
varit relativt måttliga.

Fredrik Lindahl

Har det inte ramlat ner en meter snö,       
så har minusgraderna fryst tillvaron full-
komligt.

Man kan skälla för mindre.
Hundväder kräver hundkläder.

n

att täNka 
på i kylaN ...
... olika hundraser klarar kyla 
olika bra. dessutom är det skill-
nad från individ till individ.
... inte ta för långa promenader 
i sträng kyla.
... värm tassarna om hunden   
visar köldkramp (lyfter växelvis 
på tassarna).
... mindre hundar är generellt 
känsligare för kyla, liksom hun-
dar med lite päls och låg fett-
ansättning.
... kyla kräver mer energi av 
hunden, och mer energi kräver 
mer mat.
... lämna inte hunden i bilen,   
en bil kyls snabbt ner och blir 
väldigt kall.
... bind inte upp hunden utom-
hus. 
... tränar du med din hund bör 
även hunden få ordentlig upp-
värmning.
... klipp hundar som har mycket 
päls mellan trampdynorna för 
att undvika att snö och smuts 
fastnar (vägsalt fräter).
... hundar är precis som män-
niskor. Har de ledproblem eller 
ryggont blir värken värre i  
samband med kyla (värmande 
täcke förebygger).
... har hunden förfrusit sig ring 
veterinär och rådfråga.

Overall
Vadderad och vattenavstötande. 
finns i olika storlekar.
pris: från 400 kronor.

Småsockar
skyddar tassarna och bidrar till 
att förhindra köldkramp.
pris: från 40–60 kronor.

Täcke
Vadderad och vattenavstötande. 

finns i olika storlekar och olika 
material.
pris: 340 kronor.
Sol/skyddsglasögon
skyddar mot solen, men även mot 
hård vind och virvlande iskristal-
ler. något för skoteråkande hun-
dar.
pris: 230 kronor.
Hundväska
små hundar klarar kylan sämre. 

men en värmande bag underlät-
tar för längre utflykter.
pris: 515 kronor.
Jaga lätt
djursalva som hindrar sprickor i 
tassarna. Består av talg och vase-
lin.
pris: 51 kronor.
Paw Balm
Liknande salva som ovan, men ska 
dessutom vara läkande.

pris: 169 kronor.
Paw wax
Liknande funktion som ovan, men 
kladdar inte ner golv och möbler i 
samma utsträckning.
pris: 65 kronor.
Vacker tass
Tassimpregnering. ska skydda 
mot slask, smuts och klumpbild-
ning som kan fastna i pälsen.
pris: 129 kronor.

Berglin
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ViNterkläDer för huNDeN

jaktsocka ett bra 
skydd för jakthunden.

en socka kan göra mycket för 
en frusen tass.

salvor, vax och impregnering 
kan för hindra sprickor i 
trampdynor.

rött kanske är vinterns färg 
bland de fyrbenta.

mannekängen Teo hade ingenting 
emot att visa bästa sida i overall ...

... eller i en fluffig hundväska, som 
värmer bra i kylan.

Bok 
Fjällboken
Claes Gundsten och Göran  
Palmgren
norstedts

Sitter du och drömmer om att 
vandra eller åka skidor i svens-
ka fjällvärlden? Då är det här 
den perfekta boken för dig. Det 
är mer eller mindre en heltäck-
ande faktabok, utan att vara 
skriven på ett 
tråkigt sätt. 
Fjällboken, 
som gavs ut 
första gången 
1993, nosar på 
det mesta; 
fjällens upp-
täckarhisto-
ria, samer och nybyggare, 
berggrund, glaciärer, snö och 
laviner och väder. Dessutom 
flora, fauna och naturvård. Se-
dan är det dags för fjällturen 
med allt som hör till; leder och 
stugor, utrustning, vandrings-
teknik, toppbestigningar, lä-
ger både sommar och vinter 
och mycket mer.

Claes Grundstens fotografier 
är både vackra och inspireran-
de. Kartor och illustrationer, 
gjorda av Hans Sjögren, är in-
formativa. En toppenbok helt 
enkelt.  Lasse Hallberg

Bok 
Olle Rimfors skidfärder
Fabian Rimfors
jengel förlag aB

Det är en mäktig och mäktig 
bok för skid- och slalomtokiga 
svenskar. Olle Rimfors har kal-
lats den svenska slalompionjä-
ren, skidprofessorn, vallagu-
run och fjällräven nr 1. 1934 
åkte gymnas-
tikdirektö-
ren och skid-
läraren Olle 
Rimfors till 
St Anton i 
Österrike för 
att tillsam-
mans med kompisen Sigge 
Bergman lära sig att åka utför 
branta berg. När den första sla-
lomtävlingen hölls i Sverige 
1929 åkte man fortfarande tele-
markssvängar. Resan blev till 
boken ”På skidor i Alperna” 
och där fick svenskarna för för-
sta gången får lära sig orden 
”störtlopp” och ”utförsåkning”. 
Boken blev starten på svensk 
utförsåkning. Olle Rimfors star-
tade Sveriges första skidskola i 
Riksgränsen. Han fortsatte att 
skidmissionera under 1930-, 
40-, 50- och 60-talet. Den fasta 
punkten för Olle Rimfors (1896–
1994) var den lilla stugan i Ull-
ån i närheten av Åreskutan.

Det är mycket intressant att 
följa den svenska utförsåkar-
historian genom Olle Rimfors 
barnbarnbarns penna. Fabian 
Rimfors har gjort ett fantas-
tiskt detektivarbete. De över 
300 bilderna i boken gör att det 
är lika roligt att titta i den som 
att läsa den. Med boken följer 
en cd som innehåller en lång 
intervju med Olle Rimfors, 
gjord av Rune Sundmark 1977. 
Den publicerades inte men är 
grunden till den här biografin.

Lasse Hallberg

Helt enkelt  
en toppenbok

Så lärde vi oss 
utförsåkning

Bok 
Köpa motorbåt 
Eje Wåhlstedt
nautiska förlaget

Felen vi inte  
vill känna till

Sedan några år tillbaka är jag 
ägare till en fem meter lång 
plastbåt med styrpulpet och 
utombordare. Förvärvad be-
gagnad efter 
lite goda råd 
från vänner. 
Jag är inte 
säker på att 
det hade bli-
vit något köp 
om jag dess-
förinnan 
stött på Eje Wåhlstedts hand-
bok med tips till den som ska 
köpa motorbåt.

Missförstå mig rätt. Det här 
en faktaspäckad guide, skri-
ven av en auktoriserad båtbe-
siktare med fyrtio års erfaren-
het från flytetyg av allehanda 
slag. Och ingen av de fallgro-
par som aningslösa båtköpare 
riskerar att stöta på missar för-
fattaren. Här finns alla de po-
tentiella felen listade från 
böldpest till dieselmögel och 
däremellan ett antal tekniska 
klurigheter

Fast å andra sidan är det 
möjligen precis vad som be-
hövs som motvikt till de förfö-
rande broschyrer och lyriska 
beskrivningar som vanligtvis 
möter båtköparen.

Kjell Carnbro

”

Fabian
Rektangel


