
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SVEMUS - Svenska Musklubben 

 
Svenska Musklubben, eller som den till vardags kallas, SVEMUS, bildades 1987 som en 
underavdelning till Svenska Råttsällskapet, blev självständig förening 1990 och är landets enda 
rikstäckande musförening. 
 
SVEMUS viktigaste uppgifter är: 
 

• Att väcka och hålla upp intresset för möss 
• Upplysa om skötsel, beteende, sjukdomar mm. 
• Anordna utställningar och medlemsmöten. 
• Informera och uppmuntra till god djurhållning och seriös uppfödning 

 
Utställningar arrangeras flera gånger om året i Pet Class och Standard klass. Standard är den 
traditionella, hobbyinriktade utställningsformen där man huvudsakligen bedömer musens 
utseende efter fastställda regler. Till de möss som bäst motsvarar det föreskrivna idealet för sin 
variant delas antingen Certifikatskvalite (CK) eller Certifikat (Cert) ut. Tre CK kan ge titeln 
Premier och tre Cert kan ge titeln Champion. Även titeln Grand Champion kan erövras.  
Pet Class är en modernare, sällskapsinriktad utställningsform där bedömningen sker på tamhet, 
skötsel, kondition och temperament. Musen kan erövra titlar som Guld-, Silver-, Brons- och 
Grand Pet. Denna idé var SVEMUS först med bland smådjurskubbarna. Övriga utmärkelser är; 
Årets mus, som en mus kan få om den väckt speciell uppmärksamhet under det gångna året, 
SVEMUS Hedersdiplom, som tilldelas någon person som gjort en betydelsefull insats för 
föreningen, samt årets Diamantmus som går till den mus med sammanlagt bästa resultat i 
bägge klasserna. 
 
SVEMUS arrangerar medlemsmöten och kurser för att uppmuntra till god djurhållning och 
seriös uppfödning. SVEMUS arrangerar även studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet i 
hela Sverige. 
 
I föreningen finns ett tiotal registrerade uppfödare som registrerar och skriver stamtavla på 
mössen. SVEMUS ställer skriftliga krav på god djurhållning samt omdömesfull uppfödning och 
försäljning samt att uppfödarna också följer Jordbruksverkets regler och riktlinjer.  
 

Besök oss på Internet! 
 
Adressen är  www.svemus.org 
 
På våran webbsida finns b.la. en kalender, sökbara utställningsresultat, möss till salu, 
klubbshoppen och mycket mer. Här hittar du den senaste informationen om vad som är på gång 
i SVEMUS. Vår mejladress är: info@svemus.org 



 
Medlemskap i SVEMUS 

 
Som medlem i SVEMUS får man tidningen Husmusen 4 ggr per år, varav 2 dubbelnummer. 
Den håller ett högt läsvärde med ett varierat innehåll för alla åldersgrupper - allt från 
klubbinformation till fakta artiklar. När man blir medlem får man en klubbknapp och 
medlemskort. Man får också rösträtt, annonsera gratis under radannonser i Husmusen, 
registrera sina möss och utnyttja andra klubberbjudanden. 
 
Medlemsavgiften sätts in på SVEMUS pg nr: 435 31 02 � 9 
Namn, adress, telnr samt födelseår skall skrivas på inbetalningskortet. 
 
 
Avgift för kalenderår (1 jan � 31 dec) 
medlem from 1 juli betalar halv avgift. 
  
* Som familjemedlem får man inte Husmusen 

 
 
 

SVEMUS kontaktnät 2004 
 
Ordförande och huvudkontaktperson: Eva Holmberg, Tfn 08-752 70 64 
Ribeg. 172, 164 45 Kista,  eva@svemus.org 
 
Kassör: Annelie Persson,  Tfn 0380�126 41 
Bodav. 4A, 571 42 Nässjö,  annelie@svemus.org 
 
Sekreterare: Görel Forsling, Tfn 026�51 33 56 
Smultronv. 1C, 806 35 Gävle,  gorel@svemus.org 
 
Registrator: Anna Nilsson, Tfn 08�583 562 35 
Fabian Wredes Gränd 4, 176 76 Järfälla,  anna@svemus.org 
 
Utställningsansvarig: Sthlm� Eva Holmberg, Gävle� Görel Forsling, Nässjö� Annelie Persson 
 
Ordförande domarråd: Anna Nilsson, se ovan 
 
Webbmaster: Åsa Rosenberg, asa@svemus.org och telefon 031-248751 
 
Övriga kontaktpersoner i landet: 
 
Elin Mattsson 
Lindöv 13, 817 30 Norrsundet 
vattnadal@swipnet.se 
 

Carina Mohlin 
Tfn 0141-562 04 
Lustigkullev 10 C, 591 46 Motala 

Desirée Lennklo 
Tfn 042-18 22 00 
Öresundsg. 20A, 252 28 Helsingborg 

Annelie Persson 
Tfn 0380-126 41 
Bodav. 4A, 571 42 Nässjö 
annelie@svemus.org 

 

Sverige 125 kr 
Inom Europa 245 kr 
Övriga världen 265 kr 
Familjemedlem* 30 kr 



Presentation av den tama musen 
 

Vår sällskapsmus härstammar från Husmusen, Mus musculus, 
och kallas oftast bara för tammus. Dansmus, popcornmus, 
micromus m.m. är missvisande öknamn på tammöss! Blanda inte 
heller ihop tammusen med taggmus, zebramus, nilmus eller 
natalpälsråtta (natalmus) då dessa är helt andra musarter utan 
något som helst släktskap med tammusen.  I SVEMUS finns det 
medlemmar som föder upp och registrerar ovan ovanligare 
musarter, utställningsstandard för dessa är även under arbete.  
 
Trots sin ringa storlek är möss intelligenta, nyfikna och aktiva djur 

som kräver mycket stimulans för att trivas i fångenskap. Till att börja med bör man skaffa en 
rymningssäker och rymlig bur. Den bästa buren är ett stort akvarium med nätlock. Önskvärda 
minimått för en musbur är ca 50x30 cm. Som bottenmaterial rekommenderas aspflis eller 
pappersströ (cellulosapellets), använder du någon form av kutterspån så skall du se till att det 
är dammfritt och att det inte luktar starkt. Hö och halm tycker mössen om att boa och springa 
runt i, men se upp med var du tar det ifrån så att du inte får med dig någon form av ohyra hem. 
Inred buren med hjul, mindre kartonger, hus, hängmattor av tyg, strumpor, leksaker och papper 
att boa med. Pinnar och kvistar uppskattar mössen att både gnaga och springa på. 
 

Musen är allätare. Den äter mycket i förhållande till sin storlek och 
skall därför alltid ha tillgång till mat. Basfodret ska innehålla de fyra 
sädesslagen - där finns de flesta vitaminer, mineraler och 
spårämnen en mus behöver.  Fröer, nötter, frukter och grönsaker 
är också en viktig del av dieten. Mus & råttpellets (fullkostfoder) är 
ett annat bra alternativ till ovan basfoder. Bjud också musen på 
annan färsk mat som t.ex. bröd, en mindre mängd kött och fisk. 
Det skall alltid finnas färskt vatten i buren.  
 
 

Möss lever 1½ - 2½ år. Hanar blir lättare tama än honor, men har en mer utpräglad och tyvärr 
genomträngande doft som de använder för att markera sitt revir. Det är ganska vanligt att en 
mushane inte kommer överens med andra mushanar, vilket betyder att den i så fall får bo 
ensam. Trots detta är möss flockdjur. Skall du ha honor bör du skaffa två stycken, då de trivs 
bäst i sällskap. Tänk på var du köper dina honor, eftersom de kan blir dräktiga redan vid 5 
veckors ålder om det finns hanar i buren. 
 
Mushonan är mogen för parning vid ca 4-10 månaders ålder. Hon är dräktig i 21-25 dagar. 
Kullstorleken varierar mellan 5 och 15 ungar. De föds utan päls, öppnar ögonen vid 12-14 
dagars ålder. Var noga med att sära honor från hanar vid 4 veckor för att slippa oönskade 
parningar. 
 
Könsskilllnad kan vara ganska svårt p.g.a. att hanen kan dra in sin pung. Pungen syns som ett 
hudveck mellan penis och anal. Honan har kortare avstånd än hanen mellan urinrör och anal. 
Dessutom har hon en slidingång straxt bakom urinröret, en hårlös sträng mellan slidan och 
analen samt 10 juver på magen. 
 
God miljö och utfodring är det bästa sättet att hålla musen frisk! En sjuk mus känns igen på att 
den kryper upp i ett hörn, burrar upp sin päls, har rinniga ögon, kliar sig mycket, rör sig lite och 
är kall. Sätt den i en egen bur med värme, vätska, god mat och behandla den på lämpligt sätt. 
Kontakta någon i SVEMUS för goda råd och telefonnummer till muskunnig veterinär. 
 



Möss kan se ut på många olika sätt. Först och främst finns tre olika storlekar på mössen. Vi 
kallar dem svensk typ, engelsk typ och minimus. Dessa tre storleksvarianter kan paras med 
varandra vilket har gjort att det finns många korsningsvarianter. 
 
Den svenska typen är den som mest i storlek och utseende liknar sin vilda släkting husmusen. 
Vikten är 20-30 gram och längd från nosspets till svanstipp ca 20 cm. Engelsk typ är en lång 
och stor mus. Den har stora öron och en svans som oftast är längre än kroppen. En vuxen 
engelsktypad mus väger 40-70 gram, men kan även väga mer, och är ca 30 cm lång från 
nosspets till svanstipp. Minimus är den minsta varianten av tammus. Svansen är mycket kortare 
än kroppen. Längd på en liten typ är 10-15 cm och vikt 10-20 gram. I Sverige finns 
huvudsakligen svartvita minimöss.  
 
Förutom att storleken på tammusen varierar friskt kan den ha uppåt 30 olika färger, mer än 10 
olika teckningar och minst fyra olika hårlag. Dessa kan kombineras nästintill oändlighet. Om du 
har möjlighet att besöka en utställning kan du se vilka olika varianter som finns. 
 

 
                      Broken                                Siames                                 Bandad  

 
Nedan SVEMUS officiella förkortningar, innefattar både standardiserade färger/teckningar och 

hårlag samt ostandardiserade färger/teckningar/hårlag och typer/arter. 
 

Enfärgade varianter 
svart: sv 
blå: bl 
champagne: ch 
choklad. ck 
cream: cr 
dove: do 
fawn: fa 
röd: rd 
silver: si 
vit: vi 
lilac: li 
gul: gu 
nougat: no 
beige: bg 
 
Tan varianter 
tan: /t 
 
Tecknade varianter 
dutch: /du 
even: /ev 
broken: /br 
variegated: /va 
rumpwhite: /rw 
tricolour: /tri 
bandad: /ba 
 

Övriga teckningar 
pannfläck: /pf 
bläsad: / bl 
berkshire: /be 
pannfläcks berkshire: 
/pfbe 
bläsad berkshire: /blbe 
headwhite: /hw 
huvad: /hu 
merle: /me 
 
Fox varianter 
fox: /f 
 
Skuggade varianter 
sable: sa 
marten sable: msa 
himalaya: hi 
brunmaskad siames:  
sm-br 
blåmaskad siames: 
sm-bl 
chokladmaskad 
siames: sm-ck 
brindle: bri 
 
Tickade varianter 
agouti. ag 
cinnamon: ci 

blå agouti. bl-ag 
lilac agouti: li-ag 
silver agouti: si-ag 
pearl: p 
argente: ar 
blå argente: bl-ar 
lilac argente: li-ar 
chinchilla: cc 
argente cream: cr-ar 
 
Silvrerade varianter 
silver grey: si-g 
silver brown: si-b 
silver fawn: si-f 
 
Övriga färger/teckn. 
pale: pa- 
 
Hårlag 
korthår: kh 
långhår: lh 
astrex: ax 
texel: tex 
satin korthår: skh 
satin långhår: slh 
satin astrex: sax 
satin texel: stex 
 
 

Typ 
svensk: sve 
engelsk: eng 
korsad: faderns typ/ 
moderns typ 
nakenmus: na 
minimus: mi 
taggmus: ta 
natalpälsråtta: nat 
zebramus: ze 
 
Ögonfärg 
rödögd: rö 
svartögd: sö 
rubinögd: ru 
 
Kön 
hane: A 
hona: B 
 
Övrigt 
ostandardiserad färg/ 
variant: os 
joker: okänd 
färg/variant 
*/**/*** antal Cert. 
+/++/+++ antal CK 
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