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Har du tænkt over, om du vil have en hamster eller marsvin som kæledyr?

Denne bog hjælper dig med at vælge det dyr, der passer bedst til dig.         
Her kan du læse, hvordan marsvin og hamstere skal fodres, aktiveres, hvor-
dan de skal bo, og hvordan du bliver ven med dem.

Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide 
at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have 
lang eller kort pels. De er flokdyr, og du skal derfor have mindst to sammen. 
Det er aktive dyr. 

Bogens anden del handler om hamstere. De ser søde ud, men de lever alene, 
undtagen dværghamsteren som godt kan lide selskab. De er mere forsigtige 
end marsvin, så det tager tid at få dem rigtig tamme. De sover om dagen og 
er vågne om natten. De lever kun to til tre år. 

Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk
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Kunne du tænke dig at få dit eget dyr at 
passe og kæle med? Kunne det være skønt og 
spændende? Men der er en del, du skal finde 
ud af, inden du går ned i dyreforretningen 
eller til en opdrætter for at købe et lille kæle-
dyr. Du skal først overveje:
– hvad vil du bruge dyret til? Skal det være 
til at ae og kæle med, eller er du mest inte-
resseret i og sidde og kigge på, at dit dyr 
leger? 
– har du tid og plads til 
mere end ét dyr?
– vil du have et 
dyr, der er mest 
aktivt om dagen 
eller om 
natten?
– vil du droppe 
andre ting for at 
blive hjemme og 
passe dine dyr? Er der 

nogen til at passe dyrene, hvis du tager væk 
på tur?
– er der en voksen, som også tager ansvar for 
dine dyr?
– Ingen i familien må være allergisk overfor 
hø, for der skal altid være hø i marsvinets bur. 

I denne bog kan du lære, hvordan du passer 
marsvin og hamstere. I første del handler det 

om marsvin, i anden del 
kun om hamstere. 

Marsvin eller hamster? 
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MARSVIN er et godt kæledyr. De er livlige og 
kan godt lide at blive aet og nusset om. De 
skal aktiveres ved at søge efter foder, klatre 
ud og ind af kasser og holdes igang på mange 
forskellige måder, ellers bliver de sløve og for 
tykke. 

De spiser næsten hele tiden, og derfor 
laver de mange pøller. Det kræver en del ar-
bejde at holde deres sted rent. Pøllerne er 
tørre, så det er ikke så stort problem, at de 
lægger dem rundt omkring.   

Marsvin er vågne om dagen og sover om 
natten. De er flokdyr, og derfor må man al-
drig kun have ét dyr, men skal have mindst 
to.

Et marsvin bliver mellem 5 og 8 år. 

HAMSTEREN er også et livligt dyr. Du kan 
uden problemer have en enkelt hamster. Vil 
du have flere, skal du vælge en særlig race, 
dværghamster.
 Det er let at få en hamster til at være ren-
lig, så den kun besørger i en kattebakke.
 Den er mere forsigtig end et marsvin, så 
du skal bruge meget tid på at få hamsteren 
tam, så den ikke bliver bange, når du aer 
den. Lykkes det for dig at få hamsteren helt 
tam, kan du lave meget sjov med den.
 Hamsteren er et natdyr og livligst om nat-
ten. Den er også vågen om aftenen og tidligt 
om morgenen, men den skal have lov til at 
sove i fred om dagen. En hamster lever ikke 
så længe som marsvinet. Den bliver cirka 2 
år. 
 

Hvilket dyr vil du vælge? Hvilket dyr pas-
ser bedst til dig? Måske kender du svaret, når 
du har læst denne bog.
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Hvor køber du dem?
Både hamstere og marsvin kan købes i dyre-
forretninger, hos opdrættere eller foreninger. 
Kig på nettet efter foreninger og opdrættere. 

Marsvin
Hamster
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Der har levet marsvin rigtig længe, faktisk i 
flere millioner år. I starten var alle marsvin 
vilde og levede ude i naturen. 

Der er stadig vilde marsvin hos indianerne 
i Sydamerika, hvor de bor i det høje græs på 
sletterne. Der er forskellige racer, og nogle af 
dem kan blive rigtig store, så store som en 
lille hund. 

 

Vilde marsvin lever i grupper på 8-10 styk-
ker med en han, nogle hunner og unger i 
forskellige aldre. De bygger ikke noget bo. De 
gemmer sig under forskellige ting, som de fin-
der. Nogle gange bor de i huller, som andre 
dyr har gravet i jorden. 

Indianerne i Peru holdt i gamle dage 
meget af marsvin, som de mente var et ma-
gisk dyr, der kunne helbrede sygdomme. Der 
findes ofte marsvin i de billeder, de lavede.

Marsvin i millioner af år!
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I dag er marsvin mest tamdyr hos folk i 
bjergene. Her har beboerne svært ved at 
holde tilstrækkeligt med husdyr på de magre 
græsgange, så man spiser også marsvin. En 
familie kan have 20-30 marsvin.

De bruger også marsvin som gaver. At få 
et han og hun marsvin er en meget fin gave i 
bjergene. 

For fire hundrede år siden kom spanske 
sømænd til Sydamerika, og da de opdagede 
de søde små dyr, tog de dem med hjem. De 
kaldte dem ”havgrise”, fordi de syntes de lig-
nede små grise i hovedet.

Det er blevet til ”marsvin” på dansk, 
måske efter den danske hval ”marsvin”.  

Marsvin blev populære i alle lande. Man 
syntes, de var lette at passe, søde at se på og 
de sagde nogle sjove lyde. De blev selskabsdyr 
i stedet for mad. 

Siden er der fremavlet mange forskellige 
racer i alle mulige farver.

Tænk på den lange rejse de første marsvin 
skulle på fra Sydamerika til Europa, flere 
måneder på et skib!
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Glathårede 

Det glathårede marsvin findes ensfarvet i 
brun naturfarve. Pelsen er cirka tre cm lang 
og tæt. De er robuste og lette at passe. Deres 
pels behøver ingen pleje. Udover brun natur-
farve findes bl.a. sølv-, creme-, orangefarvet. 
De kan også være helt hvide.
Der findes også glathårede med flere farver. 

Tofarvede, som er hvide med farvede felter i  
brun naturfarve, sorte eller røde farver.

De trefarvede er måske de flotteste, og de 
kan have farverne rød, gul, beige eller natur-
farve sammen med sort og hvid. Her er der 
ikke to marsvin, der er ens, for farverne er 
helt tilfældigt fordelt på dyrene. 

Rosetmarsvin 

ABESSINIER er et af de ældste marsvin og 
kom første gang til England 1861. De skal 
have 8–10 hvirvler i pelsen: fire på ryggen og 
fire på bagdelen. Der hvor rosetterne mødes 
dannes en kam, og den skal helst stå op i vej-
ret. Rosetterne får abessiniermarsvin til at se 
kvikke og sjove ud. Det er de også, de hører 
til de livligste marsvin. 

TEDDY har kort pels, cirka 3 cm lang. Den er 
ruhåret og ser rigtig bamset ud - deraf dens 
navn. Den findes i en masse farver og teg-
ninger. Den er rolig og et rigtigt kæledyr!

Mange racer

Der findes mange forskellige marsvineracer. De deles op i glathårede, roset og langhårede. De 
glathårede og langhårede anses for at være mere rolige end rosetmarsvin.  
Hvilke marsvin, der passer til dig afhænger af, hvor aktive de skal være, og hvor meget tid du 
vil bruge på at passe deres pels.  




