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Svenska Taxklubben startade sin verksamhet 1901
och första grytprovet hölls redan 1903. Drygt 40 år
senare, 1944 genomfördes det första drevprovet med
en klar dominans av korthårstaxarna. Korthåren dominerade sedan på proven fram till kulmen 1962 och
det året registrerades drygt 3800 valpar. Sedan sjönk
registreringarna och antalet korthår på proven likaså.
1976 registrerades bara 801 valpar, för första gången under 1000 valpar, och läget var bekymmersamt.
1975 skrev den välkände taxmannen Malcolm
Wallerstedt i tidningen Jaktmarker och Fiskevatten
” Det kan väl ändå inte vara vettigt att taxens fullblodsvariant - i robust och tålig skepnad - ska tillåtas
försvinna”.
Likadana tankar uttrycktes i tidningen Taxen
1/1977 av Tage Karlsson och i Taxen 2/1977 lyfte
Maud Andersson fram att avelsbasen blivit i smalaste
laget och att man nu måste söka andra blodslinjer.
Hösten 1980 kom bara fyra nya drevchampion på
korthårssidan och Kjell Wass, från centrala avelsrådet
för strävhår, varnade i Taxen 4/1981 och lyfte fram att
det var ytterst angeläget att inventera korthårsmaterialet och utarbeta en räddningsplan för rasen.

Svenska Taxklubben tog initiativ till en avelsplan
som 1985 började tillämpas på korthåren. Här uppmärksammades en mycket omfattande matadoravel.
De två mest använda korthårshanarna hade sammanlagt mer än 500 valpar.
Vid den centrala avelskonferensen sattes en gräns
om maximalt 100 registrerade korthårsvalpar som
livsproduktion från en avelshane. Bakom arbetet låg
genetiker Per-Erik Sundgren.
En överblick av rasen visade att i stort sett alla
drevprovsmeriterade korthår var besläktade med en
hane, Tjabo S19061/65 KN.
I Taxen 1986 rekommenderades att ett flertal överanvända hanar skulle utgå ur aveln och att deras söner
istället skulle användas för att bredda avelsbasen.

Korthårsgruppen bildas

Flera korthårsuppfödare tog fasta på det konkreta
synnerligen prekära läget och diskuterade hur man
kan gå vidare för att förbättra korthårsrasen.
Frågan om en avelsgrupp för korthårstaxen dryftades redan hösten 1988 av både Maud Andersson,
Möklinta, Per Axelsson, Sala och Ingvar Sahlberg,

Hög inavel

Korthårstaxen med sjunkande antal registreringar,
usla provresultat och hög inavel gjorde att korthåren
blev i stort osynliga i drevprovsredovisningen.

Antal registrerade korthår

årtal		
hanar tikar totalt
1952*				
1734
1962*				
3814
1972*				
1810
1982		
285
333
618
1992		
262
287
549
2002		
162
161
323
2012		
138
139
277
2013		
87
88
175
2014		
141
129
270
* För de första tre årtalen saknas uppdelning
i tikar och hanar

Urban Öberg valdes till Korthårsgruppens förste
ordförande 1990. Foto: Anders Evertsson
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Tärnsjö. Vid en träff i Tärnsjö togs beslutet att satsa
på en avelsgrupp - Korthårsgruppen.
Ett första årsmöte ägde rum i Östa, Tärnsjö, lördag
den 8 april 1989. Här valdes en interimstyrelse och
vid en hanhundsparad på söndagen visades närmare
20 meriterade drevchampionhanar.
Redan i starten antogs åtta målparagrafer:
• Motverka matadoravel
• Bredda avelsbasen
• Valp- och unghundsgranskning
• Defektrapportering
• Utbildning i avel och genetik
• Visa aktuella avelsdjur från olika regioner
• Ordna sammankomster i olika delar av landet
• Stimulera kommunikation mellan korthårsägare
Den 3 mars 1990 genomförde Korthårsgruppen
sitt första årsmöte i Örebro. Redan i starten fastslogs
att Korthårsgruppen inte ska vara någon motvikt till
Svenska Taxklubben, utan en intresseförening som
ska verka för ett fördjupat samarbete i syfte att förbättra korthårstaxen inom Svenska Taxklubben hägn.

Ingvar Sahlberg har varit Korthårsgruppens meste
ordförande. Foto: Ulf Granström
drabbats och vårdats för diskbråck. Men andelen diskbråck är inte större än i andra taxraser.
• Andelen kryptorchida hanar är något över acceptabel nivå på sex procent.
Genetiker Lennart Swenson som bistod vid undersökningen med råd och anvisningar konstaterade i sin
sammanfattning att ”Korthårstaxen är en förhållandevis frisk ras, men för att förbättras måste man ta reda
på svagheterna ”.

Valpundersökning

Årsmötet tog beslut om en mycket omfattande
valpundersökning. Totalt undersöktes mer än 2000
valpar, totalt sex årgångar, och undersökningen avslutades 1994. Enkäten, utsänd till uppfödare av 584
kullar besvarades av 469, alltså över 80 procent svar
vilket får anses mycket bra.
Våren 1992 fick Korthårsgruppen genom Svenska
Finskstövarföreningen vetskap om den hälsoundersökning som veterinär Berit Wallin arbetade med.
Korthårsgruppen tog tag i frågan, där förutom den
föreliggande valpundersökningen mängder av data
insamlades från främst försäkringsbolaget Agria. Målet var att få en bild över äldre hundars sjukdomsbild.
Samtidigt intervjuade den tillsatta Anomaligruppen
ett tjugotal uppfödare.
Hälsoundersökningen där all information behandlades helt konfidentiellt gav inte bara ökad kunskap
om hälsoläget utan fick till följd en ökad öppenhet och
intresse för problemen. Vid hälsoundersökningen fick
man svar på bland annat kryptorchism, kroksvans,
gomspalt, navelbråck, bettfel och tandförlust.
Några data från hälsoundersökningen:
• Nära tio procent av alla födslar kräver kejsarsnitt,
men allt pekar på att det är tillfälligheter som avgör,
då tikar som fött normalt plötsligt kan kräva kejsarsnitt vid nästa nedkomst.
• Andelen dödfödda valpar är högre än förväntat, nära
sex procent.
• Mellan sex till tio procent av alla korthårstaxar har

Matadoraveln stoppad

En följd av matadoraveln var en mycket hög inavelsgrad bland korthåren. Under åren 1975 till 1984
var inavelsgraden i genomsnitt fem procent, men flera

Hanhundsvisningen i Moheda 2008 lockade många.
Foto: Tommy Jacobsen
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Hanhundsvisningen 2005. Foto: Tommy Jacobsen
år låg den betydligt högre. Inavelsgraden är räknad på
fem generationer bakåt i stamtavlan.
Ännu under 1980-talet var inavelsgraden bland
korthårskullarna hög och först i början av 1990-talet
kom en vändning med 3,2 procent inavelsgrad 1992.
Åren 1995 till 2004 sjönk graden av inavel ytterligare
och låg i medeltal på 2,2 procent med lägsta värdet
1,4 procent 2002.
Sedan har inavelsgraden sjunkit ännu mer och låg
i medeltal på 1,5 procent mellan åren 2005 till 2014,
men flera år var graden av inavel nere på 1,1 till 1,2
procent.
Lennart Swenson deltog vid Korthårsgruppens
årsmöte 1991 i Tranemo och konstaterade att matadoraveln upphört. Han gratulerade Korthårsgruppen
och hans spontana kommentar var att det medvetna
arbetet inom korthårsrasen gjort att korthåren är den
Tommy Jacobsen har hållit i många hanhundsvisningar genom åren och varit en drivande kraft inom
avelsgruppen. Foto: Ulf Granström
första mindre ras som lyckats stoppa matadoraveln.
I dag är läget tillfredsställande vilket visar att uppfödarna av korthåriga normaltaxar gjort sin läxa till
gagn för korthårsrasen.

Ökad kullstorlek

Att en hög inavelsgrad påverkar kullstorleken är
också ett resultat som Korthårsgruppens undersökning tydligt visade. Under åren 1977 till 1988 var
kullstorleken stabil med 4,0 till 4,3 registrerade valpar
per kull. Sedan sjönk kullstorleken till 3,9 år 1988.
Under 1990-talet ökade kullstorlekarna för att 1998
nå 4,8 registrerade valpar per kull och de sista tio åren
ligger kullstorleken på i genomsnitt 4,7 valpar.
Per-Erik Sundgren påtalade att det var Korthårsgruppens medvetna arbete med en minskad inavel
som låg bakom den glädjande utvecklingen, alltså
nära en valp mer per kull.
Taxen anses av många som en problemhund med
stor risk att råka ut för diskbråck. Men val av friska

Per Axelsson efterträdde Urban Öberg och satt ordförande i tre år. Foto: Ulf Granström
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Hanhundarna visas

En viktig verksamhet vid årsmöten och träffar har
varit hanhundsvisningarna. Här har jaktprovsmeriterade hanar visats upp av sina ägare och vid vissa träffar
har det varit betydligt över 30 hanhundar. Ägarna har
sedan öppenhjärtligt berättat om sina hundars styrkor
och svagheter, inte minst på det jaktliga planet.
Från mycket svaga jaktliga framgångar på proven
under 1970 och 1980-talet så blev det markanta förbättringar. Undersökningen visade att sedan matadoraveln upphört försämrades inte resultaten på jaktproven. Utan tvärtom förbättrades korthårens jaktliga
framgångar, samtidigt som tre gånger fler korthårstaxar kom till provstart.

Korthårstikar i topp

En tillbakablick visar att från rekordåret 1962 med
över 3800 registrerade korthårstaxar fanns ändå vid
slutet av 1990-talet fler drevprovsmeriterade korthår
än under storhetstiden på 1960-talet.
Speciellt korthårstikarna hade varit drevprovens
”sorgebarn” med mycket lågt antal starter under 1970och 1980-talet. I slutet av 1990-talet var emellertid
korthårstikarna ”bäst av alla kategorier” räknat både
på tikar och hanar av strävhår och korthår.

Stig Larsson med sin Källstigens Garbo som blev första korthår att vinna drev-SM. Foto: Einar Ströbeck

föräldrar i aveln ger i regel friska valpar. Även inavelsgraden påverkar andelen diskbråck hos taxarna,
där en lägre inavelsgrad innebär väsentligt lägre risk
för diskbråck.
Korthårsgruppens avelsstrategi har alltså även fått
till följd att antalet diskbråck minskat. Ett mål för
Korthårsgruppen var en valp- och unghundsgranskning för att få fram underlag för vilka avelsdjur som
är de mest intressanta att satsa på i den kommande
aveln.

Täckhundslista för bredare avel

Modell för arbetet som kom igång 1993, stod
Svenska Finskstövarföreningen som hjälpt till och
inspirerat i arbetet. Syftet var att utveckla en god avkommebedömning av den jaktliga förmågan. För datoriseringen av materialet bistod Svenska Taxklubben
med 10000 kronor. Fram till 1999 var uppgifter från
956 hundar insamlade. Av dessa var 94 procent använda i jakt, bara sex procent rena sällskapshundar.
Arbetet gav upphov till en täckhundslista som årligen publicerades i Taxen. Listan innehöll förslag på
nya hanar lämpliga att prova i aveln.

Patric Ericzén t.h. avtackas av Tommy Jacobsen efter
sina fyra år som ordförande. Foto: Ulf Granström
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vande kraft för att få igenom de fastställda reglerna
var Tommy Jacobsen, avelsråd för korthårig tax och
aktiv i Korthårsgruppen i avelsfrågor sedan 1997.
För den jagande taxen vill man nå framgång genom att få fler hundar till prov och försöka anpassa
provreglerna för att de ska bli bästa möjliga värdemätare på hundarna.
Då taxen kännetecknas som en hund med stor dådkraft, vill man också att fler taxar provas i gryt där
både rovdjursskärpa och dådkraft kan mätas.
Avelspolicyn vill prioritera aveln för mentala och
jaktliga egenskaper och friska djur med en låg andel
nära släktskapsparningar.

Ordföranden

1989 interim Ingvar Sahlberg, Tärnsjö
1990 		
Urban Öberg, Örebro
1991 - 93
Per Axelsson, Sala
1994 - 96
Thomas Fors, Veberöd
1997 - 2002 Ingvar Sahlberg, Tärnsjö
2003 - 04
Åke Johansson, Habo
2005 		
Anders Fyhr, Malmbäck
2006 - 2009 Patric Ericzén, Kolbäck
2010		
Björn Johansson V. Näshulta
2011 		
Torbjörn Norrlund, Orrviken
2012 - 14
Svante Birath, Uppsala

De mål som finns är:
• Fortsätta minska inaveln ner till målet 1,2 procent
år 2017.
• Taxen ska fortsatt vara en frisk ras och ligga kvar
i lägsta försäkringsklass.
• Behålla rasens goda mentalitet och bevara och
utveckla de jaktliga egenskaperna.

Drevframgångar

Under 1990-talet kom långt över 200 drevprovsmeriterade korthårstikar i avel som tillsammans med
drevprovsmeriterade hanar lämnat över 1500 valpar.
Ett bra läge för framtiden där den korthåriga taxen
räddats åt eftervärlden som en duglig drivande jakthund.
Åren 1998-2008 hade korthåren tre pallplaceringar
på drev-SM med tredjeplatser som bäst. 2010 var första gången som ett korthår, Källstigens Garbo, vann
drev-SM. Än större var framgången 2011 då Källstigens Garbo försvarade sin SM-titel, men det var korthår även på plats två och tre. Alla tre hundarna med
samma poäng, 52.
2013 vann också korthåriga taxar både drev-SM
för drivande små hundar, Ludvig-Ludde, och Nordiska drevmästerskapet för taxar, Vimurs Acke.
Statistik från drevprov åren 2006- 2011 visar på
exakt samma resultat för både korthår och strävhår.
Hos båda raserna nådde 65 procent av provdeltagarna
ett förstapris. Samtidigt är rådjur det helt dominerande
drevdjuret, i 90 procent av dreven.
Med facit i hand över de 25 år som Korthårsgruppen arbetat kan man slå fast att i dag är den korthåriga
normaltaxen åter en potent jakthund, fullt i klass med
de korthårstaxar som gjorde rasen en gång så populär
bland jägarna.

De avelsrekommendationer som lagts fast är:
• Avelsdjuren ska vara friska och mentalt bra, samt
ha meriterats vid officiella prov.
• Inavelsökningen vid en enskild parning ska om
möjligt ligga under 2,5 procent.
• Antalet valpar efter en tik eller hane ska inte överstiga tio procent av den årliga nyregistreringen.
Några av punkterna och rekommendationerna från
RAS verkar närmast kopierade från de portalparagrafer som Korthårsgruppen antog vid sin start för att bevara och utvecklade de jaktliga egenskaperna.
Det kanske bästa betyg som Korthårsgruppen kan
få, och de kan tveklöst se sig som föregångare med
sitt framsynta arbete.
Ulf Granström

Antal medlemmar
årtal		
1993		
2002		
2006		
2010
2014

RAS

2001 kom Svenska Kennelklubben med beslut om
en rasspecifik avelsstrategi, RAS, för samtliga hundraser. Då tog ett arbete fart inom Svenska Taxklubben
med en stor enkätundersökning för att kartlägga både
hälsoläge och mental status i de olika rasvarianterna.
En första avelsstrategi beslutades 2006 och 2012
fastställdes en reviderad version utifrån en utvärdering och nya kunskaper inom avelsarbetet. En dri6

antal
164
223
343
400
431

Korthårsgruppens grundare berättar om
starten

Tre entusiaster som tog initiativ till Korthårsgruppen, såg rasens problem redan under
1970-talet. Efter många timmars diskussioner var de beredda att ta det arbete som krävdes
för att få rasen på tävlingsbanan igen.
– Nu är vi där och korthårens goda kvalité i dag är vårt bästa facit, säger de.
Maud Andersson satt som avelsråd i Svenska Taxklubben från mitten av 1980-talet till Korthårsgruppen
bildades. Men redan 1973 när hon började gå igenom
gamla drevprovsresultat och deltagande korthår såg
hon den kraftiga inavel som fanns i rasen.
– Det var få starter och dåliga resultat på korthårssidan, säger hon.
Hon såg möjligheter att genom att välja duktiga
hundar, som visat sina färdigheter på prov skapa,
kombinationer för att förbättra rasen. Det blev listor
i taxklubbens tidning och hon påpekar att hon 1986
kom i kontakt med genetiker Per-Erik Sundgren vid
Taxklubbens avelskonferens.

– Här tog vi beslut att stoppa matadoraveln med en
gräns på max 100 valpar per hane som livsproduktion,
säger hon.
Per Axelsson hade influenser från Svenska Finskstövarföreningen där rasen hade hög inavel och många
sjukdomsproblem när han kom med i diskussionerna.
Eftersom korthårsägarna diskuterade sina problem
sinsemellan gav det fokus på rasen.
Han betonar att när Korthårsgruppen kom igång
fanns många som ville stoppa den. De var oroliga för
att korthårsgruppen skulle bryta sig ur Taxklubben.
– Men det var aldrig vår avsikt och det fanns även
de som såg positivt på vårt arbete. Sedan fanns en ri7

valitet med strävhårsförespråkarna, men vi såg också att man försökte dölja vad korthåren åstadkom på
jaktproven, säger han.
Ingvar Sahlberg som haft korthåriga taxar sedan
början av 1960-talet hade länge uppmärksammat de
allt sämre resultaten på jaktproven. Även om han
själv satsat på jakttaxar med mycket goda resultat så
var han bekymrad. Att hitta dugliga hundar för den
fortsatta aveln var inte enkelt med den mycket kraftiga matadoraveln och en alltför hög inavelsgrad som
hellre tenderade att öka än minska.
– Jag upplevde att vi som ville satsa på korthåren
måste göra något radikalt, för läget var närmast katastrofalt, säger han.
Det blev då naturligt att de som ville vidare försökte prata sig samman och skapa Korthårsgruppen.
Men Ingvar Sahlberg menar att många från främst
strävhårssidan ville se Korthårsgruppen nedlagd.
– Fast det fanns en entusiasm hos oss som gav
kraft att jobba hårt med många och långa telefonsamtal och träffar, säger han.
Korthårsgruppens initiativ och resultat med minskad inavel och bättre resultat på jaktproven gav gensvar. Ingvar Sahlberg menar att i takt med minskande
registreringssiffror på både korthår och i än högre grad
hos strävhåren fanns i slutet av 1990-talet ett intresse
från strävhårssidan att ansluta till gruppen. Man ville
skapa en Jakthundsgrupp med ägare och uppfödare av
strävhårig och korthårig normaltax.
– Men det röstades ner av Korthårsgruppen, säger
han.

Maud Andersson tog ett stort ansvar för avelsproblemen och skrev mängder med artiklar och statistik
till Korthårskatalogen de första tio åren.
Maud Andersson höll i bland annat valpundersökningen och kan inte sluta förundras över vilket gensvar som den fick. Sannolikt var det att alla fick vara
anonyma och kände att arbetet var för rasens bästa.
Men det fann motståndare som trodde att vi bara var
ute efter att hitta fel.
– Tvärtom så var arbetet för rasens bästa och när
man insåg det så vände det, vilket den höga svarsfrekvensen på över 80 procent vittnar om, säger hon.
Den sammanställda hälsoundersökningen visade att
korthårstaxen inte har större hälsoproblem än någon
av de andra taxraserna och storleksvarianterna. Maud
Andersson pekar på att genetiker Lennart Swenson
som följde arbetet med hälsoundersökningen sammanfattande säger, att som helhet är den korthåriga
taxen av normalstorlek en förhållandevis frisk ras.
Det är inte utan stolthet som de tre ser hur Korthårstaxen utvecklats under de 25 år som gruppen arbetat.
De pekar inte minst på den framgång på drevproven
som kommit och att de korthåriga taxarna i dag kan
mäta sig fullt ut med strävhårstaxarna.
– Det visar jaktproven, som är den enda värdemätare vi har, säger Per Axelsson.
Text & foto: Ulf Granström

Ingvar Sahlberg med två av sina jaktprovsmeriterade
tikar, Torbax Berit som är fyrfaldig champion och
hennes dotter Torbax Brita.

Omslagsfoto: Olof Backström
8

