
Birgittas svar till: 

INTERVJU FRÅGOR TILL HEDERSUPPFÖDARE I NOTISBLADET  

• Vad kännetecknar en skicklig uppfödare enligt din uppfattning? 

Att i första hand föda upp hundar som för rasen vidare, att använda friska och sunda 

avelsdjur med det typiska schnauzeruttrycket och de rätta exteriöra detaljerna.  

 

• Vad är viktigast för dig i din uppfödning? Jämför gärna med hur det var i början och vad som 

är viktigast för dig idag!  

Det viktigaste är mentaliteten som vi har arbetat med sedan början på 80-talet då 

schnauzrarna var skarpa och egensinniga. Vi vill behålla arbetsvilligheten och kombinera den 

med ett vackert rastypiskt yttre och friska individer. 

• Vad anser du har förändrats överlag under din tid som uppfödare?  Nämn generellt och både 

positiva och negativa fenomen!  

Vi har som jag beskrev ovan arbetat med att förbättra mentaliteten till att bli en mer social 

och trygg hund. När vi började var schnauzern en ofta en ganska oädel hund. Vi har parat för 

att få en mer social och kraftfull men ändå ädel hund.  

     Schnauzern är en riktig allroundhund som många har upptäckt och våra hundar arbetar 

och tränar inom olika discipliner. De har visat sig vara lämpade för och framgångsrika i 

brukshundssporten, agility, lydnad och rallylydnad. Några har utbildats till terapihundar inom 

sjuk- och långvård. Vi har också flera som har gått spår och är viltspårschnauzers. Ett tiotal är 

korade och några har blivit utbildade till tjänstehundar inom armén. I USA har vi flera hundar 

som är utbildade vallhundar.  Så, den stora förändringen som gäller idag är att vi har en 

allround ras!    

     Under de år vi har fött upp har svanskuperingsförbudet tillkommit och vi har fått vänja oss 

vi de långa svansarna. Gränserna har också öppnat upp och vi har haft möjligheter att åka 

utomlands och tävla samt så har det blivit mycket enklare att importera nya blodslinjer vilket 

är oerhört viktigt i våra lilla ras. 

 

• Vad skulle du vilja förändra i din egen uppfödning? 

Förändringen som jag beskrev ovan – från gårdagens litet oansenliga till dagens 

allroundschnauzers – har gett ett gott resultat som jag är nöjd med och jag ser inget behov 

av någon förändring. Men det är trots allt viktigt att inte sätta sig ner och tycka att man är 

klar – det gäller att alltid vara uppdaterad och openminded. 

 

• Vad skulle du vilja förändra i samarbetet med andra uppfödare? 

Det fungerar bra. Vi är lagom många schnauzeruppfödare här i landet, vi har lika syn på vår 

ras och vi har ett gott samarbete med i stort sett alla. 

 

• Vilka råd skulle du vilja ge en ny uppfödare? 

Starta med bästa tänkbara avelsmaterial, lyssna och tag till dig erfarenheter från de 



etablerade uppfödarna. 

     Delta i uppfödarmöten som arrangeras av Schnauzerringen. Passa på och prata med andra 

uppfödare. 

• Vilka 5 exteriöra egenskaper rankar du högst? 

1. Den korta kvadratiskt uppbyggda schnauzern 

2. Med substans och elegans,  

3. Med sträv peppar- och saltfärgad päls 

4. Välvinklad 

5.  Bra könsprägel, maskulin eller feminin, med utstrålning. 

 

• Vilka 5 mentala egenskaper rankar du högst? 

1. Stabil och pålitlig  

2. Tillgänglig och öppen 

3. Nyfiken och livlig 

4. Orädd 

5. Vara uppmärksam på vad som händer runt omkring 

 

• Hur hanterar du problem, t ex sjukdomar när de förr eller senare dyker upp?  

Jag försöker ta reda på så mycket som möjligt om sjukdomar som kan drabba våra hundar, är 

det av allmänt intresse så informerar jag andra uppfödare. Att utföra de hälsotest som krävs. 

 

• Vilka 3 tikar respektive 3 hanar inom varje ras/färg du fött upp minns du bäst och är hundar 

som du särskilt skulle vilja framhålla från din uppfödning? Varför vill du framhålla just dem? 

Int och NordCh, USCh Argenta´s Eleonora är nog den mest minnesvärda, hon förekommer i 

ett mycket stort antal stamtavlor i Europa och USA.  

     Hennes son Int och NordCh, Korad, SF- och NO-vinnare Argenta´s Griffith var mycket 

framgångsrik på sin tid och finns fortfarande kvar hos oss genom sparad sperma. 

     En annan minnesvärd tik är IntLCh, LP, Korad, SE och NO UCh, LCh, Argenta´s Dorothea 

(kallad Ida), hon tävlade fortfarande som 11-årig i lydnad och ingick i svenska 

lydnadslandlaget. Hon var dessutom första internationalle lydnadschampion i Sverige alla 

raser.   

     Eleonoras dotter Int, S, Fin NO UCh Argenta’s Galathea var en fantastisk osv 

     Vi fick låna IntCh, CA och USCh, SE, FI och EECh Centara Outback Jack av vår goda vän 

Linda Dobbie i USA. Han blev pappa till flera kullar i Sverige, bl.a. IntCh, NordUCh och 

NOUCh, WJW-06, LP, Nord och Svensk Vinnare Argenta´s Yoline. 

     Vi exporterade Argenta´s Thor av Thule till Kroatien och istället flyttade Ban de Barbaria 

till oss – en fantastisk stabil och sund hane, omtyckt av oss alla och välanvänd i avel. 

     En av våra egna uppfödda och minnesvärda hanar är IntCh, SE, No, Fi, DK Ch, DE och VDH 

Ch Argenta´s Dutchman, även han väl använd i avel. 

Givetvis finns det många, många andra hundar som vi fött upp under de gångna åren som jag 

skulle vilja nämna, t ex min IntCh, NordCh, DKCh Argenta´s Galathea, som avled strax före sin 

17-årsdag. Hon var mamma till fyra kullar. En av våra hanar som finns på min näthinna är Int, 



SE, NOCh, svensk och norsk vinnare Argenta´s Kingsley och hans syskon. 
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