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Engagerad. Veterinär Eva
Hertil brinner för både sin egen
pudel Bakis och hundar som far
illa på grund av extremaveln.

Eva är årets
modiga vinnare
Varför avlar vi fram hundar som varken kan gå
eller andas eller har kliande hud och ögon?
Årets hundvän, veterinären Eva Hertil vågar
ruska om Hundsverige och prata om extremaveln. Målet är friska och välmående hundar.

här är en
”Det
fantastisk ära

med specialistutbildning i hundens och
kattens sjukdomar, oftalmolog. Hon har
arbetat i 30 år vid Sveriges Lantbruksuniversitet men jobbar nu som konsult med
företaget Djur öga främst på Djurakuten
i Stockholm, Mälaren Smådjursklinik och
Hässelby veterinärpraktik. Hon är flitigt
anlitad som föreläsare och utställningsveterinär.

Text lena heimlén foto thomas hjertén

A

lltför många hundar far riktigt illa.
Det säger veterinär Eva Hertil och får
ett bekymrat uttryck i ansiktet. Den
vanligtvis milda rösten får något vasst i sig.
Hon är upprörd. Och det är inte underligt.
För ett 50-tal hundraser är situationen så
allvarlig att det numera finns regelverk som
beskriver en frisk hund. Det som borde vara
självklart för varje levande varelse, har blivit
nödvändigt att sätta på pränt.
Eva Hertil har länge sett att något måste göras och tar ofta
chansen att lägga fram
sin syn på saken.
– Jag har nog upplevts som besvärlig
och tjatig, säger hon,
men det var det värt.
Och jag har absolut
inte varit ensam. Vi
är många som propagerat för en sundare
hundavel.
I somras föreläste Eva om exteriöra överdrifter vid den internationella konferensen
Djur och människa – för livet.
– Den stora nyheten vid 2010 års konferens
var att man pratade mycket om hundhälsa
och djurskydd, fortsätter Eva som inledde
sommarens föreläsning med att dela ut sugrör
till alla åhörare, för att de skulle få en bild av
hur många hundar har det.

sedan. Ett gäng engelska bulldoggar passerar
besiktningen – alla hässjar och har ansträngd
andning. Några meter in på området segnar
en av hundarna ner och dör. Försök till återupplivning görs men misslyckas. Jag tänkte
efteråt att hur sjutton kunde den hunden passera besiktningen? Vad var det jag inte såg?
Men det var helt omöjligt att peka ut vilken av
hundarna som hade problem. Alla mer eller
mindre rullade fram och hade olika biljud
vid andningen. Underutvecklad luftstrupe?
Hjärtmuskelproblem?
Hjärtproblem
är överrepresenterat i flera
raser.
–
Tän k
att det finns
människor
som anser att
hundavel är
en konstform.
Inte undra på att det blir galet då, säger Eva
och visar ett par röntgenbilder. Där ser man
tydligt skillnaden mellan en bulldogg och en
annan hund av samma storlek.

Namn: Eva Hertil.
Ålder: 59 år.
Yrke: Veterinär.
Hund: Pudeln Bakis, 8 år.
Bor: I Uppsala.
Om att bli Årets hundvän: ”Det är en
fantastisk ära men framförallt ett bevis på
att extremaveln är en viktig fråga. Utmärkelsen visar att det är en angelägen fråga.”

”Skriv att alla
läsare ska sätta
ett sugrör i
munnen, hålla för
näsan och andas”

Eva Hertil har, utöver sin dagliga gärning
i veterinäryrket, ett ovanligt och medryckande engagemang för hundar och
deras hälsa. Utan att tveka har hon gång
på gång larmat om hälsofarorna med den
extrema hundaveln och på ett skickligt
sätt fått människor att reagera.
Orädd och med stark övertygelse
sticker Eva ut hakan och utmanar tunga,
etablerade namn och organisationer
och ruskar om Hundsverige. Hon har
visat ett sällsynt mod och använt sig av
sin roll som veterinär och bidragit till att
hundens hälsa får allt större betydelse
inom aveln.

s

– Vi vill att folk verkligen ska förstå vad
det innebär att ha trånga luftvägar. Skriv att
alla läsare ska ta ett sugrör, sätta det i munnen, hålla för näsan och andas genom röret
medan de läser den här artikeln.
– Ibland blir man gråtfärdig, säger Eva på
sitt stillsamma vis. Som när jag tjänstgjorde som utställningsveterinär för ett par år

Motivering

Förutom andning, ser Eva ofta problem

med ögon och hud. Hon berättar om en
annan patient, en shar pei.
Alla som någon gång fått in skräp i ögat
vet hur besvärande det är.
– Det är ändå ingenting jämfört med att
ha halva ansiktet intryckt i ögat, säger Eva
innan hon börjar berätta om Leo. Vi kan
kalla honom så. Han kom till mottagningen
efter att en annan veterinär misstänkt att
hornhinnan var trasig.
Leo hade fruktansvärt ont och högg vilt
omkring sig. Huden hade skavt mot ögat,

”

n Eva Hertil är legitimerad veterinär

Läs mer om utsatta raser. VÄND
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Årets-

hundvän
också vara så att domarna inte riktigt sett sin
del av ansvaret för hundhälsan. Nu har man i
stället angripit problemen på bred front och
fått stor uppslutning, säger han.
Domarnas ändrade förhållningssätt
gör att de mest överdrivna hundarna inte
längre kommer till utställningarna, menar
Göran.
– Förhoppningsvis använder man dem
inte heller i avel. Men man får inte glömma
att vår uppgift är att bevara rasen inom
ramen för standarden. Det är en balansgång
som ibland kan vara svår.
Nu ska SRD utvärderas och revideras.
Det blir större fokus på vad överdrifterna i
aveln kan leda till för den enskilda hunden
och hela rasens hälsa. Samtidigt tittar man
på om några raser redan nu kan tas bort från
listan. Vissa kanske också behöver läggas till.
Utvärderingsmaterialet är stort.
Domarna tar krafttag, men vad gör upp-

Pristagare. Det är en ära men jag är absolut inte ensam om att kämpa för sundare hundar, säger
Eva. Härliga Hunds chefredaktör Helena Nimbratt gratulerar till utnämningen.

”Ansvaret för att djuren är friska
och mår väl, ligger helt och
hållet hos oss människor”

10
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utställningsdomare, rasklubbar och veterinärmedicinskt sakkunniga.
Det har funnits ett liknande tillägg i alla

rasstandarder som lyder: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som
menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
Det har tyvärr haft ringa
effekt.
Göran Bodegård, allrounddomare, är en av
initiativtagarna till hela
projektet. På frågan om
domarkåren struntat i hundarnas hälsa svarar han:
– Vi har länge sett de
här problemen och talat
om det i tio år minst, men
inte haft verktyg för att
göra något åt dem. Det kan
foto britta dafgård

s

med en kraftig inflammation som följd.
– För att över huvud taget kunna behandla honom, var jag tvungen att få bort huden
från ögonen. Jag fick dra ihop all hud som
hängde i ansiktet och sy ihop den uppe på
skallen. En rejäl ansiktslyftning, kan man
kalla det.
Läkningen tog ett par veckor. Eva kunde
sedan göra en permanent korrigering. Den
överflödiga huden runt ögonen togs bort för
att undvika återfall.
Ska man behöva ta till sådana metoder? Är
det verkligen att ”behandla djur väl”, som det
står i djurskyddslagen? Diskussionerna kring
aveln tog fart i hundvärlden på allvar för fyra,
fem år sedan.
Nu finns Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter
hos rashundar, kort och gott kallade SRD.
De är ett komplement till rasstandarderna
och har tagits fram i ett samarbete mellan

födarna? Det är ju de som har ansvaret
från början, så att säga. För alla raser finns
sedan länge handlingsplaner för aveln; en
rasspecifik avelsstrategi. Eva Hertil säger
att de flesta uppfödare tar problemen på
största allvar, men att gå från ord till handling kan ta tid.
– Vi är på god väg, säger hon, jag bara
önskar att det inte hade fått gå så långt.
Göran Bodegård har mycket positiva erfarenheter av sina kontakter med uppfödarna.
– Redan från start hade vi 90 procent av
klubbarna med oss, säger han, och det var fler
än vi vågat hoppas på. Alla kände att vi inte
gjorde det här för att hänga ut någon, utan
för att vi var måna om hundarnas bästa. Och
då är det ju svårt att vara emot.
Det talas ofta om att raser är ”sönderavlade”. När man ser effekterna av rasaveln
kan man undra om det inte är bättre att
bara ha blandraser. Svaret är nej, menar
Eva Hertil åtminstone om man menar våra
svenska blandrashundar. I länder där hundar
springer lösa och parar sig utan inblandning
från människor, är det bara de starkaste
individerna som överlever. I vårt samhälle,
där människan bestämmer över hundaveln
och skötseln finns det inga belägg för att
blandraserna skulle vara friskare.
– Ansvaret för att djuren är friska och
mår väl, ligger helt och
hållet hos oss människor, säger Eva Hertil. I
naturen finns inte de här
problemen, det är vi som
har skapat dem. Då är det
också vi som måste rätta
till dem.
Förresten, var det
någon som klarade andningsövningen med sugröret genom hela artikeln? n

2 raser som behöver hjälp!

Domarkåren ska
döma så här:

(Utdrag ur särskilda rasspecifika domaranvisningar)
n En exteriördomare ska verka för
att bevara hundrasernas typiska särart inom
ramen för fastställd rasstandard. Detta får
dock aldrig ske på bekostnad av hundars
hälsa genom överdrifter av exteriöra särdrag.
Det är angeläget att tendenser till överdrifter uppmärksammas innan de givit upphov till
ohälsa. De särskilda domaranvisningarna som
redovisas här nedan har tillkommit genom en
inventering i ett omfattande samarbete mellan utställningsdomare, ras- och specialklubbar och veterinärmedicinskt sakkunniga.
Dokumenten nedan ska utställningsarrangörer med raser upptagna i SRD, skicka till
och ha tillgängliga för domare som ska döma
dessa raser.

1 Shar pei

(Ur rasens standardbeskrivning)
n Ögats eller ögonkanternas
funktion får på inget sätt störas av
den omgivande hudens rynkor och
hårstrån. Det är absolut inte önskvärt
med någon form av irritation i ögonglob, bindhinna eller ögonkanter.
Ögonen skall vara fria från entropion.
Diskvalificerande fel: Runda, utbuktande ögon; entropion, ektropion.
Hud, rynkor eller hårstrån som stör
ögats normala funktion.

Generella krav
för alla hundar:

Shar pei. Rasen var längen förbjuden i Sverige men blev godkänd
i och med EU-inträdet 1995. Den
rikliga huden i ansiktet orsakar stora
problem för många hundar.

Andning
w Alla hundar ska kunna andas obesvärat
även under rörelse.
Ögon
w Alla hundar ska kunna uppvisa ögon utan
tecken på irritation.
Hud
w Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på
irritation.
Päls
w Päls ska inte vara så omfångsrik att den
negativt påverkar hundens rörelsefrihet
Rörelser
w Alla hundar ska röra sig naturligt utan
synbar ansträngning eller smärta.
Mentalitet
w Självfallet ska alla hundar ha en mentalitet
som tillåter att de kan fungera i samhället.
Rastypiska beteenden måste beaktas och
tillåtas, men överdrivet reserverat eller
skarpt beteende är inte önskvärt. Aggressivitet och paniskt flyktbeteende tolereras
aldrig.

2 Engelsk
bulldogg

(Ur rasens standardbeskrivning)
n Andningssvårigheter är
absolut inte önskvärt hos rasen.
Diskvalificerande fel: Hund som
har andningssvårigheter. Hund får
ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om
den har anatomiska defekter som
menligt kan påverka dess hälsa
och sundhet.
Engelsk bulldog. En välkänd ras som kämpar med
flera svåra hälsoproblem till exempel hud och hjärta.
Den korta nosen gör det svårt för hunden att andas.

Hederspristagarna 2010
n Fem hedersomnämnanden har presenterats i nummer 11 och 12 2010.
Årets
HUNDVÄN

Årets
HUNDVÄN

arna i Rio
’’Hund
förändrade mitt liv ’’

2010

■
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2010

RÄDDAD. Rhodesianvalpen
Thelma bärs ner av en av
brandmännen och kan
pusta ut hos matte.

Årets
HUNDVÄN

kronor,
Hon har envist samlat ihop 120 000
reser till Rio
hon har lärt sig ett nytt språk och
hundars
två gånger per år. Allt för hemlösa
skull. Karin Eriksson är en stor vardagshjälte
och en riktig hundvän.

2010
2010

TACKSAM.
Quinci
Romero trodde
att
hennes hund
skulle dö i
kylan och av
smärta.

hjälte
Rullande
Rullande hjälte

s!
Gratti

Årets
HUNDVÄN

2010

■ ÅRETS HUNDVÄN är Härliga
Hunds
utmärkelse som varje år
delas ut till en
ny fantastisk hundmänniska,
organisation eller
förening. Dessutom utses
fyra hedersomnämnanden. Pristagarna har
nominerats av Härliga
Hunds läsare. Vinnaren,
som presenteras i nr 1
2011 får titeln, diplom och
5000 kronor.

”Jag älskar spår”

Namn: Kurt Lindfors
Ålder: 75 år.
Bor: I Krylbo i Dalarna.

Grattis!

Familj: Hustrun Solweig,
fyra vuxna barn samt
border collien Memoars
Okey som kallas för
Kejjen.

Kurt Lindfors

D

et går inte en dag utan att Karin tänker
bor
på sina fyrbenta vänner i Rio. Hon
i hus i Fjelie utanför Lund tillsammans
maken
med labradortjejen Sara, 1 år, och
älskar att
Stig. Sara är ett energiknippe som
har hon
hålla i gång. Tillsammans med matte
i lydgått grundlydnadskurs och påbyggnad
nad. Den senaste aktiviteten är rallylydning
och det fi nns planer på att börja spåra.
Jag
– Men jaga på riktigt, nej aldrig i livet.
Karin.
kan inte skjuta något djur, säger
i
Karin är matematiklärare på Komvux
och trivs
Lund. Hon har undervisat i 32 år
jättebra med arbetet
och eleverna. Men trots
det har hon en stilla
förhoppning om att en
dag överraskas av en
lottovinst som ger ekonomisk frihet så att hon
kan hjälpa djur som har
det svårt på heltid.
Karin for till Rio första gången 2003 för att
hälsa på vänner. Två år
med till
senare var hon tillbaka. Hon följde
blev starkt
härbärget för hemlösa hundar och
påverkad av det hon såg.
ck kliva
– Det var hundar överallt. Man fi
miljö
över dem. Det var en enkel, torftig
ut att ha
men hundarna var sociala och såg
det bra.

något
– Nu bestämde jag mig för att göra
här hunsjälv och kände starkt att det var de
darna jag ville hjälpa.
och 120 000 kronor sedan.
den ideella
Hemma i Sverige startade Karin
föreningen Lexia som arbetar tillsammans
som drimed djurskyddsföreningen SUIPA,
Karin
ver härbärget i Rio. Via Lexia samlar
Två gånger
in pengar till mat och mediciner.
Rio och
om året, vår och höst, reser hon till
Karin själv
besöker härbärget. På plats köper
mellanmediciner och mat för att slippa dyra
händer och för att ha full
kontroll över pengarna.
Karin bestämde sig
tidigt för att lära sig
portugisiska och klarar
sig numera bra på egen

”Jag kände
starkt att det
var de här
hundarna jag
ville hjälpa”

hand.
– Det är ett svårt språk
och jag kämpar med det
varje dag. Direkt efter frukosten läser jag O Globo,
Rios största morgontid-

ning, på nätet.
sig
Karin är vardagshjälten som bestämt
för
för att göra något själv. Hon brinner

utsatta djur.
mig så
– Att hjälpa hundarna i Rio ger
har får
mycket. Jag får massor tillbaka och
fyrbenta.
många nya vänner, både två- och
gång är
Ett långsiktigt projekt hon vill få i
ett fungerande nätverk mellan djurskyddsorbeundran för de anställda.
ganisationer över hela världen.
en
De jobbade i motvind under små ekonomiska
– En annan stark dröm är att arrangera
förtröstan,
McCartomständigheter men var fulla av
jättekonsert med till exempel Paul
oavkoroptimism och glädje.
ney, känd djurvän, där intäkterna
mitt liv
– Jag skämdes för att jag dittills i
tade går till djurskydd.
förhåltvå systbara ylat om orättvisor och dåliga
I Rio har hon två adoptivhundar,
ras,
landen utan att göra något själv.
obestämd
av
Puff
och
Piff
heter
rar som
Det är enkelt att uppröras över missförhålfotografiet
som bor hos vänner. Hon visar stolt
på Sara och
landen och ha långa teoretiska utläggningar
i bokhyllan. Där finns också bilder
menar
och Lexia,
om vad som bör göras av någon annan,
på Karins tidigare hundar, Ruff
Karin. Dittills hade hennes engagemang
den senare har gett namn åt föreningen.
stannat på det verbala planet.

Hemlösas bästa vän

Stor eller liten

– är någon i nöd ryck
er vi ut
Motivering
En ensam hund i nöd.

När valpen Thelma
fastnade med tassen i
en trappa tvekade inte
styrkeledare, Peter
och hans män
vill
Härliga Hunds hedersomnämnande
att komma
till
Karin dela med alla som hjälpt till.
jättemycket.
Utmärkelsen betyder
undsättnin
hjälpag. För
– Tack alla som gör det möjligt att
Karin och
hundarna i Rio, sägerdet
fårser strålande
teamet
glad ut.
bär det av till härbärget
I slutet på oktoberHärliga
Hunds
mat och
i Rio igen med nya friska pengar till
hedersomnämnande.
mediciner. ■
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Karin Eriksson räddar
hemlösa hundar i Rio.

E

n kylig eftermiddag i februari
lyckades
lyckades pressa ner sin
rhodesian ridgebackvalpen
trampdyna i ett av
Thelma,
hålen i trappan.
8 månader, fastna med
tassen i en
– Jag trodde att hon skulle
trappa av stål. Hunden
dö så som hon
ylade och tjöt och
ylade.
påkallade förbipasserandes
och grannars
Thelmas situation fick
uppmärksamhet. Snön
omgivningen att
låg vit och det var
agera. En av grannarna
skymning i Skåne. Matte
tog initiativet och
Quinci Romero
ringde till räddningstjänsten.
är amerikanska men
bosatt i Sverige och
Snart anlände
en bil till parkeringsplatsen
arbetar som läkare. Hon
i bostadsområvar på besök hos
det. Det var styrkeledaren
en god vän i Lund.
och befälet Peter
Quincis bror Colin
Karlsson med sina brandmän.
Romero från USA hade
följt med henne
till Kulgränd. Det är
en välbekant miljö
PETER MÖTTE EN PERSON
som Quinci traskat många
som berättade att
gånger, ofta med
man hade försökt ge
sin äldre rhodesian
hunden något smärtridgeback Thatcher,
stillande men att valpen
6 år. Det hade aldrig
fortfarande hade
tidigare hänt någon
mycket ont. Man försökte
olycka, men lilla valpen
dessutom få loss
Thelma är på fl era
tassen med hjälp av matolja
sätt mer olycksdrabbad
men det fungän den äldre tiken,
erade inte.
berättar Quinci.
– Vi var så upptagna med
– Vi har gått upp och
att hålla henne
ner för trappan så
lugn, berättar Quinci
många gånger men detta
och tillägger att mathar aldrig inträffat
oljan inte alls fick trampdynan
tidigare, säger Quinci
som fortfarande inte
att glida ur
hålet eftersom den hade
riktigt kan förstå hur
svullnat så.
hennes valp Thelma
Eftersom trappan är placerad
på utsidan

Grattis!
Räddningstjän
Syd

st

DJURENS HJÄLTAR. Vi
blir inte störda av att
åka på djurlarm. Det är
snarare vår skyldighet
och man blir en erfarenhet
rikare, säger styrkeledare Peter Karlsson.
Därför är han en av
årets hundvänner.

av huset kunde räddningstjänsten
inspektera
hur hunden satt fast. De
tjänstgörande kunde
konstatera att trampdynan
hade tryckts ner i
ståltrappans rektangulära
hål.
– Det fanns inte en
chans att dra upp
den ur samma hål som
den hamnat i, säger
Peter.
THELMA HADE SÅ ont
att hon ylade bara man
nuddade trampdynan.
– Att få loss henne var
komplicerat eftersom
vi
inte kunde få in ett verktyg i direkt anslutning
till hålet. På grund
av
smärtan fick vi arbeta
utifrån och in mot tassen och det var viktigt
att göra det med så små
rörelser och så lite ljud
som möjligt.
Brandmännen använ-

Will rycker
ut för djuren

HÄRLIGA HUND UNDRAR:

Ställer räddningstjänsten upp på djur?

Djur i nöd ska räddas.
Det säger
styrkeledaren Peter Karlsson.
– Vi gör alltid ett försök
att rädda dem
på Räddningstjänst Syd,
Station Lund. Djur
är levande varelser men
när det handlar om
farliga djur såsom aggressiva
hundar och vid
brand måste vi tänka på
personalen först.

de sig av bågfi lsblad och
avbitare.
– Ju närmare vi kom
trampdynan desto
mer kunde vi lätta på trycket.
För att slutligen få loss
tassen var de
tvungna att såga direkt
i närheten av trampdynan.

Gör så här
om din hund
hamnar i nöd

■ RING EN VETERINÄR om
du är osäker och
bara vill rådfråga. Ibland
kopplas djurambulansen in när brandmännen
är ute på uppdrag,
ofta handlar det om större
djur som skadats.

■ RING SOS, där kan man
bedöma om räddningstjänsten ska larmas.

Efter mycket tålamod
lossnade tassen

och alla jublade. Många
hade samlats kring
En ensam
olyckan och följde hela
ning.
uzer, dramat med spänriesenschna
– Alla från räddningstjänsten
d
var helt
underbara, säger Quinci.
– Problemet nu var att
en misshandla
De var jättefantasså fort vi nuddade
tiska, så tålmodiga. De
tassen försökte hunden
dra upp den och
ik ellerhade verkligen en bra
känsla för djur.
rottweilert
hon ylade hela tiden.
Den sista sågningen
tog tid.
en hjälplös blandispå Räddningstjänst
djur
Syd berättar
Närattett
de inte
gör skillnad på djur
hanne.
och människor.
Will
rycker
– Är någon
är i nöd
i nöd rycker vi ut, det
är vårt
uppdrag.ut med
■ BRANDMANNEN PETER
Wright
Karlsson och hans team
Han förklarar att de är
ryckte
lite av ”tusenkonsttveklöst ut för att med
närer” som måstensen.
stort
hitta lösningar.
Djurambula
tålamod och beslutsamhet
– Vi pratar mycket sinsemellan,
rädda en liten valp i nöd.
utbyter
till
rätt
erfarenheter,
För
hartittar
Djur
– pratar
på bilder av händelser och
dem är det en självklarhet
att
igenom dem. Det handlar
rädda ett liv oavsett om
det
förnuft. vård, säger ofta om sunt
handlar om djur eller människa. snabbHunden skulle ju kunna ha varit
en
människa, man måste
ta det lugnt. Ja, så
han.
enkelt är det.

Styrkeledaren Peter Erik
sson och
hans team hjälper stor
som liten.
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DjuInspirationen till Djumenar Will.
RSPCA, menar
Will. Inspirationen till
hinner
RSPCA,
frivilligorganiläge innan vi hinner
från frivilligorganihan från
ck han
fick
et
skarpt läge innan vi En man
rambulansen fi
blir skarpt
et blir
har
rambulansen
själv har
han själv
där han
på kansliet i Göteborg. En man
■
sesupp
Sjöräddningen, där
sationen Sjöräddningen,
■
sesupp på kansliet i Göteborg.hund och
och
sationen
är
Djurambulansen är
för Djurambulansen
bärgat en
Även för
har bärgat
lösspringande hund
en lösspringande
skeppare. Även
varit skeppare.
har
hinner
O.
varit
och O.
A och
jobbet. Polisen
till jobbet.
utgör A
den till
som utgör
Polisen hinner
med den
tagit med
nu tagit
medlemmarna som
det medlemmarna
nu
dem
är dem
det
oss är
Djurambulansen
till Djurambulansen
med oss
få med
ringer till
vill få
vi vill
utan ringer
hämta, utan
människor vi
inte hämta,
De människor
inte
så
–– De
är Djuramväg. För
vård så
rullar ii väg.
få vård
detta är Djuramskadade djur
ska få
För detta
att skadade
genast rullar
djur ska
som genast
tycker att
som tycker
som
djur
utryckningar
som
snabba utryckningar
vanvårdade djur
roll: snabba
att vanvårdade
och att
speciella roll:
möjligt och
som möjligt
bulansens speciella
snabbt som
bulansens
omhändersnabbt
eller omhändervård eller
behöver vård
situation.
som behöver
sin situation.
ur sin
djur som
ut ur
för djur
tas ut
ska tas
för
ska
tagande.
har
Vi har
tagande.
ambuhit
jag hit
när ambukörde jag
fästning när
djurfundamentalist. Vi
Honom körde
Bohus fästning
ingen djurfundamentalist.
är ingen
Ludde. Honom
Jag är
är Ludde.
där är
Bohus
Det där
–– Jag
mellan
en
–– Det
ingen
Bredvid en
skillnaden mellan
är ingen
till skillnaden
det är
gator. Bredvid
men det
Kungälvs gator.
inställning till
sedan, men
genom Kungälvs
nykter inställning
kör genom
en nykter
månader sedan,
era månader
lansen kör
flera
för fl
alla
att alla
en
är att
lansen
tycker
för
riesenschnaujag
en
Will.
Det
är
med
män
två män med en riesenschnaumänniskor. Det jag tycker
honom, säger
står två
och människor.
ha honom,
djur och
velat ha
säger Will.
har velat
grävskopa står
som har
förutdjur
när
grävskopa
humana förutlyrisk när
mellan
som
blir lyrisk
under humana
som blir
blandis mellan
vård under
kille som
en blandis
till vård
glad kille
rätt till
en glad
kanske en
har rätt
koppel, en
djur har
Ludde, kanske
ett koppel,
zer ii ett
Lilla Ludde,
hoppat
djur
på.
har hoppat
na,
zer
vi har
fina,
Lilla
hälsa på.
när vi
att hälsa
med fi
Will när
oss med
på oss
människor att
tittar på
förklarar Will
nya människor
två nya
pudel, tittar
och pudel,
sättningar, förklarar
kommer två
det kommer
schnauzer och
sättningar,
mig
det
ärr.
schnauzer
rusade emot mig
–– Han
elakt ärr.
nosen har
neongula bilen.
ett elakt
den neongula
Över nosen
han ett
bilen.
in ii den
Han rusade emot höll
har han
ögon. Över
mörka ögon.
in
och höll
mörka
Rannebergen
parkeringen och
honom ii Rannebergen
på parkeringen
Sveriges
upp honom
Bristen ii Sveriges
plockade upp
på
Jag plockade
Bristen
skrattar
–– Jag
utseväl utseär väl
tokspel, skrattar
få tokspel,
Det är
Will
att få
på att
halsen. Det
blev Will
runt halsen.
djurskydd blev
elkabel runt
en elkabel
på
med en
djurskydd
lämoch lämmed
honom,
Sjöström och
har velat ha honom,
Henrik
att ingen
gör att
ett
medveten om
för ett
som gör
Henrik Sjöström till
om för
ingen har velat hasom
endet som
medveten
Will.
penendet
kopplet till Will.
jättebra som pennär
över kopplet
nar över
vore jättebra
sedan, när
och vore
år sedan,
go och
så go
par år
är så
han är
nar
men han
par
ordentblir ordentmen
Schnauzern blir
dåvarande
och dåvarande
han och
Schnauzern
sionärshund.
han
Will
av Will
sionärshund.
rottweilertiken
omklappad
om
av
ligt
plockade
också
hustrun
berättar också om rottweilertiken
ligt omklappadhoppa in i
Will berättar
hustrun plockade
Will
får hoppa in i
paintballkulor
den får
katt
skjutit paintballkulor
innan den
påkörd katt
hade skjutit
en påkörd
upp en
Någon hade
innan
Saorsa. Någon
upp
av
det av
bär det
kunde
Saorsa.
Hon kunde
Sedan bär
bilburen. Sedan
industriområde. Hon
motorvägen.
ett industriområde.
på motorvägen.
bilburen.
henne ii ett
på henne
på
operepå
Djurskyddsbehövde
Göteborgs
polioch
till
opereDjurskyddsringde
bakbenen
–– Jag
behövde
på
till Göteborgs
stödja på bakbenen och
inte stödja
Jag ringde polieinte
identifieutan identifi
Men utan
frågade
kronor. Men
som frågade
000 kronor.
sen, som
25 000
för 25
förening.
ras –– för
köpte
sen,
Vi köpte
säger
förening.
igen?” Vi
enligt
ras
den igen?”
faciliteterna, säger
över den
utvägen, enligt
har faciliteterna,
enda utvägen,
de har
backa över
inte backa
du inte
bilarna, de
avlivning enda
har bilarna,
är avlivning
”kan du
Vi har
ägare är
rad ägare
en
med en
”kan
–– Vi
träff med
rad
inställning.
utan stämde träff
samma inställning.
inte
Will. Och
vi samma
förslaget utan stämde
svensk djurpolitik.
har vi
det förslaget
så har
illa
var illa
inte det
Och så
djurpolitik.
Will.
katten var
emot
medlemsatt katten
svensk
gå emot
och medlemsaldrig gå
företag och
att aldrig
från företag
konstaterade att
med att
som konstaterade
noga med
sponsring från
väldigt noga
veterinär som
är väldigt
Genom sponsring
Jag är
veterinär
Genom
en
–– Jag
humant.
var en
Västsverige.
in –– humant.
bara var
bilar ii Västsverige.
det bara
somna in
tre bilar
när det
ck somna
fick
dag tre
men när
Den fi
det ii dag
beslut, men
nns det
finns
skadad. Den
avgifter fi
länsstyrelsens beslut,
skadad.
avgifter
göra
Skövde.
länsstyrelsens
ck göra
till Skövde.
fick
ut till
vi fi
bil ut
nästa bil
tyckte jag att vi
årsskiftet rullar nästa
Efter
ekonomisk fråga,
Engfråga, tyckte jag attvia
hela
Efter årsskiftet rullar
bilar ii hela
ekonomisk
ut bilar
Facebook
tankeverksamhet. II Engplacera ut
ska placera
vi ska
insamling via Facebook
att vi
en insamling
är att
tankeverksamhet.
startade en
Tanken är
Vi startade
något. Vi
stora
den stora
–– Tanken
nns den
ansvaret
efterfi nns
något.
Dessutom efteruppvuxen, fi
tillsynsperson ansvaret
är uppvuxen,
en tillsynsperson
kronor. Dessutom
Will är
får en
000 kronor.
där Will
30 000
Sedan får
land, där
ihop 30
ck ihop
fick
landet. Sedan
och fi
betalar
land,
som betalar
landet.
som
–– och
Det som
RSPCA, som
n RSPCA,
priset. Det
halva priset.
bilen.
n
djurskyddsföreninge
Blå Stjärnan halva
att
skänkte
vård
djurskyddsföreninge
ns
bemanna bilen. djurskyddsföreningens
behöver vård
att bemanna
skänkte Blå Stjärnan
djur behöver
som djur
fall som
de fall
rehabilitering.
vid djurskyddsföreninge
hennes rehabilitering.
kostnader ii de
till hennes
framme vid
är framme
alla kostnader
går till
Vi är
över går
blev över
alla
rum
Vi
att
eget rum
jag att
blev
ett eget
tror jag
får ett
betala.
nu tror
kan betala.
Och nu
ägare kan
frihet. Och
Schnauzern får
ingen ägare
betyder frihet.
men ingen
Saorsa betyder
inackordering. Schnauzern
djur
men
inackordering.
skadade djur
–– Saorsa
henne
efterforskge henne
inga skadade
att ge
vidare efterforskför att
opereras inga
medan vidare
henne, för
åt henne,
Sverige opereras
vatten
familj
–– II Sverige
och
lt
bra
fi
medan
en
med
har
åt
vi
vatten
de
får de
mot
■
med fi lt och
Möjligen får
trycks mot
vi har en bra familj
hon. ■
ägaren. Möjligen
på ägaren.
hundnosar trycks
förtjänar hon.
tag på
Det förtjänar
små hundnosar
får tag
livet. Det
Flera små
man får
görs. Flera
innan man
chans ii livet.
ningar görs.
andra chans
en andra
innan
ningar
en
båsdörrarna.
smärtlindrande.
glasrutorna ii båsdörrarna.
till
smärtlindrande.
51
glasrutorna
motsvarighet till
en motsvarighet
51
behöver en
Sverige behöver
Sverige

D

”Tanken är att
vi ska placera
ut bilar i hela
landet”
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Kurt viger
sitt liv åt
hundarna
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■ I 50 år har Kurt Lindfors
frikostigt
sig av sina gedigna hundkunskaper delat med
och utan
krav på ersättning hjälpt
hundratals hundägare. Glädjen han känner
för arbetet med
hundarna är inspirerande
och sprider sig till
både djur och människa.

urt Lindfors är en riktig
hjälte. Han har
svaret för de fyra barnens
ägnat hela sitt vuxna
uppfostran.
liv åt att hjälpa
– Våra barn vistades nästan
andra hundägare och räddat
mer i klubbstugan än hemma, berättar
dar från en hotande avlivning deras hunKurt och säger att
på grund av
de ibland kunde fråga ”när
felaktigt beteende. Allt
de skulle åka hem
genom lite sunt förnuft
till torpet” och då mena
och en gedigen kunskap
klubbstugan.
om hundar. Sin hundKurt är utbildad instruktör,
kunskap har han ödmjukt
lärare i Hunddelat med sig av
tjänst samt domare i spårarbete
till alla de som har bett
honom om hjälp. Och
och bevakning.
aldrig har han velat ha
ersättning för det.
– Jag brukar börja med
– Glädjen över
att prata med
att kunna hjälpa
hundägarna om vad
de
hundarna är belöhar för problem. Ofta
ning nog, säger
beter sig hundarna fel för
Kurt.
att ägarna inte har varit
Det är många
konsekventa och använt
TOKFNATT. Med en sådan
fantastisk husse är
som har tagit chansin röst fel, säger Kurt.
det inte konstigt att man
blir lycklig.
sen och rådfrågat
Därefter visar Kurt
honom. Och han
hur ägarna ska agera
Dessutom har vi flera andraplaceringar
har ställt upp i alla
tillsammans med huni SM,
berättar Kurt stolt.
väder, kvällar som helger.
den. Han förklarar att
de behöver sätta upp regler
– Telefonen har gått
och sedan får de
varm här hemma
FÖRMODLIGEN HADE
en
hemläxa att träna på.
under mer än 50 år, berättar
han rönt många fler
Efter ett tag får de
Kurts fru Solframgångar om han hade
komma tillbaka och visa
weig, när Härliga Hund
lagt mer tid på att
hur det har
hälsar på paret
träna sina egna hundar
Han har även tränat hundförare gått.
hemma i Krylbo i Dalarna.
i stället för att hjälpa
i
lydnadsandra.
och spårträning. Det är
ett område som han
– Allt handlar ju inte
själv brinner extra starkt
SEDAN 1960 HAR Kurt
om att tävla och
för. Han lägger spår
hållit till på Avesta
vinna priser. Det viktigaste
flera gånger i veckan
brukshundsklubb. Här
är att få hunden
åt sina kursdeltagare
har han hjälpt många
att fungera i vardagen,
och åt sin egen hund,
hundägare att hitta en
säger Kurt klokt.
border collien Kejjen.
fungerande kommuKurt var 50 år fyllda
Tillsammans med Kejjen
nikation med sina hundar
innan han tog körhar han tre certififör att komma
kort. Innan dess ringde
kat i sök och ett i spår.
tillrätta med olika problem.
hans träningskompisar alltid och erbjöd
Det har funnits hundar
Det riktigt lyser om honom
honom skjuts till
i Kurts liv ända
när han berättävlingar runt om i landet.
sedan i barndomshemmet.
tar om alla hundägare
Ibland körde de
som han har mött och
enkom för att Kurt skulle
– Hundarna var mina bästa
fått möjlighet att hjälpa.
kunna tävla med
kompisar. Jag
sina hundar.
hade speciellt god kontakt
– Det går att få rätt
med en blandras
på de allra flesta
– Så det är väl inte så
som kallades för Boy,
hundar eftersom det till
konstigt att jag vill
han följde med mig
99 procent beror på
hjälpa andra då jag kan,
överallt, säger Kurt.
ägarna att hunden inte
ler Kurt.
uppför sig som den
Numera när han själv
Femton år gammal
ska, säger Kurt.
har körkort och bil
tog Kurt över sin
åker han och Solweig ofta
brors schäfer Tarras som
Han har aldrig misslyckats,
ut i skog och mark
han var aktiv med i
trots att han ofta
i hela Sverige för att tävla.
Salas brukshundklubb.
har varit sista hoppet för
Tarras la grunden för
de som sökt hjälp.
Han håller hela tiden
Kurts livslånga kärlek
Kurt är noga med att
koll
till rasen schäfer.
lyfta fram att han
händer inom hundträningens på vad som
– Det har blivit några schäfrar
inte hade kunnat hjälpa
värld.
så många hundar och
genom åren
– Utvecklingen går ständigt
men den som jag nådde
människor om det inte
mest framgångar med
framåt. Det
hade varit
finns mycket som var bra
var Gunett, hon och jag
fru hade stått för markservicen för att hans
i den gamla skolan,
stod på
och huvudanmen jag välkomnar den
pallen på Svenska Mästerskapet förstaprismjukare attityden som
i spår 1965.
har vuxit fram i hundsverige,
säger Kurt. ■

”Det viktigaste
är att få hunden
att fungera
i vardagen”

I hela sitt liv har Kurt Lindfors
hundägare att få en bättre hjälpt
relation
med sina hundar. Ibland
har
räddat livet på avlivnings han
hotade
hundar. Och han gör allt
utan att ta
ett öre betalt.

■

50
50

Hobby: Egna familjen och
att hjälpa andra.
Favoritgren: Spår (om man
lägger ihop alla spår
som Kurt har lagt under
årens lopp skulle det bli
tusentals mil).
GLÄDJEHÄLSNING. Schnauzern Elton skriker av glädje
när han ser Kurt. Matte
Britt
Mago Wiklund berättar
att
Elton är väldigt envis men
efter att ha fått hjälp av
Kurt
kastar sig Elton inte längre
mot andra hundar.

GENERÖS. Border
colline Kejjen är Kurt
senaste hund. Tillsammans lever det
ett rikt hundliv.

dade djur. Kurt Lindfors står
Will Wright räddar ska
alltid på hundarna
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