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Jag hoppas att det inte bara är jag som 

känner att ”är sommaren redan över?!”. Jag 

insåg nog häromdagen att snart är det höst, 

kaninungarna är inte så små längre och ska 

snart debutera på utställningar. Så vad har 

man gjort i sommar? Allt det man planerade? 

Definitivt inte. För egen del har det blivit en 

del jobb, funderingar om detta med högskola 

och några små resor.  

 

Även om det inte blir som man planerat så 

blir det oftast i slutändan ganska bra ändå. 

Trots allt är jag inte den som gillar sommaren 

bäst. Jag tycker att både våren och hösten är 

mycket roligare årstider så jag sörjer inte 

överdrivet mycket.  

 

Tidningen rullar på, till detta nummer har jag 

inte fått så mycket insändare som förra. Vi 

fortsätter med en artikel om Hermelin efter 

förra numret om Dvärgväduren. Det finns 

några tappra medlemmar som knatar ihop 

någon liten text och bidrar med någon bild. 

Kom ihåg att allt är välkommet, vare sig det 

är bara en bild eller ett helt reportage! Till 

nästa nummer behöver jag ett julinspirerat 

omslag. 

 

Hoppas alla får en fin höst med många bra 

resultat på era ungar från i år! 

 

Sanna 

 

Sommaren är kort... 
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Jag och Jessica hade tidigare pratat med 
Angelica Norberg i Skärplinge om att få komma 
på besök någon dag i början av juni. Sagt och 
gjort. Den 8 juni bar det av mot Tierp med 
anhalt i Norrviken där vi hämtade upp Carina. 
Med var även Ellen (Jessicas dotter)Väl framme 
fick vi en visning i Angies fina kaningård. Hon 
hade ockuperat hela pappans garage. Kaninerna 
bodde väldigt fint i ljusa och fina burar. Här 
fanns många fina viltgrå dvärgvädura och även 
tan och lejonhuvad kanin. Och så fick jag också 
se min favorithare Zzzatan på hemma plan. 
Zzzatan är en tanfärgad belgisk hare. Sedan blev 
det fika ute på altanen med Knubbis och ett 
antal katter i en utevoljär som sällskap (Knubbis 
är en tibetansk spaniel som nästan alltid är med 
på alla kaninutställningar). 

Efter ett trevligt besök i Skärplinge åkte vi söder 
ut mot Skebobruk där vi skulle besöka ännu en 
kaningård. Jag och Carina har tidigare varit hos 
Pierre och Caroline på Kolartorpet men det är 
alltid lika roligt. Kaningården är belägen i en 
mycket fin trädgård.  

Jessica hade gjort en ost och skink paj till sen 
lunch så den intog vi på altanen. 

Här fick vi en visning av både dvärgvädur, 
holländsk kanin svart, saschengold och vit 
rödögd hermelin. Många kaniner och många 
ungar. På gården sprang det runt en 
saschengold hona. Hon hade rymt men med lite 
list lurades hon in i ett hörn och fångades in 
igen...... På gården fanns även en stor hönsgård 
med dvärgcoccin höns med kycklingar. På 
toaletten fanns också 4 st kattungar. Himla tur 
att det inte är läge för att skaffa katt.  Innan vi 
begav oss hemåt blev det fika med kladdkaka 
och jordgubbar. 

Vi tackar båda kaniningårdarna och dess ägare 
för ett trevligt besök! 

Kaningårdsbesök hos grannarna 

Angelicas kaninstall 

En Lejonhuvad kanin, rysstecknad 

Text & bild: Maria Ottosson 
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Bilder hemma hos Pierre och Caroline 

______________________________________________________________________________ 

LU 2014 - Din hjälp behövs!
Intresserad av att hjälpa till inför eller under LU 2014?  

All hjälp behövs inför arbetet med Landsutställningen 2014 som 

Stockholm arrangerar tillsammans med Uppsala. Oavsett om du 

bara vill hjälpa till under utställningen eller med arbetet innan är 

du hjärtligt välkommen att höra av dig till kommissarie  

Lena Österblom, lena@osterblom.nu  

 

Tack för din insats! 
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Juniorträff (… med seniorinvation) 
Nu är det dags igen för en juniorträff i föreningen! Denna gången tänkte vi även bjuda in nyfikna 

seniorer från föreningen till en trevlig dag med fika, keldjursbedömning samt kaninfotografering.  

 

Den 24 november klockan 10.00 träffas vi i Folkets hus i Kallhäll. Under dagen håller vi en 

keldjursbedömning för våra juniorer samt studiofotografering för samtliga intresserade. 

Studiofotograferingen sker till självkostnadspris.  

 

Lättare fika kommer att finnas. 

 

Anmälan 

Till keldjursbedömningen sker anmälan till Louise Bengtsson, louise.bengtsson@hotmail.se, senast 

den 17 november.  

I anmälan ska kaninens namn, kön och ålder inkluderas samt ägarens namn och medlemsnummer 

om ägaren är medlem. 

 

Kostnad 

20kr/kanin för medlem  

30kr/kanin för icke medlem, 

betalas på plats innan bedömningen 

 

Varmt välkomna! 
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 Vägbeskrivning till Kallhäll – Folketshus 
 

Med bil: 

Kör E18 norr ut. Tag av höger mot Kallhäll. Följ Kallhällsleden och sväng höger vid Kallhälls 

station. Längre fram till vänster (framför konsum/coop butik) finns en parkering där du kan 

parkera. Där ser du Kallhälls Folkets Hus. 

 

 

 

 

Kommunalt: 

Pendeltåg norrut mot Jakobsberg/Kungsängen/Bålsta.  

Gå av vid Kallhäll och över gångbron och sväng höger efter 

Konsum. Där ser du Folkets Hus rakt framför dig. 

 

 

8 | KANIN STHLM | NR 3 2013 

 

Hermelinen är den näst minsta av dvärgraserna 

och är en av de populäraste. Rasen 

härstammar från England där den ställdes 

första gången i Hull 1884. Mr. J. Meynell, från 

Darlington var upphovsmannen till denna ras 

som vid den tidpunkten var endast vit rödögd 

och då fick rasnamnet Polish. De var större och 

hade längre öron. Vikten var ca 1600-1800 

gram. Här till höger ses en illustration på en 

prisvinnande Polish hane från 1888. Rasen 

Polish blev sedemera framavlat till det som 

idag är dvärgharen. 

Tyskland importerade några av dessa i slutet av 

1800-talet, då hade den namnet Pole, och 

senare blev det namnet Hermelin (Ermine). 

Tyskarna arbetade vidare på att utveckla rasen 

till den typiska Hermelin vi har idag. De färgade 

och tecknade Hermelinerna togs dock fram i 

Holland och godkändes där 1940, det är väl 

där vi fått namnet "Netherland Dwarf".  

Ja, i många år var hermelinen "min" kanin. Jag 

började med en vad man kallar 

"hermelinkanin" som inte var godkänd på 

utställning, men som var en liten 

weinertecknad kanin med uppåtstående öron 

och hade blåa ögon. Den var otroligt liten, och 

tyvärr visade det sig att den bar på dubbla 

dvärganlag och dog kort efter att han tagits 

bort från mamman.  Med påtryckning av 

uppfödarna på Tysslinges och 

Skomakarbackens kaningårdar köpte jag in 

mina första "riktiga" Hermeliner. Det blev 

färgen zobel blå.   

 

 

 

 

 

Det som kännetecknar den typiska hermelinen 

är att de är små, har små öron och en rund 

kompakt kropp. Vikten på en vuxen är som bäst 

runt 1,1 kg och den skall hålla sig inom 0.81 - 

1.30 kg för att få full pott på utställningar. Jag 

tycker om lite av de "köttigare"  tyska öronen, 

men det gillar inte domarna, så därför avlade jag 

fram med både tyskt och holländskt påbrå och 

fick fram bra typer. Hermelinen ska ha 

upprättstående, korta öron (ej längre än 7 cm) 

och de ska sitta tätt ihop.  

Hermelinen, min favoritras 
Text & Bild: Berit Dunnachie 
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Hermelinen är godkänd i så gott som alla färger, 

och när det gäller de färger jag avlade på så 

tycker jag nog att de svarta fick bäst pälsar. Ja, 

visst blev det stickelhår, men det fick man plocka. 

Även på en av mina första, Mozart, den lille blå 

zobeln fick jag som nybörjare avdrag för vit 

grupp. Men sedan lär man sig. Gå igenom 

kaninen från topp till tå.  

Under 40-50 och 60-talet var Hermelinen ganska 

ovanlig på våra utställningar. Under 70-talet 

ökade intresset och på 80-talet fick den en 

enorm framgång.  Hermelinen är fortfarande 

flest representerad på våra  utställningar men 

den har minskat i antal de senaste åren. Har ju 

kommit till flera raser som blivit mycket 

populära.  

Viltgrått är väl det som alltid dominerat, men 

även vit rödögd och vit blåögd var starkt 

representerade. Blått importerade jag från 

Tyskland, men idag är det sällan man ser dem på 

utställningarna. Havannafärgade hermeliner 

börjar komma alltmer och det är en vacker färg 

som jag gärna ser mera av.  Och självklart min 

favoritfärg - svart. 

  

Min första havanna manteltecknade köpte jag in 

2003, hon fick sina poäng, blev registrerad och 

godkänd.  Tog några kullar, men det blev bara en 

som gick vidare till avel. Får hoppas att det finns 

något kvar av den linjen, kanske i Finland tid hon 

flyttade.  

Hermelinen får oftast bara 2-4 ungar, men jag 

har haft en kull med 7 ungar. Det är en härlig ras, 

pigg och full av energi.  

Jag har haft många utomordentligt vackra 

kaniner i mitt "stall" och som har haft många 

framgångar, så vi får hoppas att de gener som 

kommer från Nosahill´s kaningård finns därute 

och ger nya fina små "Hermelutter". 

Berit Dunnachie 

Nosahill's 
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Stockholms Läns Kaninavelsförening 

Ordförande 
Helena Snaula 

Mastvägen 3 

74632 Bålsta 

Tel: 070 365 10 65 

ordforande@stockholmskaf.se 

 

Ledamot 
Lena Österblom 

Tel: 08 754 96 18 

 

Lotta Karlsson 

Tel: 073 960 25 11 

 

Josefine Amnesten 

TeL: 070 392 11 71 
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183 65 Täby 
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Revisor 

Annelie Rehnfeldt 

Tel: 070 526 81 42 

 

Rose-marie Flodberg 
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Tel: 070 482 63 13 
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