
Maud Andersson till minne 

Med svag vind, ja kanske måttlig bris kom Maud Andersson med familj till Möklinta i slutet på 1980-

talet. Vi blev bekanta på Taxens dag och talade oss varma för vår kära ras och hur man kunde mäta 

och värdera den jaktliga biten. 

Maud Andersson tände på idén, för då fanns bara en handfull taxar som kanske kunde uppnå 

avelspris i brons i klubben i Västmanland. 

Louise Larsson tillsammans med Maud Andersson gjorde en första sammanställning och katalog på 

fyra sidor. 

Maud Andersson, Per Axelsson och jag, Ingvar Sahlberg, samlades i vårt kök, och eftersom Svenska 

Taxklubben var passiv när det gällde avels- och utvärderingsfrågor kom Korthårsgruppen igång och 

grupper med olika arbetsuppgifter bildades. 

Maud Andersson satt som avelsråd i Svenska Taxklubben från mitten av 1980-talet fram 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. 

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 1986 kom hon i 

kontakt med genetiker professor Per-Erik Sundgren vid Taxklubbens avelskonferens. Beslut togs i 

Korthårsgruppen att stoppa matadoraveln med en gräns på max 100 valpar per hane som 

livsproduktion. 

Maud Andersson låg bakom att en defektundersökning och unghundsgranskning kom igång, något 

som Taxklubben centralt ansåg helt onödigt. Men genetikerna Per-Erik Sundgren och Lennart 

Svensson var positiva och hjälpte igång arbetet. 

Maud Andersson höll i bland annat valpundersökningen som fick ett enormt gensvar. Sannolikt var 

det att alla fick vara anonyma och kände att arbetet var för rasens bästa. 

Men det fanns motståndare som trodde att Korthårsgruppen bara var ute efter att hitta fel. 

Men 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. 

Maud Andersson förde all statistik manuellt, något som saknade motstycke och som gjorde att 

Korthårsgruppen fick ett stort erkännande i jakthundskretsar. 

Maud Andersson gedigna och idoga arbete i Korthårsgruppens tidiga historia har varit vägledande i 

arbetet. Hon blev också en av klubbens första hedersmedlemmar och det är med värme vi minns 

hennes insatser. 

Ingvar Sahlberg 


