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I det här 

numret: 

D 
et trillar fortfarande in en och 

annan valpkull. I början av 

november föddes sju valpar 

på Tempeluddens kennel. Mamma är 

Vera (Tempeluddens Verona) och 

pappa är Tommi (Tommi di Valle 

Scrivia). Alltså en kombination av de 

två största italienska linjerna. Alla val-

par har fått nya hem. Fem av dem , tre 

tikar och två hanar stannar i Sverige, 

medan två svarta hanar har flyttat till 

USA: 

 

 

Är bergamascon så allergi-

vänlig som vi påstår? 

I 
förra numret av BIS-bladet utlo-

vades svaret på den stora frågan: 

Är bergamascon allergivänlig? 

Vi är några som har testat våra hun-

dar. Vi tog päls– och salivprov och 

skickade in till ett labb.  

Nu har svaret kommit…och…det 

säger i stort sett ingenting. Lite spre-

tiga siffror som pekar åt alla möjliga 

håll. Dock fanns en gemensam 

minsta nämnare. Alla fick rekom-

mendationen att bada sina hundar 

med ett speciellt schampo. Av en 

händelse, råkade det vara just samma 

firma som utförde testet som också 

sålde detta inte helt billiga special-

schampo! Man kan nog misstänka att 

alla, oavsett raser, fick samma svar. 

Allergi är aldrig enkelt. En del är jät-

teallergiska mot alla hundar. En del 

tål vissa raser och en del tål vissa in-

divider. Vi människor är ju också 

bärare av mängder av allergener. Vi 

ska kanske också använda ett dyrt 

hundschampo?  

För att krångla till det hela finns det 

forskning som visar att de flesta bara 

är allergiska mot hanar! 

Gino (Tempeluddens To-Ve Bitonto) 
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Bergamascoträff i Tranås 
 

S 
ista helgen i augusti fick vi äntligen till en 
bergamascoträff. Drygt 25 människor och 
nästan lika många hundar träffades på 

Vandrarhemmet i Tranås för att umgås, prata 
hund, träna och diskutera framtiden för rasen. 
Vädret var underbart om än något lite för varmt. 
Avslutades dock med ett förlösande åskväder.  

På lördagen åkte vi till Tranås Brukshundsklubb 
där Kim Salomonsson hade ett strålande före-
drag om specialsök och våra hundar fick träna 
på att lära sig känna igen olika dofter. Kims 
egen hund Joy är specialist på vägglöss och 
krut, men hon vågade inte ta med sig detta över 
gränsen från Norge. Vi provade med lite mer 
tillgängliga dofter, som te. 

Lokalpressen hade nyhetstorka så vi fick riktigt 
bra reklam med förstasidor. 

På ett avslutande klubbmöte bestämde vi att för-
söka ordna fler träffar på lite olika platser i lan-
det. Just nu planeras nästa träff i trakten av Oxe-
lösund. Mer information om detta kommer när 
datum är spikat, men det blir förmodligen vid 
ungefär samma tidpunkt som 2019, alltså före 
eller efter semestertiden. 

 

 

En del var mest intresserade av människomaten 
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”Ju mer man 

ser av 

människorna, 

desto mer 

uppskattar 

man sin hund” 

  Stockholms hundmässa 

M 
ånga bergamascon har tävlat och vun-

nit mycket på utställningar under 2019. 

I december hade vi dessutom en ras-

monter på mässan i Stockholm. Mycket arbete, 

men värt besväret. Hundarna drar onekligen till 

sig en massa besökare och man får svara på 

många frågor. De flesta frågorna handlar natur-

ligtvis om pälsen. ”Är det mycket pälsvård?” 

”Föds de med den pälsen?” ”Är de jobbiga att 

bada?” 

Om vi ska klara av att ha en monter även nästa år, 

är det bra om vi har både fler hundar och fler 

människor. Nu fick många stå i montern i långa 

pass och både hundar och människor blev trötta. 

Bäst fungerade det när man har några hundar i 

olika ålder som står samtidigt, så att man kan visa 

hur pälsen utvecklas. Ett stort tack till alla som 

kämpade i år. 

Pricka redan nu in nästa mässa som är 12-13 de-

cember 2020. 

 

 

Vem är trött-

ast? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alfred (eller matte?) är starstruck 
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Vad har smaken för betydelse för hunden? 
 

H 
arlortar och hästbajs är inte vad vi människor 
helst stoppar i munnen, men för många hundar 
är det en delikatess. Även om vi inte alltid kan 

förstå våra hundar finns det mycket att lära om hun-
dens smaksinne. Visste du till exempel att hundar har 
speciella smaklökar för vatten? 

Hundar beräknas ha ungefär 1700 smaklökar, männi-
skor har ungefär 10 000 stycken. Men det är inte 
mängden smaklökar som avgör hur smaker uppfattas 
och därför kan även hunden känna mycket svaga sma-
ker. Smaklökar sitter på hela tungan och i dem finns 
särskilda smakceller. Smakcellerna är kemeorecepto-
rer vilket betyder att de är väldigt känsliga för kemisk 
stimulering, smak är just en kemisk stimulering. 

För att kunna känna smak löses ämnen upp i saliven, 
det är en process som går fort men som varierar lite 
olika från individ till individ. Salivens sammansätt-
ning påverkar hur en individ uppfattar smak. Därför 
har hundar, precis som vi, olika favoritgodis och olika 
lätt för att uppleva, uppfatta och särskilja smaker. 
Hjärnan tar emot signaler från smaklökarna i munnen 
och det är i hjärnan som smaken bestäms. Relativt nya 
studier har påvisat att hundar kan uppfatta samma fem 
grundsmaker som vi, sött, surt, salt, beskt och umami. 

En evolutionär fördel för hunden är deras speciella 
smaklökar för vatten. På hundens tungspets, precis där 
tungan krullar sig när hunden dricker, finns smaklö-
karna. Dessa smaklökar återfinns hos flera andra köt-
tättare, till exempel hos katter. De specifika vatten-
smaklökarna hos djuren fyller en viktig 
roll i att avgöra om vatten är säkert att 
dricka eller inte. Vattensmaklökarna är 
alltid aktiva när något finns i munnen men 
forskning visar att de är känsligare efter 
salt och mycket söt föda. En teori är att 
djur i det vilda lättare blir uttorkade efter 
viss föda och därför behöver dricka mer. 

 

 
 
 

En annan evolutionär anpassning i hundens 
smaklökar är att de, till skillnad från oss, inte 
har samma höga längtan efter salt. Hundens 
förfader vargen har en kost som till 80 pro-
cent består av kött och då tillgodoses hela 
intaget av salt. Generellt tycker varken vargar 
eller hundar om bitter och sur mat eftersom 
det i det vilda oftast betyder att något är härs-
ket eller giftigt. 

Hundens val av föda är inte alltid självklart 
för oss. Sopor, harlortar eller en gammal 
socka – det mesta går att tugga på. Att hun-
den i våra ögon ibland väljer konstig föda har 
att göra med lukt. Lukt- och smaksinnet är 
nära sammankopplade och generellt gäller 
regeln ”luktar det gott, då smakar det gott” 
för våra hundar.  

Om du har en hund som är svår med maten, 
kom då ihåg att hunden ofta äter det som 
verkligen luktar gott och mycket. En gammal 
eller sjuk hund kan tappa aptit på grund av 
försämrat luktsinne. 

 

                 (Jasmine Öhlin) 



 

 
 
 

Sjukdomsutbrottet i Norge 
 

D 
et är fortfarande oklart vad som orsakade utbrottet 
av blodiga diarréer i Norge. Upptäckten av bak-
terien Providencia alcalifaciens hos så många sju-

ka hundar är slående, men det återstår en del arbete för att 
dokumentera om denna bakterie kan ha lett till sjukdomar 
som de som observerades vid utbrottet av diarré och 
kräkningar i Norge. 
Man är beredd på att man aldrig kommer hitta smittkäl-
lan.  
I slutet av september bedömde veterinärinstitutet och 
Mattilsynet att utbrottet av blodig diarré hos hundar höll 
på att avta. Aktiv insamling av provmaterial stoppades.  
Diarré, även blodig diarré, är relativt vanlig hos hundar 
och kan bero på många olika infektionssjukdomar och 
icke-infektionssjukdomar. Därför är det inte oväntat att 
vissa hundar ibland får sådana symtom. I detta utbrott 
fanns det dock relativt många hundar som blev akut sjuka 
inom en kort tidsperiod, vilket inte är normalt. 
 
 

Rasklubben Bergamasco I Sverige 

(BIS) startade i april 2007. Den är en 

klubb för den alpina herdehundsrasen 

Pastore Bergamasco. Klubben syftar 

till att främja en sund avel och att öka 

intresset för rasen i Sverige. Man skall 

tillvarataga anslutna bergamascoäga-

res intresse i frågor om  rasen. 

Rasklubben BIS 

 

Orförande: Ingela Andersson 

Vice ordförande: Urban Dufva 

Sekreterare:  Katarina Hallefjord 

Kassör :  Hans Lindquist 

Avelsansvariga: Anita Lindqvist, Katarina 

Szabo 

Övriga ledamöter: Inger von Sivers, Matilda 

Eklund 

E-post: info@bergamasco.se 

Ansv. Utg. för BIS-Bladet:  

Katarina Hallefjord 

Tel:  070-2783011 

Rebel coat– Heart of gold 

Vi finns på nätet: 
www.bergamasco.se 

Organisation 
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Utställning och årsmöte 
 

S 
öndagen 16 februari har SGVK och 
PON-unionen en utställning i Motala. 
I anknytning till den har BIS också sitt 

årsmöte. Utställningen är officiell. I och med 
det lite mindre formatet är det ett utmärkt 
tillfälle att visa sin hund. Man behöver abso-
lut inte vara ett utställningsproffs.  
Utställningen hålls i Nykyrka ridklubb. Den 
ligger några kilometer längre norrut än 
Motala Ridhus där vi varit tidigare. Separat 
utskick har gjorts till alla BIS-medlemmar 
och det kommer även en påminnelse snart. 
Även om du inte ställer ut någon hund är det 
ett utmärkt tillfälle för oss att träffas. Också 
ett jättebra tillfälle att göra reklam för rasen. 
 
 
Zaira 
på My 
Dog i 
Göte-
borg 

 


