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FAKTA DVÄRGPINSCHER
¡¡ Mankhöjd: 25 –30 centi-

meter.

¡¡ Vikt: 4 – 6 kilo.

¡¡ Livslängd: ca 12 – 15 år.

¡¡ Färger: Enfärgad röd eller 
svart med tanteckning.

¡¡ Öron: Ståndöron eller häng-
ande framåtvikta öron.

¡¡ Pälsvård: Har en kort, tät 
och åtliggande päls utan unde-
rull. Badas endast vid behov.

¡¡ Hälsa: Ärftliga problem med 
lösa knäleder och ögonsjukdo-
mar finns i rasen.

¡¡ Mentalitet: Gillar att arbeta 
och är plikttrogen sin ägare 
som den gärna är mycket nära. 
Nyfiken, glad men med stor 
integritet.

DVÄRGPINSCHER
Månadens ras
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En kompis som klarar 
mer än man tror
Med ett ursprung som gårdshund är dvärgpinschern 
tillgiven sin ägare. Den gillar att vara där husse eller 
matte är och ges den möjligheter till ett väl balanserat 
hundliv, med kärleksfull men bestämd uppfostran, så 
blir den en följsam vän under många år. 
TEXT Åsa Arvidsson  FOTO Getty images

D et var under 1870-talet som dvärg-
pinschern på allvar började avlas 
fram. Tidigare hade de miniatyrex-
emplaren av pinscher som föddes 

avlivats då de inte kunde användas till det 
som pinschern var tänkt till, nämligen utro-
tare av råttor. Den mindre varianten föll dock 
den tyska aristokratin i smaken under 1600- 
och 1700-talen och dvärgvarianten, dvärg-
pinscher, började avlas fram. År 1905 kom 
det första exemplaret till Sverige och idag har 
vi drygt 4000 individer här i landet. Dvärg-
pinschern är en tålig och härligt karsk hund 

med en stark självständighet. Krymp ner en 
dobermann så kanske du lättare kan förestäl-
lare dig hur en dvärgpinscher är till sinnelaget. 
Snabbt tar den in vad som förväntas av den – 
om lärdomarna kommer i form av för hunden 
trevligt motiverande uppgifter förstås, börjar 
det tragglas och tjatas, ja då tar den egna 
beslut. Dvärgpinschern beskrivs av Svenska 
Kennelklubben i dess Rasbeskrivning; Dvärg-
pinschern är livlig, temperamentsfull, själv-
säker och balanserad. Detta gör den till en 
trevlig familje- och sällskapshund. 

ÄR DU RÄTT ÄGARE TILL EN DVÄRGPINSCHER?
¡■ Mitt i är en bra plats tycker en dvärgpinscher. Den 

är gärna tillsammans med sin älskade familj för att 
med glädje upptäcka nya saker. Den är livlig och 
mycket nyfiken, så pass nyfiken så om den har blivit 
begränsad sin frihet så lägger den en hel del tid på att 
gräva sig ur eller hoppa/klättra över staket som hin-
drar dess upptäckarglädje. Så bäst är att vara tillsam-
mans, och barn i familjen är inget hinder tycker denna 
sällskapshund. Små familjemedlemmar och en dvärg-
pinscher gillar varandra, huvudsaken är att tagen är 
schyssta och på inget sätt hårdhänt och dumt från 

barnets sida. Hunden behöver arbeta och aktiveras 
mycket mentalt för att må bra. En tidig social träning 
för en trygg framtid är något du behöver lägga tid på. 
Hunden anpassar sig till stor del efter hur du lever 
men den behöver röra på sig i form av till exempel 
långa sköna promenader, då kan de sen mysa och 
gosa. Andra uppskattade aktiviteter är agility, free-
style, nosework och viltspår. 

¡■ Mer om dvärgpinscher hittar du på rasklubben 
Dvärgpinscherklubben, www.dpklubben.se

MED KÄNSLIGT 
SINNE!

Händer det något utöver det 
vanliga så märker dvärgpin-

schern det och varnar.

”Den gör nästan allt för en god-
bit”
– Det bästa med en dvärgpinscher är att den 
är pigg, nyfiken och lättlärd. Den gör nästan allt 
för en godbit! Den älskar långa promenader och 
äventyr samtidigt som den gärna ligger under 
filten i soffan en regnig dag. Kort och gott så 
älskar den att vara med på det man gör, säger 
Cecilia Viberg som just nu har fem stycken i sin 
ägo.

Då rasen är framavlad som gårdsvaktare och 
råttjägare så har de en vaktinstinkt förklarar 
Cecilia.

– Dvärgpinschern vaktar gärna sitt hem 
och tränar man dem inte kan vaktandet lätt ta 

över. Ett par skall får man räkna med då man 
får besök, men de ska inte vara skälliga. Vissa 
individer kan vara stresskänsliga och därför 
bör man ha i åtanke att blanda aktivitet med 
passivitet. 

– Det typiska med rasen är deras alerta 
blick, kvicka steg, att de är så lekfulla och 
smidiga, säger Cecilia och tycker att rasen 
passar den husse eller matte som är villig 
att träna och engagera sig i sin hund. 
Dvärgpinschern må vara liten men den kräver 
en hel del fostran och socialisering från tidig 
ålder. 

Fem olika individer. Pigg pensionär, gosigaste killen, valp i full fart, supersnäll tjej och en filosof som gärna ligger på soffan och viftar glatt på svansen.
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