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Att vi skulle skaffa hund var
alla i familjen eniga om.
Däremot rådde det delade

meningar om den lämpligaste
tidpunkten.

– Vi väntar några år
till, då har vi gått
ned i arbetstid, sa
maken snusförnuf-
tig som alltid.

– Nääe,
NU!!, sa
dottern och
jag med en
röst.

Vi vann.
Det skulle vara en hanhund

och han skulle heta Ludde. Så
mycket visste vi. 

Rasen – Norsk lundehund -
snubblade vi över och blev för-
tjusta i. En hund som ser ut som
en liten räv och som kan klättra
i berg, det lät roligt.

Jakten på Ludde startade.
Det tog oss nio månader att
hitta honom. Han fanns ing-

enstans i Sverige. Vi fick gå ut-
rikes – till Åland. Där tillverka-
des Ludde under senvintern
och föddes i april.

Nu blev vår längtan konkret –
han fanns ju!

Fyra veckor senare hälsade
vi på Ludde och hans syskon 
i Mariehamn. I ärlighetens
namn liknade de mera söta små
marsvin än hundar. 

Sen längtade vi i ytterligare
fyra veckor. Samt skickade in
ansökan till Jordbruksverket
om dispens för införsel av djur
under 12 veckor. 

Vi fick nådigt lov att importe-
ra Ludde från Åland.

Vi förberedde oss. Läste
hundböcker, övade på komman-
doord, inhandlade säng, skål,
halsband och leksak. Såg ut var
han skulle sova – under lilla
bordet i matsalen.

Fantiserade om hur det skul-
le bli, försökte komma överens
om vad Ludde skulle få göra
och inte göra (inte ligga i säng-
arna, inte i fåtöljer, inte tigga
mat och så vidare). Fast jag såg
förstås på lillmatte att i hennes
rum skulle generösare regler
tillämpas. 

Äntligen kom dagen då Lud-
de hämtades hem från
Åland. 

Efter några minuters bilresa
på väg till Eckerö började Lud-
de yla förtvivlat och ihärdigt
där han satt i mitt knä i baksä-
tet. Herregud, tänk om han lå-
ter så där på Ålandsbåten ock-
så, folk kommer att tro att vi är
hundplågare.

Nån i bilen kom på den lysan-
de idén att låta Ludde vara på
golvet. 

Bingo! 
Han blev tvärtyst och somna-

de. Han sov i princip sig ige-
nom såväl båtresan till Grissle-
hamn som bilresan hem till
Gävle. Med avbrott för kiss-
pauser i det gröna.

Vi var äntligen hundägare.

Ludde överger sina syskon och
släkt till synes utan att sakna
dem. Accepterar oss direkt och
ansvaret känns. Han litar helt på
oss. 

Hans pussar är mycket blöta
och tar nästan aldrig slut. Han
vill ofta pussas.

Vecka 1
Jag vaknar direkt när han står

vid sängen och gnyr svagt. Vack-
lar upp och lägger honom i hans
hundsäng. Pratar lågt och stry-
ker honom över pälsen. Han
somnar efter några minuter. So-
ver ett par timmar till, sen är det
dags för en ny omgång. 

På morgonen är jag alldeles

dumlig i huvudet, som min mor-
bror brukade säga. Grus i ögo-
nen och allmänt förvirrad.

När han vaknar halv två en
natt och är superpigg blir jag
lätt förtvivlad. Vad gör man?
Rådfrågar maken som dock inte
har något vettigt att föreslå. 

Jag sitter i sängen med Ludde
i knät och funderar – gå ut? Nja,
inte så lockande precis. Ge ho-
nom mat? Näe, man kan väl inte
muta honom till sömn. Under
mina funderingar somnar dock
Ludde och jag bär tillbaka ho-
nom till hans säng.

På dagarna blir han allt pigga-

re och kaxigare. Undersöker lä-
genheten in i minsta skrymsle.
Ger sig oförväget på kakelugnar
och kylskåp, han känner inga be-
gränsningar. 

Ute på gården vill han helst
av allt käka småstenar och grä-
set sliter han upp med rötterna.
Världen är till för att erövras.

Men spegeln på garderobs-
dörren knäcker honom nästan.
Han ser ju en polare där och han
pussar på honom och nosar på
honom, men han får ju aldrig
kontakt. 

Det är oerhört frustrerande
tycker Ludde.

Vårt enda samtalsämne i fa-
miljen dessa dagar är kiss och
bajs. ”Har han kissat?”

”Näe, nu kissade han på mat-
salsmattan igen. Kolla, där
ligger en bajskorv bakom sof-
fan.”

”I dag bajsade Ludde ute på
gården och kissade.” Vår stolt-
het är omåttlig när vi nån gång
är i fas med hans behov. 

En av de första nätterna väcks
jag tidigt på morgonen av att nån
smackar ljudligt i sovrummet.
Inte maken. Kollar på golvet –
där står Ludde och käkar på sin
egen bajskorv. 

Ibland går det fort att gå upp.

VILAR UT. Trygghet är att vila i lillmattes famn när fotografen envisas med att blixtra och knäppa. Foto: BRITT MATTSSON

att bli med valp.
Annika Ågren med Ludde
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I dag startar Arbetarbladet en ny serie
”att bli med valp”.
Under hösten får vi följa hundvalpen
Ludde och hans matte Annika Ågren
från första mötet,när Ludde är valp,
till...
...tja,vem vet.
Resan har ju bara börjat.

Samtals-
ämnet 
är kiss 
och bajs

HOPP-
SAN! Det
bidde en
liten bajs-
korv på
mattan,ur-
säktar sig
Ludde.



Veckor 2–4
Skulle 9-veckors Ludde mäkta
med resan till Gotland?

Tre timmar i bil och tre tim-
mar båtresa.

Bilresan till Nynäshamn går
galant. När vi stannar för att
släppa av lillmatte i Stockholm
så gör Ludde det han
ska – kissar och
bajsar i gröng-
räset. Vilken
kille! säger vi
och pus-
sar litet
extra
på ho-
nom.

Semestertider och överfull båt,
i djursalongen snubblar vi över
jättestora  hundar utspridda på
golvet. Vi tittar med välbehag på
vår lilla Ludde. Han sitter i hus-
ses trygga knä och kollar runt på
hundarna, efter en stund vågar
han sig ned på golvet och där
somnar han.

Så kommer han till sitt paradis
– en med Ludde-ögon jättestor
tomt där han får skutta omkring
precis hur han vill.

Snabbt som ögat hittar Ludde
flera ställen där han kan ta sig in
under huset. Vilken lycka! Han
morrar och skäller och gräver
entusiastiskt och kommer ut in-
trasslad i spindelnät och gamla
löv.

Men det får ett brått slut den
morgon han vågat sig allt för
långt in och inte hittar ut igen. 

Hans skall får en förtvivlans
ton och vi försöker lika förtviv-
lade räkna ut var nånstans under
huset han finns. Till slut lokalise-
rar vi honom under frukostve-
randan.

Medan husse hämtar kofoten
för att bända upp en bräda ligger
jag på mage i gräset framför ve-
randan. En bit svart nos och litet
framtassar syns. Jag försöker
nå in med fingrarna och Ludde
biter direkt fast i den trygghet
som erbjuds – den yttersta kan-
ten av min pekfingernagel.

Efter räddningsaktionen går
husse runt huset och tätar alla
springor. Tyvärr tycker Ludde,
som snabbt glömt vad som nyss
hänt. 

Men när han får syn på lillstu-

gans luftiga underrede är han
nöjd igen. Där tillbringar han
många glada stunder hela som-
maren med att morra och skälla
på gudvetvad.

Han växer dag för dag. Benen
blir längre liksom nosen och
plötsligt ser han ut som en liten
rävunge. Han äter och biter på
ALLT. 

Varför äter Ludde ständigt
upp sitt bajs?? Så fort han är fär-
dig snor han runt och börjar äta.
Klart perverst beteende.

Svartblå glänsande skalbag-
gar är jätteroliga leksaker. Dom
kan man kasta upp i luften och
bära runt på. Vad skalbaggen
tycker kan man bara ana.

Uppe vid stora vägen finns
postlådan och varje morgon går
vi dit för att hämta morgontid-
ningarna. På vår lilla väg nosar
och skuttar Ludde sig fram. Men
den stora vägens dån av fartgla-
da bilar och lastbilar skrämmer
nära nog vettet ur honom. Det är
knappt så han klarar av sista bi-
ten till postlådan trots att han
sitter i min famn. 

Ludde gör sin debut i större
sammanhang under politiker-
veckan i Almedalen. En kväll
åker vi in – försedda med
vattenflaska, skål, handduk, baj-
spåsar, två olika slags koppel,
väska och så Ludde själv för-
stås.

Så mycket folk och så många
dofter, det gör Ludde yr i bollen.
Sitta still går inte, Ludde går på
högvarv. Så vi promenerar med-

an Marita Ulvskog pratar. När
vi efter en dryg timme åker hem
faller Ludde ihop i en hög i bilen
och somnar direkt. 

Den natten sover vi – husse,
matte och Ludde i sju timmar. I
respektive säng. Utan att gå ut
och kissa! Ett nytt rekord. 

Arbetarbladet måndag 15 augusti 2005
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att bli med valp.
Annika Ågren med Ludde
annika.agren@arbetarbladet.se

En ”rävunge”som biter på allt

SÄLLSKAPSHUND.Hej,ska vi
leka litet? Ludde vill gärna ha
kontakt och blir oerhört förvå-
nad när människor inte vill leka
med honom.

Foto: BRITT MATTSSON
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25-åring greps i bil
för rattfylleri
SANDVIKEN. Tidigt på lör-
dagsförmiddagen greps en
25-årig man som misstänkt
för rattfylleri. Detta sedan
han kört bil i Björksätra in-
nan han nyktrat till efter nat-
tens partajande.

26-åring körde bil
utan körkort
SANDVIKEN. En 26-åring som
satt bakom ratten i en bil som
stoppades av polisen på Köp-
mangatan visade sig sakna
körkort. Mannen är därmed
misstänkt för olovlig kör-
ning.

Veckor 5–7
I hundböcker betonas att val-
pens första vuxna hundkontakt
ska vara med en snäll och lugn
hund.

Vi fastnar för 7-åriga tiken
Rumba, hon borde väl förstå
hur man umgås med valpar.

Vad händer när vi kommer
till Rumba?

Som en projektil kommer hon
farande ut genom den öppna
dörren och kastar sig runt för
att hälsa. Ludde far bakåt, för-
skräckt över en sån framfusig-
het.  

Ludde, som begåvats med ett
stabilt självförtroende, samlar
snabbt ihop sig och hälsar. Sen
är han redo för att leka, men
Rumba tvärvägrar. 

Det eggar bara elvaveckors-
Ludde och han försöker slicka
Rumba i ansiktet och hoppar
ideligen runt henne. Hon är
klart besvärad över uppvakt-
ningen.

Då sätter Ludde in stöten –
han går fram till hennes mat-
skål och börjar äta och sen för-
söker han lägga sig i hennes

sovkorg. Rumba är tillintet-
gjord och nu är det inte tal om
att försöka bli kompisar. 

Hennes enda övertag är att
hennes viftande svans nära nog
sveper bort Ludde. 

Någon vecka senare träffar
han Plomben, en äldre herre,
som till en början låter sig lock-
as till att leka tafatt på tomten. 

Orken tar fort slut, men inte
hos Ludde. Han blir frustrerad
över att inte få igång Plomben
och skäller gällt och ihärdigt
och gör ensidiga tjurrusningar.
Men utan nåt som helst resul-
tat. Efter besöket är Ludde helt
utmattad.

När lillmatte dyker upp efter
två veckors frånvaro blir Lud-
des tillvaro fullkomlig. Han och
lillmatte förstår varandra pre-
cis. 

Hennes ljusa lockande
röst har något magiskt
över sig tycker Ludde,
som direkt skuttar dit
rösten kallar honom.
Sen vidtar ett
pusskalas utan
dess like. Detta
upprepas varje

gång de varit ifrån varandra –
oavsett om det är fem minuter
eller en dag. Varje kväll faller
Ludde lyckligt omkull i en hög i
sin säng.

Vi börjar vara-ensam-hemma-
träningen. Det är det värsta
som Ludde i sitt unga liv varit
med om. Han ylar, gnäller, skäl-
ler och blir ifrån sig. Vi förhär-
dar våra hjärtan mot all denna
klagolåt. Vi vet ju att han snart
måste klara av att vara ensam
några timmar varje dag. Men
det vet ju inte Ludde, som abso-
lut inte begriper hur vi kan
göra så emot honom.

Övning ger färdig-
het, så småningom
klarar Ludde att
vara ensam en tim-
me.

Kan det vara sant?
Kan det gå så lätt?

Husse driver
projekten ”sitt”,
”ligg” och ”stan-
na” med Ludde.

Som rätt
snabbt anar
vad som för-
väntas av ho-

nom. Fast varför det ska behö-
va vara så krångligt att få litet
godis, det är obegripligt, tycker
Ludde, men snäll som han är så
gör han sitt för att husse ska bli
så där glad.

En dag äter inte Ludde upp sitt
godis utan bär iväg med en far-
lig fart med godiset i den halv-
öppna munnen. In under en av
granarna och där gräver han
frenetiskt med framtassarna
ett bra djupt hål, lägger försik-
tigt godisbiten där och puttar
sen tillbaka jorden med nosen. 

Efter ett tag har Ludde mäng-
der med gömställen på tomten.
Han har stenkoll på varenda en.
Då och då travar han iväg till
nåt av dem och gräver upp det
gömda godiset och äter upp det.
Eller gräver han ned det på ett
annat ställe.

Kommandot ”stanna” tolkar
dock Ludde litet hipp som happ.
Det beror alldeles på vart han
är på väg. 

Ropar vi ”stanna” när han är
på väg in till grannens tomt,
stannar han ett ögonblick och
överväger saken och skuttar
sen obekymrat vidare.

KOLL PÅ LÄGET.Ludde på spaning i de gotländska markerna. Foto: ANNIKA ÅGREN

STOCKHOLM. Försäljningen av
både folköl och lättöl minskade
med åtta procent under årets
första sju månader, medan
starkölsförsäljningen ökade nå-
got.

Enligt uppgifter från Svensk
Dryckesstatistik har starköls-
försäljningen gått upp med 1,7
procent. Sammanlagt innebär
siffrorna att den totala ölförsälj-

ningen (starköl, folköl, lättöl)
minskat med 2,7 procent eller
cirka sju miljoner liter under ja-
nuari–juli i år, jämfört med sam-
ma tid 2004.

Räknat på en rullande tolvmå-
nadersperiod är nedgången 19
miljoner liter, uppger bran-
schorganisationen Svenska
Bryggareföreningen.

Några beräkningar av hur

mycket starköl som svenskarna
smugglat eller fört in lagligt
från utlandet hittills i år finns
ännu inte, men förra året hand-
lade det om 164 miljoner liter.
Det kan jämföras med System-
bolagets försäljning som var 172
miljoner liter.

Alkoholinförselutredningen
har föreslagit en sänkning av
skatterna på sprit, öl och vin för

att min-
ska ut-
landskö-
pen. Hit-
tills har
rege-
ringen aviserat ett kommande
förslag om sänkt spritskatt, men
inget motsvarande om skatten
på öl och vin.

(TT)

Folköl och lättöl förlorare på ölmarknaden

Ludde knäcker ”de gamla”

att bli med valp.
Annika Ågren med Ludde

Många trafik-
skadade djur
får lida i onödan
SUNDSVALL
Många trafikskadade djur
får plågas och lida i onödan
sedan bilister struntat i la-
gens krav att anmäla till po-
lisen att de kört på ett djur.

– Vi får signaler från hela
landet om att allt fler bilister
slarvar med att markera ut
var en viltolycka inträffat.
Våra eftersöksjägare och po-
lisen träffar dessutom på
många döda djur längs vä-
garna som inte anmälts som
påkörda, säger Lars Sävber-
ger verksamhetsledare för
SES-gruppen, ett nationellt
samarbetsorgan som jobbar
med frågor som berör vilt-
olyckor.

Detta innebär att de djur
som inte dödas direkt i en
olycka får lida helt i onödan
innan eftersöksjägarna kom-
mer till rätt plats.

Dyrt  att smita
Att smita från en vilto-

lycka kan bli dyrt. En bilist
dömdes i våras till 8 000 kro-
nor i böter för att inte ha po-
lisanmält en viltolycka för-
rän dagen efter olyckan. Han
hade dessutom inte marke-
rat var olyckan inträffat.

Nu startar en landsomfat-
tande informationskampanj
med målet att nå ut till hun-
dra tusen trafikanter med
budskap om hur man ska gå
till väga vid en viltolycka.

Meddela polisen
Vid en olycka med ett vilt

djur är man skyldig att direkt
anmäla detta till polisen och
markera var olyckan inträf-
fade. Har ett skadat djur
sprungit till skogs och man
inte har markerat olycks-
platsen är det mycket svårt
för eftersöksjägarna att veta
var de ska börja leta.

Genom att använda en sär-
skilt framtagen markerings-
remsa blir arbetet enklare,
djurens lidande minskar och
de kan snabbare tas omhand.
Markeringsremsan finns att
hämta på Bilprovningens
stationer. (TT)



14 veckor
Ludde blev lantis under sina
fem veckor på Gotland. 

Men så är semestern slut och
vardagen väntar.

Tidigt på morgonen går Lud-
de sin vanliga vända på tomten.
Utträttar behov, inspekterar
gömställen, kollar av läget un-
der lillstugan, gör några för-
hoppningsfulla vändor in i kö-
ket. Kort sagt, en vanlig Ludde-
morgon.

Men när den här dagen är slut
har Ludde åkt båt och bil i
många timmar. När det äntli-
gen är dags att lämna buren i
bilen och komma ut i frihet, ja
då sätter han tassarna i asfalten
och tittar sig förundrat om-
kring.

Lantisen Ludde har kommit
till stan.

Han blir alldeles kollrig av
alla intryck. Så många bilar, så
mycket folk och så många un-
derliga ljud att ta ställning till.

Ludde går smått i baklås. Det
som var enkelt på Gotland blir
problematiskt i Gävle. 

Han börjar kissa och bajsa in-
omhus och vi plockar genast
bort alla mattor och lägenheten
ekar.

Vara ensam hemma nån läng-
re stund är det inte tal om. Där-
till är han alldeles för orolig. 

Vi utarbetar timme-för-tim-
me-planer för Ludde. Han föl-
jer med mig till jobbet ett par
timmar (och galopperar ystert i
den stora redaktionslokalen,
missar inte en smula vid fika-
soffan och hälsar översvallande
på alla i hans väg).

Vi går hem till lunch och när
jag går tillbaka till jobbet dyker
husse upp och stannar nån tim-
me (men låtsas att han går efter
en stund så att Ludde tror han
är ensam, här gäller det att trä-
na. 

Han yl-gnäller men
tack och lov inte hela ti-
den). Eftermidda-
garna får lillmat-
te ställa upp.

Min sova-
hela-natten-och-
slippa-gå-ut-
och-kis-
sa-plan
utarbe-
tad 

under sömnstörda nätter på
Gotland fungerar hyggligt bra.

Teorin går ut på att Ludde
mycket väl kan hålla sig hela
natten bara han inte går upp
och går.

Ludde får därför sin säng på
golvet nedanför min. Han går
och lägger sig där, sover i bästa
fall i fyra timmar, innan han
väcker mig genom att förhopp-
ningsfullt hänga på sängkanten.
Halvsovande häver jag upp ho-
nom i sängen, belåtet kryper
han ihop nära, nära och sen

somnar vi.
Och kissar inte förrän vid

sju-tiden. 
Planen går ut på att Ludde
ska sova allt längre tid i
sin egen säng och allt se-
nare ska få komma upp i
min säng. 

Visst hade vi från bör-
jan sagt ”ingen Ludde i
sängen”, men detta är
en schysst kompromiss. 

Tycker jag, husse är

av annan åsikt.

Ludde fortsätter att gömma
godis, fast nu i lägenheten. Han
puttar in godisbitar längst in på
de nedersta bokhyllorna och
krånglar sig in bakom skåp. 

Raskt upptäcker han den sto-
ra blomkrukan på golvet i var-
dagsrummet.  Perfekt att göm-
ma saker i. 

Han når precis upp för att
kunna gräva ett ordentligt hål
med framtassarna och jorden
hamnar förstås på golvet, vilket
vållar Ludde visst problem när
han med nosen ska putta tillba-
ka jorden och täcka över göm-
stället. 

Men det löser han genom att
vispa runt med den kvarvaran-
de jorden.

Under cityfestens två sista
skråliga dagar tar vi Ludde och
far till landet i Norduppland,
där är det tvärtyst.  

Dessförinnan gör Ludde ett
besök på cityfesten på dagtid.
Det gör han sittande i en rygg-
säck. 

Endast frambenen och huvu-
det sticker upp. 

Klart grabben ska gå på city-
fest, tycker lillmatte som bär
ryggsäcken på magen.

SITTER FINT.Att sitta i ryggsäcken på lillmattes mage ger en bra överblick när man är på cityfest tycker Ludde.
Foto: CATHARINA SANDSTRÖM
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25%
rabatt
på alla gardiner, gardinstänger
med tillbehör samt överkast

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden, 
gäller ej beställningsvaror. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker 

dock längst t.o.m. 21/9.

GALLERIAN NIAN
Gävle, Nedre plan

026-10 14 75

VALBO
KÖPCENTRUM

026-13 39 00

Ludde måste lära sig bo i stan

att bli med valp.
Annika Ågren med Ludde

Ludde
går
smått i baklås

Bärrånare
gripna 
av polisen
SOLLEFTEÅ 
Sex brutala yxrånare tog bä-
ren från bärplockare.Nu har
tre av rånarna gripits.

Tre män i 30-årsåldern som
misstänks ha rånat bärplock-
are i Junseletrakten greps på
lördagen av Sollefteåpolisen.

I onsdags angreps nio thai-
ländska bärplockare, som
plockat klart för dagen, av en
grupp på sex män som vänta-
de på thailändarna när de
återvände till sin minibuss.

Männen var beväpnade
med yxor och kniv och thai-
ländarna tvingades lämna
ifrån sig 40 kilo blåbär och
matsäcken. Bärrånarna skar
också sönder däcken på mini-
bussen.

Dagen efter upprepades
samma sak när en grupp pol-
ska bärplockare blev av med
sina bär, uppger Sveriges Ra-
dio Västernorrland.

(TT)
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Upp till 13.

Adam Borgqvist
Valbo, fyller 7 år  
i dag och firas av
hela familjen,
släkt och vänner.

Jonas 
Johansson
Gävle, fyller 10 år
i dag och firas av
mamma,pappa
och Joel.

Elina Jansson
Bomhus, fyller 
1 år i dag och 
firas av mamma,
pappa,släkt och
vänner.

Filip Jakobsson
Hagastöm,fyller
7 år i dag och fi-
ras av Felix,
mamma och
pappa.

Hanna 
Lundström
fyller 6 år i dag
och firas av
mamma,pappa
och Lisa.

Samuel 
Thoresson
Sandviken, fyller
1 år i dag och fi-
ras av mamma
och pappa.

Felix 
Konstenius
Gävle, fyller 9 år
i dag och firas av
mamma,pappa
och Tilde.

Oliver 
Hjalmarsson-
Sarlind
Gävle, fyller 2 år 
i dag och firas av
mamma,pappa,
Filip och hela
släkten.

Natalie 
Björklund
Sätra, fyller 9 år 
i dag och firas av
mamma,Leffe,
sykon,släkt och
vänner.

Pontus 
Söderkvist
fyller 3 år i dag
och firas av
mamma,pappa,
mormor och
morfar.

Josefine Wallbom, Isabella Wallbom
Sandviken, fyller 5 år 19 sep  respektive
2 år  21 sept ember och firas av mamma
och pappa.

Alva Eriksson
Strömsbro, fyller
5 år i dag och fi-
ras av mamma,
pappa och Axel.

Kristin Jansson
Gävle, fyller 11 år
i dag och firas av
Sara,mamma
och pappa.

Samuel  
Eliasson Heino
N.Åbyggeby,
fyller 7 år i dag
och firas av
mamma och
pappa.

Daniella Kylli
Skutskär, fyller 
10 år i dag och
firas av familjen.

Eddi Dubinovic´
Johansson
Gävle, fyller 4 år 
i dag och firas av
mamma,pappa,
Denni, släkt och
vänner.

Molly Rosen-
qvist Hedlöf
Säljemar, fyller 
1 år i dag och fi-
ras av Maximus,
mamma och
pappa.

Linus och Nelli Levin
Söderfors, fyller 1 år i dag  resp  3 år 19 juli
och firas av mamma,pappa, Iza,släkt och
vänner

Beatrice Björn
fyller 13 år i dag
och firas av
mamma,pappa,
Albin och Corne-
lia

Lovisa Hallgren
Berg,Uppsala,
fyller 10 år i dag
och firas av far-
mor, farfar, far-
bror Magnus, fas-
ter Ulrika och ku-
sinerna Wilhelm
och Ludwig.

Johan Norberg
Ockelbo, fyller 7
år i dag och firas
av mamma,pap-
pa,Emelie,Jona-
tan och släkten.

Philip Bohlin
Gävle, fyller 9 år 
i dag och firas av
mamma,pappa,
Beatrice,mor-
mor,morfar, far-
mor och farfar.

Leon Pettersson
Gävle, fyller 1 år 
i dag och firas av
mamma och
pappa.

17 veckor
En milstolpe har paserats – Ludde har för första gång-
en kissat på Staketgatan! 

Det kan låta trivialt, men icke alls. 
Fram till nu har Ludde nämligen endast låtit sitt

vatten på vår innegård. Eller på lägenhetens golv.
Men aldrig på nåt ställe där vuxna hundar har kissat.
Det anses tydligen för kaxigt för en valp att ta sig så-
dana friheter. Ludde har äntligen kommit över sin
mentala spärr och jag ser fram emot härliga kiss- och
bajspromenader över hela stan.

Vi har varit på vårt livs första hundutställning, endast
för lundehundar, och Ludde sopade banan med de övri-
ga valparna.

Vi har ju alltid vetat att han är bäst och vackrast och
ljuvligast på alla sätt. Tänk att domare Mia såg på
Ludde med samma ögon! Trevlig kvinna.

Dessutom hade hon förmågan att bortse från min
ytterst pinsamma insats i ringen. Starkt.

Före utställningen hade jag inte skänkt den många
tankar. Vad skulle kunna hända, Ludde är ju bara en li-
ten valp och såna ställs väl upp på ett bord och blir
klämda på. 

Fel, fel, fel.
Ludde och jag fick inleda utställningen. Bara det var

nervöst.  ”Gå ett varv i ringen med hunden”, sa doma-
ren. Jag greps genast av starka tvivel. Jag som varje dag
försöker övertala Ludde att gå åtminstone ett par meter
i stöten utan att stanna och lukta på varje grässtrå och
utan att slå ned rumpan i asfalten och begrunda tillva-
ron. 

Jag lyckades med milt våld släpa runt Ludde och an-
dades svettig ut. Då tyckte domaren att vi ska gå en gång
till, gärna litet fortare denna gång. 

Fortare! Har hon nån aning om vad hon begärde?

Medlidsamma hundägare störtade fram och överöste
mig med hundgodis och köttbullar som lockbeten åt
Ludde. Inte hade jag tänkt på såna elementära grejer.
Jag matade honom tills han nästan storknade.

Därefter skulle Ludde bedömas på bordet. Själv-
klart ställde jag Ludde med baken mot domaren, vilket
hon stillsamt påpekade. Jag vände raskt på honom. 

När det var dags för Luddes andra omgång i ringen
fanns husse i andra änden av kopplet. 

Oväntat slutade det med att Ludde utsågs till bästa
valp. I hård konkurrens av tre tikvalpar!

Utställningen blev också rena släktträffen för Ludde
– hans mamma, pappa, mormor och morfar var där.
Samt några kusiner och halvsyskon. 

Ludde brås mycket på sin
pappa Tommy och är redan
lika stor som mamma Tossan.

Hans risgryn till mjölktän-
der ramlar ut och han försö-
ker naturligtvis äta upp dem.
Däremot är han tack och lov
inte så intresserad av sina
egna bajskorvar längre.

De nya tänderna växer
märkvärdigt snabbt och Lud-
de får en kraftigt flätad blom-
korg som han energiskt sätter
tänderna i och raskt demolerar. 

Bättre det än att hans tänder
sitter i bordsben eller skor.

Vackraste valpen 
har kissat på gatan

BÄSTA VALP. Ludde stoltserar med sin rosett och pokal
som han fick på sitt livs första utställning. Foto: LARS NYQVIST

att bli med valp.
Annika Ågren med Ludde

Tel.026-15 93 56
annika.agren@arbetarbladet.se
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Tufft för Ludde att vara för nära korven
Jag har skolat in Ludde på
hunddagis. Vi hälsar på en dag
och Ludde smyger sig försik-
tigt in i lejonkulan. Tätt intill
mig kastar han förskrämda
blickar på de vilt skällande hun-
darna i burarna. 

Ludde 5 månader
Snälla dvärgtaxen Leo får

komma ut och efter litet nos-
hälsningar uppstår ömsesidigt
gillande. Isen är snabbt bruten
och Ludde kastar sig ut i vilda
lekar med Leo.

Nu går Ludde på dagis ett
par,tre dagar i veckan och han
älskar det. 

När jag parkerat bilen och
öppnar bakluckan är Ludde
mycket förväntansfull. Han
drar och sliter i kopplet och
tycker att jag är alldeles för
långsam i vändningarna. Han
vill in ögonblickligen.

Därinne väntar ju alla kompi-
sar och Ludde glömmer bort
mig i samma sekund han kom-
mer in. 

De flesta hundarna är lösa i det
stora rummet och alla kan välja
om de vill leka eller vila.

Ludde och de övriga hundar
leker i timmar endast avbrutna
av kisspromenader och mat.
Mitt på dagen är alla så utpum-
pade att tystnaden sänker sig
över dagiset när de sover mid-
dag. Sen är alla åter redo för ett

eftermiddagspass med vilda le-
kar.

När jag hämtar honom på
sena eftermiddagen är Ludde
som en urvriden trasa och
mycket nöjd med att komma

hem. Kvällen förlöper för hans
del i en dvala där han ligger ut-
slagen i sin hundsäng. 

Övriga arbetsdagar fortsät-
ter lillmatte och jag att pussla,
för Ludde tycker fortfarande li-

vet blir för svårt om han är en-
sam längre än en och en halv
timme. 

Men å andra sidan tycker han
också att livet på jobbet är trå-
kigt, tråkigt, tråkigt.

Han, som älskar människor
och är van vid att bli uppmärk-
sammad, blir instängd på mitt
rum och får nöja sig med mina
arbetskamrater som gullar en
stund med honom.

Ludde vill ju vara fri och galop-
pera fram och tillbaka i den sto-
ra redaktionslokalen och fram-
för allt ta sig till fikasoffan och
dammsuga golvet på smulor. 

Suck, säger Ludde och sluter
ögonen där han ligger i stolen
och bara står ut.

En söndag är vi på lunde-
hundsträff. Alla lundehundar i
och omkring Gävle träffas. Det
är sex lundehundar som skuttar
omkring i skogen när vi tar en
långpromenad. Otroligt lika,
men ändå olika varandra.

De gör sina små utflykter, men
kommer på äkta lundehundsvis
ständigt tillbaka till husse och
matte för att försäkra sig om
att allt är okej, sen skuttar de
lyckligt vidare.

Vid korvgrillningen efteråt
kommer troligen Ludde för
nära en ryggsäck med korv
som tiken Molly vaktar (och
stjäl ur!). Ludde får sig en rejäl
skrapa av Molly och han blir så

slokörad och tagen att han par-
kerar sig för gott under bänken
där vi sitter.

Men han morskar upp sig när
vi ensamma lämnar grillplatsen
och skäller med besked ut två
kvinnor med en barnvagn.
Självförtroendet är återupprät-
tat.

Ludde har ätit sitt torra valp-
foder i månad ut och månad in.
Han är urtrött på torrfoder.
Möjligen kan han nedlåta sig att
äta det om jag droppat litet god
sås eller grädde över.

Bäst av allt är naturligtvis
vår mat. Han älskar i princip
allt vi äter och han är en för-
träfflig fördiskare av tallrikar.

När han är med mig på jobbet
är tillvaron så urbota tråkig att
han till och med äter torrfoder
med viss entusiasm för att
muntra upp sig.

BROTTNING. Ludde biter kärleksfullt i kompisen Benjis öra.Västgöta-
spetsen Benji är en månad yngre än Ludde.De leker så häftigt tillsam-
mans att de blir totalt slut och måste ta igen sig för att orka vidare.

Foto:TOBIAS LAINE

att bli med valp.
Annika Ågren med Ludde
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…Lili André,35,krist-
demokrat,lärare på Hög-
skolan och tidigare gladia-
tor-utmanare från Gävle
som just kommit hem från
Göteborg och SM i bodybu-
ilding.

Hur gick det på
bodybuilding-SM?

– Tack, bra. Jag hamnade
på pallen och kom trea. Vis-
serligen åker man ju för att
vinna, men jag är nöjd med
min placering. Jag fick ny in-
spiration och massor med
idéer och tips.

Vilken klass tävlade du i?
– Upp till 57 kilo. Vågen vi-

sade strax över 57 kilo på
mig, men efter att ha kissat
så ordnade det sig, och den
stannade på 56,95 kilo. Värre
gick det för 2002 års VM-
mästarinna i samma klass;
hon vägde för mycket och
fick inte tävla. 

Hur såg startfältet ut?
– Från början var vi åtta i

min klass, men efter inväg-
ning och annat så blev vi fem
kvar. Alla var jätteduktiga,
det känns att det krävs
mycket mer.

Ditt nästa mål?
– Jag vill tävla igen. Kan-

ske det blir Lucia-pokalen
för veteraner. Den går i de-
cember, i Göteborg.

Ska du träna i kväll?
– Ja!

Ulrica Källström

hallå 
där …

Socialtjänsten 
tuffare mot fuskare
GÄVLE. Blir Gävle kommun
lurad på pengar? 

Den frågan ställde m-leda-
moten Micael Dahlberg i
kommunfullmäktige i mån-
dags, med anledning av att
socialtjänsten i Gävle tidi-
gare i år utsattes för bedrä-
geri av en man som fått ut
hyresbidrag och och för-
sörjningsstöd genom förfal-
skade handlingar.

Han fick veta att under
2005 har socialtjänsten i
Gävle polisanmält totalt 
70 000 kronor där det finns
misstanke om att bidrag ut-
betalats på felaktiga grun-
der. 

Men socialtjänsten har
blivit tuffare mot fuskare
och har utvecklat ett system
för kontroller mot arbets-
förmedling, försäkrings-
kassa, bilregister och be-
folkningsregister.

MEDALJÖR.Lili André från
Gävle kom trea i SM i bodybu-
ilding. Foto: MATS OLSSONLudde och jag går på kurs.

En kurs i vardagslydnad. 
I starten var jag optimistisk,

vardagslydnad fixar vi i en
svinblink. Ludde är ju genom-
snäll och fattar snabbt. Jag såg
kursen mera som finputsning
av ett redan tajt team.

Jag hade fel. 
Jag tyckte att vi hade ett öm-

sesidigt givande och tagande.
Icke. Det är Ludde som styr. 

Det blev uppenbart redan
första träffen. Och insikten har
fördjupats vid varje träff. Inte
minst den gången då vi tittade
på videoinspelningar av öv-
ningarna.

Ludde 6 månader.
Jag måste få fram varghonan

i mig. Jag visste inte ens att jag
hade en sån, men bakom några
aggressionshämmande gardi-
ner i nåt skrymsle hoppas jag
stöta på henne. 

Hon behövs nämligen för att
Ludde ska fatta när det är all-
var på allvar.

Kursledare Anna påpekar att
i vargflocken får minsann de
minsta liven lära sig veta hut av
flockledarna – mamma och pap-
pa. Då handlar det inte om nåt
mjäkigt ajabaja utan om riktiga
morranden.

På kursen är vi bara kvinnor
med våra hundar, några
hussar finns med, men de

står i periferin och väntar. Med
våra ljusa röster tränar vi på
att morra nej. Ingen av oss mor-
rar riktigt bra. Men gudarna
ska veta att vi försöker. 

Hundarna blir lätt förvirrade
av alla morrande nej som stud-
sar som pingpongbollar från
alla håll.

Efter tre timmars kurs är
både Ludde och jag fullständigt
slutkörda och måste gå till
sängs när vi kommer hem vid
nio-tiden på kvällen.

Hussar med sina grövre rös-
ter har sällan några svårigheter
med sina morrande varghane-
nej när hunden gör nåt den inte
ska.

Redan som bäbis erkände
Ludde husse som flockledare,
inget snack om saken. Husse
behöver knappt höja rösten
förrän Ludde gör precis som
han ska.

”Nu ska husse gå och jobba”
säger husse till Ludde på mor-
narna och Ludde lomar genast
i väg och lägger sig i sin säng. 

För Ludde står jag för maten
och är således viktig. Men
lyda mig i alla lägen det be-

höver man inte, det insåg Ludde
snabbt. 

Men om nåt otäckt händer
och Ludde blir rädd och liten

bäbis igen, då är det mattes
famn som är tryggheten.

Lillmatte är den roliga lek-
kamraten och den som Ludde
hänger i hälarna. Hon bjuder på
oväntade och spännande rolig-
heter. Det är förväntan i luften
när lillmatte öppnar dörren och
kommer hem.

Luddes revirtänkandet är nu-
mera på topp – han skäller och
morrar entusiastiskt åt det
mesta som rör sig i huset, på
gården, på gatan och på andra
sidan gatan. 

Kort sagt, Ludde ser det som
sin plikt att varna oss övri-
ga i flocken för nya faror

och de dyker upp stup i kvar-
ten.

Ibland blir han så förtjust
i sitt eget skällande att han inte
hittar avstängningsknappen.

Han roar sig framgångsrikt
själv. Numera har han leksa-
kerna i en stor plastbytta (den
gamla blomsterkorgen är ned-
tuggad till flisnivå) och han dy-
ker ned och får upp allt från
kottar, bollar, plastflaska, tom-
ma toarullar till pipleksaker.
Sen dribblar han med vad han

nu tagit fram och galopperar
genom lägenheten och tappar
gärna leksaken på nåt knivigt,
trångt ställe där han får böka
för att komma åt den igen.

Han har också utvecklat en
förmåga till att bli nära
nog dubbelt så lång när

han reser sig på bakbenen för
att ta reda på vad som försiggår
över hans huvud. Han hänger
på alla bordskanter och den
sniffande nosen söker av bor-
det likt en radar. Luddes favvo-
plats är förstås köket, det enda
riktigt spännande stället i lä-
genheten där allt möjligt smar-
rigt kan ramla ned på golvet.

att bli med valp.
Annika Ågren med Ludde

Vardagslydnad – inte
så enkelt som det låter

GÄVLE. Gävle kommun har bör-
jat utrusta sina tjänstebilar med
alkolås.

Förra hösten beslutades att
kommunens alla tjänstebilar
ska förses med alkolås. Det står
i kommunens drogpolicy. Kom-
munen har ungefär 300 tjänste-
bilar. Inom de närmaste åren be-
räknas alla 300 bilarna ha alko-
lås.

– Vi utrustade två bilar i våras
och har nu beställt ytterligare
tre bilar, säger Ola Falk, teamle-
dare på tekniska kontoret i Gäv-
le.

Vid årsskiftet beräknas hälf-
ten av tekniska kontorets 14 bi-
lar vara utrustade med alkolås.

Även i skolbussarna
Tekniska kontoret har fått be-

tala en engångskostnad på
10 000 kronor för den nya säker-
hetsutrustningen.

Alla skolbussar i Gävle har
också utrustats med alkolås.
I barn- och ungdomsförvalt-
ningens bussbeställning finns
krav på bälten och alkolås. Det
är ungefär 100 bussar som om-
fattas. Dessutom ska bussförar-
na ha mobiltelefon med hands-

freefunktion för att ytterligare
höja säkerheten under körning.

Säkerhetskraven betyder att
skolskjutsarna blivit dyrare för
Gävle kommun. Enligt Vägver-
ket kostar det mellan 6 000 och
20 000 kronor att montera in ett
alkolås.

Anne Sjödin
Tel.026-15 93 52

anne.sjodin@arbetarbladet.se

Alkolås i kommunens 300 tjänstebilar och 100 skolbussar

TYPISKT.Jag söker kontakt med Ludde,Ludde är endast intresserad av vad som försiggår mellan Ella och matte
Birgitta. Foto: MATS ÅSTRAND

MUTA.Med godis som smörjme-
del kan man åstadkomma mycket,
till och med litet vardagslydnad.
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GÄVLE
Suzanne Ahlgren,som bod-
de med 207 gnagare,ett 50-
tal katter och fem hundar i
Villastaden,vill nu flytta till
Mörbylånga på Öland.

För att undvika problem
har hon den här gången va-
rit förutseende nog att i ett
brev söka tillstånd för kat-
terna och hundarna hos sin
nya hemkommun.

Den misstänkta vanvården
av över 200 gnagare i ett hus
i Villastaden var en följetong
i Arbetarbladet i höstas. 

Sedan polisen beslagtagit
djuren i början av november
vårdades de på Furuvikspar-
ken i väntan på länsstyrel-
sens beslut om vad som skul-
le hända med dem. 

Suzanne Ahlgren fick till
slut rätt mot kommunen och
kunde få tillbaka alla djuren. 

Hon valde dock på grund
av all uppståndelse som blev
kring ärendet att flytta från
Gävle till södra Sverige.  Ex-
akt var har hon inte velat be-
rätta. 

Det visar sig nu att hon flyt-
tade till Emmaboda i Små-
land, dit djuren fraktades
från Furuvik i slutet av de-
cember. Men Suzanne Ahl-
gren har redan tröttnat på sitt
nya boende och vänder  blick-
en mot Öland. De omskrivna
djuren kommer alltså inom
en snar framtid att få flytta än
en gång. Hon skriver i sitt
brev till Mörbylånga kom-
mun att hon redan pratat med
grannarna till det hus hon tit-
tar på på orten, och de har en-
ligt henne inget emot djur. 

Högt försäkrade
Hon bedyrar också för

kommunen att alla de 50 kat-
terna är försäkrade för upp
till 30 000 kronor styck och
att hon kommer att slänga all
kattsand i förslutna påsar. 

Återstår
att se om
tjänstemän-
nen på Mör-
bylånga
kommun ger
Suzanne Ahl-
gren till-
stånd att flyt-
ta dit med
djuren.

Vi har kommit en bit på väg,
Ludde och jag.

Han har mognat på sig och
jag har lugnat ned mig. Så kan
man sammanfatta  vår utveck-
ling.

Ludde, 8 månader.
Ludde är hela familjens kel-

gris och naturligtvis håller inte
alla de goda föresatser vi hade
innan Ludde kom till oss.

Överraskande nog till lillmat-
tes förtret. Hon som från bör-
jan var den som skulle tillåta
Ludde det mesta har nu blivit
husses och mattes dåliga sam-
vete.

– Ni sa ju att han inte skulle få
ligga i sängen.

– Ni sa ju att han inte skulle få
mat vid bordet.

Framsagt i starkt anklagande
ton.

Husse och jag tittar skamset
på varandra. Okej, bara att er-
känna. 

I sängfrågan har jag intet att
säga till mitt försvar annat än
att Ludde alltid startar natten i
sin säng, men när halva natten
har gått längtar han efter säll-
skap. Han faller tungt ned och
trycker sig mot mina eller hus-
ses ben. Så ligger han i max tio
minuter sen ändrar han ställ-
ning eller söker ut en ny plats
under täcket eller ovanpå. 

Sålunda vandrar han sig ige-
nom natten och vår säng för att
på morgonsidan när klockan
ringer ligga på rygg som en död
säl med tassarna i vädret. Då är
han jättetrött och orkar inte
röra en fena. Tacka för det.

Och det där med att ge Lud-
de matbitar när vi äter, det
skulle man med litet god

vilja kunna rubricera som trä-
ning av Sitt, Ligg och Varsågod. 

Han är ju så söt där han sitter
och tittar på oss. Jag brukar ta
en bit av smörgåsen på mornar-
na och lägga på golvet framför
honom. Där sitter han och tittar
trånande på den, men rör den
inte förrän jag säger varsågod.

Men säger vi till honom att gå

och lägga sig i stället för att
sukta efter smulor, ja då gör
han faktiskt det. Det är en aktiv
vila där han inte släpper oss
med blicken och vid minsta
tecken rusar upp full av för-
hoppning om att få nåt.

Det tog några månader innan
Ludde till fullo insåg att all vår
mat är godare än hans. Nu kan
ingenting rubba denna överty-
gelse. 

Just nu är Ludde inne i den så
kallade spökåldern, då hun-
dar plötsligt kan bli rädda

för saker som de aldrig brytt
sig om tidigare. En soptunna, en
brevlåda, ett elskåp, ja i stort
sett allt möjligt kan bli jätte-
skrämmande. En övergående
tid på några månader.

För ett tag sen blev han liv-
rädd för en stor sten som han
gått förbi hundratals gånger
vid det här laget och aldrig äg-
nat nåt intresse. Plötsligt blev
den  skrämmande och farlig.

Ludde skällde och backade
och vill genast gå därifrån, men

då ingrep pedagogiska matte
och gick fram till stenen och
klappade den. Då vågade sig
även Ludde försiktigt fram och
nosade och slängde i väg en
kisstråle och skuttade sen raskt
därifrån.

Sen dess är stenen åter ofar-
lig.

Ludde är också omåttligt in-
tresserad av ALLT som rör
sig på gatan, på trottoarer-

na, i portgångar och sidogator-
na, han noterar rubbet. Han blir
som förhäxad när det kommer
personer som rör sig avvikande
– har rullator, går med käpp el-
ler bara vinglar. Då slår han sig
ned och blåstirrar och går inte
att rubba.  

Tro mig, folk märker att de
blir utstirrade av en hund som
intresserat noterar minsta rö-
relse de gör och som inte rör sig
ur fläcken förrän de har gått
förbi. 

Detta kontrollbehov beror på
Luddes ursprung – hans  förfä-
der bodde på en ö utanför Lofo-

ten i Norge. Deras jobb var att
klättra i bergen och åla sig in i
bergsskrevorna och dra ut lun-
nefåglar som de skulle ha med
sig ned till husse. 

Lunnefågelkött och lunnefå-
geldun var nämligen hårdvalu-
ta på 1800-talet. 

Det är klart att hunden blir
vaksam med ett sånt jobb – ett
felsteg och den störtade mot en
säker död.

Rätt ofta önskar jag att Lud-
des gener inte var fullt så på-
trängande.

Annika Ågren
Tel.026-15 93 56

annika.agren@arbetarbladet.se

DRAGHUND. Matte,dra inte i mig, jag måste kolla färdigt först... Foto: LARS NYQVIST

NYA DOFTER. Ludde på spaning
på sin gata – Staketgatan.Det är
en värld av spännande dofter att
ta ställning till. VILL VARA IFRED.Stör mig inte! Jag är upptagen av doftspårning.

Våra
goda
före-
satser
håller
inte

MJAU. Katterna från Villasta-
den ska få bo med sin matte 
i Mörbylånga på Öland,dock
inte den här kissen.

Foto: JENNY LUNDBERG 

Öland ska
få 50 nya
katter...

Nils
Holmqvist
Tel.026-15 93 00
nils.holmqvist@
arbetarbladet.se
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Att bli med valp. . 

Annika Ågren
Tel. 026-15 93 56 

annika.agren@arbetarbladet.se

OCKELBO
– Oj vá bra det går! Nu är det 
målgång. Det går som en 
dans! uppmuntrade Ingalill 
Olsson från Bergby sonsonen 
Bobbo Olsson, snart tre år.

Han körde barnens Vasa-
lopp, 800 meter, men var 
inte alls drabbad av tävlings-
stress. Han log och tog ett 
litet stavtag i taget. Och till 
mål kom han, till slut.

Tävlingen lockade drygt 30-

talet små deltagare till start i 

Rönnåsen, som räknade in ett 

par hundra besökare till Fri-

luftsfrämjandets familjedag i 

söndags.

Tillställningen bjöd på många 

upplevelser; slädhundskörning, 

skidskytteuppvisning, häst- och 

slädturer och handikappåkning. 

Och luften var fylld med gril-

los och högljudda skrik från Eva 

Ekmans slädhundar, som talade 

om att de absolut ville iväg.

Den här dagen var det inte 

utförsåkning som gällde, i för-

sta hand, utan utförsåkning 

med snowracer. Robin Malm 

satt bakom lillebro August, 

fem år, på väg utför när han 

förlorade balansen i ett kast 

och ramlade av, men August 

rattade obekymrat vidare ut-

för backen.

Undan gick det också för 

Fredrik Agstrand, åtta år, som 

hade fått ett riktigt cross-styre 

monterat på sin snowrace.

Rönnåsen fi ck en liten upp-

värmning inför sportlovet.

Erik Andersson
Tel. 0297-406 19

erik.andersson@arbetarbladet.se

FÖRSTA VASAN. Det gick lugnt och säkert för Bobbo Olsson, snart tre år, när han körde sitt första Vasalopp 
i Rönnåsen. Foto: Lars Nyqvist

Fint glid i barnens 
eget Vasalopp

Första akutbesöket hos vete-
rinären har ägt rum. 

En kväll när jag hämtar 
Ludde på dagis är vänster 
öga igenmurat och litet svul-
let. Han vägrar att låta mig 
röra det. 

Ludde tio månader. . 
Personalen vet inte vad som 

hänt, men gissar på en klo i ögat. 

Ludde som numera är en tjej-

tjusare av stora mått, har för 

vana att de dagar han går på  da-

gis välja ut en tik som han sen 

hänger i baken. Nästa dag är det 

en annan tik som får glädjen (?) 

att ha Ludde i hasorna.

Den här dagen hade han lim-

mat fast sig vid en fem måna-

derstik som inte varit trakterad 

av uppvaktningen. Hon fi ck till 

slut räddas undan Ludde och 

fi ck sitta i en bur. Envetna Ludde 

hade passionerat tryckt sig mot 

nätet och fi ck då förmodligen en 

arg tass i ögat.

Skada på hornhinnan
Resultatet blev en skada på 

hornhinnan. Men med droppar 

i ögat morgon och kväll i tio da-

gar så läktes såret snabbt. 

Dagispersonalen har berättat 

att Ludde älskar att bita alla da-

gis-hundarna i svansen. Vi har 

alltså fått en svansfetischist i 

familjen. 

Nyligen hade Ludde släktbe-

sök. Det var en bestämd lun-

dehundshane på 3 år vid namn 

Sune. 

Sune är en herre med stark 

integritet. Han har bestämda 

uppfattningar om hur han ska 

klappas eller hållas. Det fi nns 

inte en chans att missförstå 

hans morranden. 

Hemma hos Sune i Sälgsjön 

fi nns också unga tiken Huldra. 

Hon löpte och Sune ville till. 

Men Huldra är för liten för att 

bli mamma. Därför fi ck Sune bo 

hos oss i några dagar.

Efter några nappatag fast-

ställdes nån slags rangordning 

mellan Sune och Ludde. Sune 

tolererade det mesta av Lud-

des nyp i svansen (förstås!) och 

i halsen, men han lät 

sig inte provoceras 

till någon längre 

lekstund trots att 

Ludde gjorde sitt 

yttersta. 

Men båda två höll 

stenkoll på varan-

dra, reste sig en och 

gick in i ett annat 

rum, rantade den 

andre efter. Vid ut-

delning av mat och 

godsaker var det 

milimeterrättvisa 

som gällde.

Ludde stal oavbru-

tet de leksaker som Sune bara 

visade minsta pytteintresse 

för. Och när jag 

kastade boll kom 

Sune ohjälpligt 

efter, Ludde for 

som en raket och 

kom alltid först 

till bollen. Sune 

hade liksom inte 

samma ungdom-

liga glöd och 

iver.

Redan under 

första kisspro-

menaden med 

Ludde och Sune 

insåg jag att 

min dröm om att 

skaffa ytterligare en lundehund 

ska förbli en dröm. Otroligt hur 

två hundar kan sno omkring! En 

framför mig, en bakom och sen 

blixtsnabbt åt nåt helt annat 

håll. Vid ett fl ertal tillfällen var 

jag insnodd från topp till tå i två 

koppel.

Sune blev glad 
När Maria, Sunes matte dök 

upp på den tredje dagens kväll, 

såg Sune för första gången rik-

tigt glad ut. Äntligen skulle han 

få komma hem igen och slippa 

den där efterhängsne valpspo-

lingen.

Ludde har upptäckt att vi har 

fönster och att man kan se ut 

på gatan och där händer det ju 

oavbrutet sådana intressanta 

saker som att en bil kör förbi, 

människor går på trottoaren 

och, om Ludde har tur, en hund 

går förbi.

Han började litet försiktigt 

med att hänga på fåtöljryggen 

och spana ut genom fönstret. En 

dag räckte inte det. Då tog han 

snabbt skuttet upp i fönstret, 

där fi nns det inte plats för en 

hund bland yviga bredbladiga 

gröna växter. Han gjorde sig 

plats. Det händer också att han 

litet vingligt balanserar på soff-

kanten vid fönstret. Väl på plats 

roar han sig sen med att skälla 

ut allt och alla.

MEN KOM IGEN, DÅ. Unge Ludde försöker få igång 3-årige släktingen Sune och leka, men med klent resultat.  Foto: Lars Nyqvist

Ludde har blivit en riktig tjejtjusare
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Vår lilla bäbisvalp har 

blivit en unghund med en 

viss faiblesse för att tänja 

på gränserna på bästa tonårs-

manér. För han vet exakt vad 

han får och inte får göra. Men 

för Ludde är världen fortfa-

rande till för att erövras.

Samtidigt har han blivit en 

mogen och lugn lundehund 

som är det käraste vi har.

Han är nyfi ken, mycket so-

cial (vill helst hälsa på alla vi 

möter på gatan oavsett vilken 

sida av gatan folk går på). Han 

är glad och busig och har ab-

solut inte vuxit ifrån barnsliga 

lekar. Han går på högvarv när 

vi kommer hem efter lång-

promenaden och far genom 

lägenheten som ett jehu.

Doften av tikar gör 

honom klart till sig. 

Tik-kiss får under-

käken att darra 

och omedvetet 

slickar han sig 

om läpparna 

likt 

vil-

ken 

man som helst 

som fått ett 

villebråd på 

kroken.

Visst ska Ludde 

få bli pappa, 

mamman till 

hans första kull 

är redan utsedd. 

Det är Huldra som 

bor i Sälgsjön, en 

förtjusande ung tik. 

Deras valpar kom-

mer att  få omvärlden 

att smälla av. Det är 

Huldras matte och jag 

helt överens om.

Om Ludde ska bli 

en efterfrågad av-

elshanne så vill det 

till att han har papper 

på att han duger som 

prima exemplar. Vi vet 

ju att Ludde är en otroligt 

vacker och charmig ung 

herre, men tycker hunddo-

maren likadant? 

Svaret kommer på 

pingstafton. Då ska vi 

ställa ut Ludde i Österby-

bruk. Jag utgår från att 

domaren är kompetent och 

kan sin lundehundsras.

Jag har 

förstått på 

andra hund-

ägare att man 

kan bli litet utställningstokig. 

Kanske är jag redan på väg ef-

tersom jag har prickat in fem 

utställningar i år. Starten blir 

alltså Österbybruk, tätt följt 

av Vaxholm och Visby. 

I höst blir det Sundsvall och så 

avslutar vi med Stockholm i 

december.

Min plan är att Ludde då ska 

vara champion. Om jag för-

stått saken rätt så måste han 

bli certifi erad på tre offi ciella 

utställningar för att sen kunna 

utses till champion.

Vana utställare skrattar åt 

min plan och påpekar att så 

lätt går det minsann inte alls. 

I teorin ja, men i praktiken 

sker det sällan så snabbt. Do-

marna dömer nämligen olika.

Vi får väl se, svarar jag då 

kaxigt. Ludde Ågren kan gå 

hur långt som helst, om jag får 

bestämma.

Med vår hittills enda utställ-

ning i höstas i pinsamt minne 

då vi var helt oförberedda på 

det mesta så ska vi nu träna 

på att gå stiligt i ringen och 

Ludde ska lära sig att stå 

tjusigt. Mina fi ckor ska vara 

sprängfyllda med köttbullar 

och annat hundgodis. Vi ska 

vara rustade till tänderna.

att bli med valp.

Annika
Ågren

Tel. 026-15 93 56 
annika.agren@

arbetarbladet.se

PÅ UPPTÄCKSFÄRD. Det är Luddes första dag i Gävle.  Foto: Britt Mattsson

LUDDE 8 VECKOR. Ludde lär sig omvärlden genom att bita sig fram. LUDDE 12 VECKOR. Har man så stora tassar som Ludde med extra tår 
på varje tass är det inte så lätt att sitta ordentligt.

Hipp, hipp, hurra, 
Ludde fyller ett år i dag!

UNGHUND. 
Ludde fyller ett 
år men han har 
fortfarande inte vuxit 
ifrån sina barnsliga lekar. 
Matte hoppas dock att han ska 
hålla sig i skinnet på pingst-
afton, då ska de nämligen på 
utställning i Österbybruk. 
 Foto: Jenny Lundberg

...Ingrid Palm, samordnare 
för Gästrik Konst som un-
der påskhelgen arrangera-
des för sjätte året med 60 
konstnärer från Ockelbo 
i norr till Gysinge i söder.

Har Gästrik 
Konst slagit 
rekord igen?

– Vi har precis gjort en 

första sammanställning och 

kommit fram till att det va-

rit omkring 40 000 besökare, 

alltså cirka 5 000 fl er än i fjol. 

Det har varit en jämn ström 

av besökare hos alla utstäl-

lare.

Vilka delar av konstrun-

dan har varit mest välbe-

sökta?

– Folk tycker alltid det är 

roligt att komma hem till 

konstnärer, därför är bland 

annat Lars Westerman en 

favorit liksom en del Ockel-

bokonstnärer som tar emot i 

sina hem och ateljéer. Andra 

populära ställen är lokaler 

där fl era konstnärer visar 

sina alster, där det fi nns 

mycket att titta på.

Hur ser planerna för Gäst-

rik Konst ut för nästa år 

– jag antar att det kommer 

ett nästa år?

– Det är klart att vi ska fort-

sätta, vi märker att det fi nns 

ett enormt intresse, både 

bland besökare och konstnä-

rer. Nu måste först årets om-

gång av Gästrik Konst sjunka 

in innan vi börjar planera för 

nästa.

I år var parfymcentret i 

Högbo och kursutbudet 

en nyhet. Kommer ni att 

utöka med några nyheter 

som vi kan se fram emot 

till nästa år?

– Vi har inte kommit så 

långt ännu. Men vi kan se 

att exempelvis kurserna har 

väckt stort intresse, alla är så 

gott som fulltecknade.

Ulrika Porath
Tel.026-27 88 15

ulrika.porath@arbetarbladet.se

Vaknade när tjuven 
stack med stereon
 GÄVLE. GÄVLE. En man i Andersberg 

har polisanmält att han haft 

inbrott i sin lägenhet under 

påskaftonens natt. Någon ska 

ha tagit sig in i lägenheten ge-

nom att krossa altandörrens 

fönsterruta. Sedan ska bland 

annat ett tv-spel, en klocka 

och kontanter stulits. 

Trots att mannen var hem-

ma och låg och sov på soffan i 

vardagsrummet vaknade han 

inte förrän tjuven var på väg 

ut genom dörren med man-

nens stereo.

Taxikund smet 
från notan
HOFORS.HOFORS. En taxikund som 

natten till söndag åkte från 

Gävle till Hofors smet från 

betalningen. Framme i Ho-

fors hade kunden de 950 kro-

nor som resan kostade utan 

skulle hämta pengar. Taxi-

chauffören fi ck dock vänta 

förgäves, kunden kom inte 

tillbaka. 

hallå hallå 
där...där...
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Vi är i sakta mak på väg hem, det är 

lunchdags och Ludde har varit med 

mig på jobbet under förmiddagen. Vi 

sneddar över Esplanaden och viker in 

på Staketgatan. Efter några steg tvär-

stannar Ludde och fi xerar blicken.

Ludde och jag.
På andra sidan gatan haltar en kille 

fram på kryckor, några ögonblick se-

nare kommer en äldre dam ut från en 

port på samma sida och hon går med 

käpp.Vilken bonus! Två udda individer 

på en gång.

Ludde kör med splitvision för att 

kunna ta in båda två som dessvärre 

går åt var sitt håll.

Mest fascinerad är han över killen 

med kryckor, nåt sånt har han aldrig ti-

digare skådat. När killen rundat hörnet 

vid teatern släpper Ludde motvilligt 

blicken för att till fullo kunna koncen-

trera sig på damen med käppen.

När han höjer blicken litet upptäcker 

han att litet längre fram står en kvinna 

och röker på trottoaren och hon ler 

mot honom. Han trollbinds så till den 

grad att han slår sig ned och går sen 

inte att rubba ur sitt läge, om man inte 

vill bli anklagad för grymhet mot djur.

Först när hon fi mpat och vänt honom 

ryggen suckar Ludde och reser sig och 

går motvilligt därifrån.

Så har vi det ofta Ludde och jag på 

våra promenader, han hittar ständigt 

företeelser som han bara måste stanna 

och noga ta in. 

Det är enklare vid sommarhuset på 

Gotland. Där har han bara en granne 

att hålla koll på. Men det gör han desto 

noggrannare. Så fort hon rörde sig på  

tomten rusade han fram till staket och 

skällde ut henne. 

Hon är hundrädd och stelnade till 

direkt, klart misstänkt beteende tyckte 

Ludde och skällde därför ännu mer. Då 

kom jag eller husse i kort galopp och 

slet till oss den nu ursinnigt ylskäl-

lande Ludde. 

De första veckorna var grannrela-

tionen rätt ansträngd, men både hon 

och Ludde taggade ned mot slutet av 

semestern.

Annars hade Ludde det lugnt och 

fridfullt, han gick sina rundor på tom-

ten och kollade av sina gömställen, de 

är oräkneliga vid det här laget.  Då och 

då dök han upp med något obeskrivligt 

jordigt blött i munnen – från början ett 

torkat rökt grisöra, nu i ett gravt för-

multningsstadium – som han lyckligt 

tuggade på. 

Luddes utställningskarriär har börjat 

bra. Han blev visserligen ”bara” tvåa 

i Österbybruk i början på juni och det 

berodde säkert på min hispighet som 

antagligen smittar för Ludde blev all-

deles stirrig när vi gick i ringen.

På utställningen i Visby gick det 

charmant. Där erövrade Ludde sitt 

första certifi kat och tog sitt första steg 

mot att bli champion! 

Och vem visade upp honom i ringen? 

Husse förstås, som har en mycket 

coolare attityd än matte.

Luddes prisrosetter hänger i en 

färgglad rad på väggen hemma till vår 

förnöjsamhet. Ludde tycker däremot 

att banden är som gjorda för att tugga 

i sig så man åtminstone kan få ut nåt 

kul av det hela.

Hans favoritleksak är en plastfl aska 

med några godisbitar i. Självklart med 

korken  iskruvad några gängor. Det tar 

inte många sekunder så har Ludde fått 

upp skruvkorken och med tassarna 

drämt till fl askan så godisbitarna yr ut 

över golvet.

Flaskan kan även med fördel använ-

das för att få i Ludde hans mat. Torr-

foder tycker Ludde är urtråkig mat, 

men läggs det i fl askan 

så förvandlas dessa 

i vanliga fall totalt 

ointressanta bitar till 

något väldigt attrak-

tivt och Ludde 

tuggar i sig 

allt på

ett ögon-

blick.

Annika Ågren
Tel. 026-15 93 56 
annika.agren@

arbetarbladet.se

SNARK. Sommaren var het och torr. Ludde drogs för det mesta till skuggan, men att ta över mattes stol är alltid kul och då får man ta solen på köpet.  Foto: Annika Ågren

Pust, att jaga grann-
tanten tar på krafterna

VAD ÄR DET? Jag ligger på spaning, för titt 
som tätt kommer rabbisen (vildkaninen) 
förbi och då måste jag vara beredd på en 
spurt. Det är min dagliga motionsrunda att 
jaga rabbis.
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Milton 
Brauns
fyller 2 år i dag 
och fi ras av 
mamma, pappa, 
Wille, Nanna, Apa 
och Possan.

Klara 
Spåls
fyller 6 år i dag 
och fi ras av 
mamma, pappa 
och lillasyster 
Greta.

Maja 
Walldén
fyller 2 år i dag 
och fi ras av 
mamma, pappa 
och Mathilda.

Agnes 
Söderberg
Oppala, fyller 
6 år i dag och fi ras 
av David, Anna, 
mamma och 
pappa.

Adina 
Andersson 
Strömberg
Gävle, fyller 10 år 
i dag och fi ras av 
mamma, pappa, 
Cassandra, Ragge 
och alla syskon.

Isabella 
Rosander
Norrlandet, fyller 
4 år i dag och 
fi ras av mamma, 
pappa, Linnea, 
Oscar, övrig släkt 
och vänner.

William 
Faltin
Gävle, fyller 1 år 
i dag och fi ras av 
mamma, pappa, 
Joseph, Miranda, 
far och morför-
äldrar.

Oliver 
Lindstedt
Valbo, fyller 3 år 
i dag och fi ras av 
mamma, pappa, 
Cornelia och hela 
släkten.

Filippa 
Angelöf
Valbo, fyller 1 år 
i dag och fi ras av 
mamma, pappa, 
Fanny och övrig 
släkt.

Ellen 
Lundgren
Fridhem, fyller 
6 år i dag och 
fi ras av lillebror 
Elis, mamma och 
pappa.

Anton 
Jönsson
Hofors, fyller 2 år 
i dag och fi ras av 
mamma, pappa 
och Ludvig.

Gustav 
Forsberg
Gävle, fyller 4 år 
i dag och fi ras 
av mamma och 
pappa.

Elvira 
Björkman
Ockelbo, fyller 
2 år i dag och 
fi ras av mamma, 
pappa, mormor, 
morfar, farmor 
och farfar.

Alexandra 
Hammarstedt
Bomhus, fyller  
6 år i dag och 
fi ras av mamma, 
pappa, Jennifer 
och Adam.

familjenyttfamiljenytt..
Redaktörer: Karin Saxin och Annika Ågren Tel: 026-15 93 50 (Karin) och 15 93 56 (Annika) E-post: familje@arbetarbladet.se  

dagens citat.
Alla vackra känslor 
i världen väger mindre än en 
enda vänlig handling. 

J R Lowell

Skicka in text och bild om du vill fi ra någon. Vi tar gärna emot texten 

via e-post. Detsamma gäller fotografi er som kan bifogas som jpg-

fi ler. Papperskopior av foton returneras endast i medsänt frankerat 

svarskuvert. Vi förbehåller oss rätten att ändra och korta i material. 

Postadress: Familjenytt, Arbetarbladet, Box 287, 801 04 Gävle.

Malte är ett danskt eller kanske tyskt namn vars 
betydelse är okänd. Namnet har använts i Sverige 
sedan 1400-talet i Skåne och sedan slutet av 
1600-talet i de övriga delarna av landet. Malte 

kom in i almanackan 1901 och var relativt Antalet 
namnbärare är runt 3 400, av dessa har omkring 
1 500 det som tilltalsnamn.

28 november
1947 sänds television för 

första gången på försök i 

Sverige.

1949 har den första Åsa-

Nisse-fi lmen premiär och 

gör stor succé. Filmens 

titel är just ”Åsa-Nisse” 

och Åsa-Nisse själv spelas 

av John Elfström medan 

Klabbarparn spelas av 

Artur Rolén.

1974 framträder John 

Lennon på en konsert i 

Madison Square Garden 

i New York. Lennon upp-

träder tillsammans med 

Elton John och tillsam-

mans sjunger de ”Wha-

tever Gets You Through 

The Night” och ”I Saw 

Her Standing There”. 

Även om varken han själv 

eller någon annan visste 

det, skulle det här bli Len-

nons sista konsertfram-

trädande.

1988 säljs Picassos ”Ak-

robat och Harlequin” på 

en auktion i USA för den 

smått fantastiska sum-

man av 38, 46 miljoner 

dollar.

1990 tillkännager ”galne 

greven” Ian Wachtmeis-

ter och skivbolagsmogu-

len Bert Karlsson att de 

ställer upp i riksdagsva-

let 1991 med ett nytt po-

litiskt parti. Det fi ck nam-

net ”Ny Demokrati”.

kändisar.
1943, 

för 63 

år se-

dan,  

föddes 

den 

ameri-

kanske 

sångaren, pianisten och 

låtskrivaren Randy New-

man.

Newman som ofta upp-

träder ensam, skriver 

underfundiga ballader, 

träffsäkra vardagsiaktta-

gelser med morbida och 

ironisk undertoner. Hans 

sånger har också tolkats 

av fl er andra artister, till 

exempel Peggy Lee, Joe 

Cocker och Three Dog 

Night. De sistnämnda fi ck 

1970 en amerikansk listet-

ta med Newmans ”Mama 

Told Me Not To Come”. 

Bland Newmans många 

andra klassiska sånger 

kan nämnas ”Love Sto-

ry” (1968), ”Sail Away”, 

”God’s Song (That’s Why 

I Love Mankind” (båda 

1972), ”Rednecks” (1974), 

”Baltimore”, den mycket 

kontroversiella ”Short 

People” (båda 1977) och 

”I Love L.A” (1983). New-

mans senaste platta ”Bad 

Love” kom ut 1999.

dagens namn. Malte I morgon: Sune

familjenytt

All ev. uppvakning
undanbedes vänligt.
ASTA BROLIN

till  alla som hedrade min-
net av

vid hennes bortgång och
för alla vackra blommor
vid hennes bår.

Vår älskade

Harry Hedblom
* 13/5 1926

har idag stilla insomnat.

Gävle 21 november 2006

ANNA-LISA
Stig och Åsa
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Kjell och Maj

Syskon med familjer
Släkt och vänner

När dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi bär dem i vårt hjärta,
tar fram dem då och då.
Så är du för alltid
kvar hos oss ändå.

Begravningsgudstjänsten
sker i kretsen av de

närmaste.

Vår älskade

Anders Boman
* 29/10 1965

har lämnat oss i stor
saknad.

Gävle 15 november 2006

MARGARETHA
Nicklas, Fredrik

Pappa ochMamma
Birgitta och Alfons

Anna-Lena och Peter
Malin, Daniel

Marie
Övrig släkt och vänner

Stilla, så stilla
du käre nu slumrar,
borta från sjukdom
och strid.
Stor är vår saknad,
men dock vi dig unnar
att vila i frid.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet. Istället
för blommor, tänk gärna

på fonden för sonen
Fredrik, bg. 5243-1749.
Gåvor kan förmedlas

av Fonus i Gävle.

I går förlovade vi oss
Leif Kujanpää
Ingalill Kivinen
Gävle 27 november 2006

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.
AINA LÖFGREN

DÖDDÖDAA

FÖRLFÖRLOOVVADEADE

SORGTSORGTAACKCK

UPPVUPPVAKTNINGAKTNING
UNDUNDANBEDESANBEDES

myndiga
18 år 28 november

Nathalie Mutoni,

Tierp

Lyse Newerwe, 

Tierp

dödsfall

Anders 

Fred-

berg, 

Gävle, 

avled 20 

novem-

ber i en 

ålder av 

97 år.

Han var född i Marie-

stad. Som 21-åring kom 

han till Gävle och inled-

de en tjänst vid fängel-

set som varade fram till 

1972. Under första tiden 

var han fångvårdare och 

sedan ekonomisk redo-

görare. Efter pensio-

neringen arbetade han 

två år som väktare vid 

Gestrike Vakt AB. Un-

der många år arbetade 

han också som biograf-

vaktmästare vid olika 

biografer i staden och 

fram till pensioneringen 

var han vid Aveny-bio-

grafen.

I Gävle träffade han 

tidigt sin blivande maka 

Brita. De gifte sig 1936 

och fi ck tre barn tillsam-

mans. 1995 miste han sin 

hustru.

Makarna fl yttade till 

Sätra 1976 och båda blev 

engagerad i PRO Sätra, 

där Anders under tio år 

var kassör. Under sam-

manlagt lika lång tid 

var han ordförande och 

kassör i Hyresgästför-

eningens kommitté för 

Fältspatvägen.

Anders Fredberg har 

bott hemma och skött 

om sin radhustäppa tills 

han för några år sedan 

fi ck svårt att klara sig 

själv. Första tiden fi ck 

han då hjälp av hem-

tjänsten och sedan snart 

två år tillbaka har han 

haft god trivsel på Sät-

rahemmet.

Närmast efterlämnar 

han barnen Hans, Ulf 

och Ulla, alla med fa-

miljer.

Vaile Ohlsson, Öster-

våla, avled 23 november 

i en ålder av nära 70 år.

Han var född i Öster-

våla och kom sitt andra 

levnadsår med föräld-

rarna till Valbo, där 

fadern fi ck anställning 

som slaktare vid dåva-

rande SGS slakteri.

Vaile Ohlsson har ge-

nom åren arbetat bland 

annat som slaktare, 

snickare och de sista 

20 yrkesåren som matt-

läggare vid Wåhlstedts 

måleri i Östervåla. Med 

hustru och barn åter-

vände han till Östervåla 

1960, under samma tid 

som han var FN soldat 

i Kongo.

På fritiden har han äg-

nat sig åt modellfl yg.

Närmast efterlämnar 

han sin sambo Inger 

Nilsson, barnen Mats 

och Eva, båda med fa-

miljer i Östervåla, samt 

tre bröder, två i Valbo 

och en i Gävle, alla med 

familjer.

avlidna

Hofors

11/11 Alice Frideborg 

Andersson, 85 år; Sylvia 

Eleonora Pettersson, 89 

år.

Carolina Magnusson och Mattias Söderlund vigdes 
6 oktober i Hille kyrka. Bruden är dotter till Britt och Lennart 
Magnusson, Gävle, och brudgummen är son till Leif och 
framlidne Ann-Britt Söderlund, Valbo. Brudnäbb var brudens 
dotter Matilda och parets gemensamma dotter Emma. Vigseln 
förrättades av Åsa Ricknell. 

nygiftanygifta

upp till 13.

Ludde jagar allt i tikväg, ras 
eller ålder är fullständigt ir-
relevant. 

Han går på alla med samma 
entusiasm, tar dock emel-
lanåt miste och stöter på även 
valphannar.

Men det fi nns en tik som 
Ludde tar det försiktigt med. 
Det är amstaff  terriern Tindra 
som bor granne med oss.

ludde och jag.
Tindra är nämligen väldigt kär 

i Ludde, det blev hon redan vid 

första ögonkastet när hon fl yttade 

in för snart ett år sen.

Hennes kärlek tar sig väldigt 

fysiska uttryck och eftersom hon 

visserligen är några månader 

yngre, men dubbelt så stor som 

Ludde, intar han en avvaktande 

ställning när de träffas på går-

den. Detta dämpar på intet sätt 

Tindra. Hon kastar sig över ho-

nom och Ludde har inget att sätta 

emot. Han blir som en lekboll i 

Tindras famn. 

Flyr in i häcken
Hon jagar Ludde runt häcken 

på gården tills han i ren utmatt-

ning kastar sig in i häcken för 

att undkomma. Tindra bökar sig 

oförväget efter.

Då tar Ludde till sin sista ut-

väg, som en projektil far han ut ur 

häcken och kastar sig in i trapp-

huset och upp för trapporna. 

Sen ligger han fullkomligt ut-

slagen och fl ämtar med hävande 

bröstkorg utanför lägenhetsdör-

ren.

Vid det laget är även Tindra 

rätt mör så leken ebbar ut och 

var och en går till sitt.

Lär sig inte
Man tycker att Ludde borde 

dra en och annan slutsats av detta 

och själv fara fram litet lugnare 

bland tikarna, men icke.

Likt alla hanhundar är Ludde 

en riktig pinknisse. Han skvätter 

överallt när vi är ute och går. 

Först och främst kissar han på 

samma plats där andra hanhun-

dar  tidigare kissat, men minst 

lika viktigt är att kissa på samma 

plats som en tik, Ludde signalerar 

”kolla in mitt kiss, jag är en ung 

hanhund på hugget”. 

Ibland är det högerbenet som 

åker i luften, ibland det vänstra. 

Vad som utlöser vilket ben som 

ska i luften har jag inte lyckats 

lista ut.

Velar
Emellanåt velar han fram och 

tillbaka vid stolpen eller trädet 

utan att kunna bestämma sig 

och det slutar alltid med att han 

struntar i alltihopa och skuttar 

vidare.

På Gotland har han en annan 

taktik. Innan jag fattade trodde 

jag att det var nåt fel på honom.

Han slängde bara upp ena benet 

och förblev stående med fjärr-

skådande blick. Länge, länge.

Totalt orörlig.

Herre på täppan
Jag funderade på om benet gått 

i baklås eller om han fallit i så 

djupa tankar att han helt enkelt 

glömt bort här och nu.

Men sen insåg jag – han är 

herre på täppan. 

Det fi nns inga andra hundar 

som  kissar där. Alltså behöver 

han inte markera sitt revir. Allt 

han kan överblicka är hans rike. 

Där är Ludde kung. 

Tindras uppvaktning
för mycket för Ludde

SNART BÖRJAR JAKTEN. Tindra och Ludde i andhämtningspaus på gården. Snart är Tindras jakt på Ludde i gång igen. Hon vill så gärna lägga tassarna 
på Ludde. Foto: Maria Hedström

Annika Ågren
Tel. 026-15 93 56

annika.agren@
arbetarbladet.se

28
NOVEMBER

Malte



11Arbetarbladet tisdag 13 februari 2007

Nu har Ludde gjort DET
Med lilla fröken Lois har han fått ett hett kärleksliv som stör vår nattsömn

Ludde och jag.

Han har liksom en stoltare hållning 

och jag tycker mig ana en ny 

glimt i ögonen när Ludde travar 

in till kompisarna på hunddagiset.

Han har gjort DET. Inte bara en 

gång utan oupphörligen den senaste 

veckan.

Ludde kopulerar morgon och kväll, 

inklusive en hel del lunchpass också, 

med lilla näpna fröken Lois från Åland, 

en erfaren treåårig tik som redan haft 

en kull valpar.  

Vårt hem är en tummelplats för två 

njutningslystna hundar som rafsar, 

biter och slickar varandra både här 

och där.

När Lois anlände blev Ludde genast 

intresserad. Han hade visserligen 

aldrig varit ihop med nån tik, men 

han visste direkt vad det hela går ut 

på. Han bet henne i nacken och ryggen 

och svansen och hon svarade med att 

fälla upp svansen.

– Jojo, sa Lois ägare Anneli belåtet 

när hon såg Luddes framfart efter 

bara en timmes bekantskap. Han brås 

på sin pappa Tommy Tigergutt!

(Ludde kommer från Annelis kennel 

där också Luddes pappa fi nns.)

Ludde vande sig snabbt  med att ha 

en underdånig tik omkring sig och åt 

ogenerat ur hennes matskål och knuf-

fade undan henne när det vankades 

godsaker. 

Till en början hade Lois sin fasta 

punkt under våra sängar, den 

tryggheten lämnade hon endast för 

korta utfl ykter i lägenheten. Vartefter 

dagarna gick utforskade hon alla rum 

och numera hänger hon mig i hälarna 

överallt. Och efter henne kommer 

Ludde med nosen i hennes bak!

Luddes beskyddarinstinkt väck-

tes rätt snabbt och det är knappt att 

han slår av den nattetid. Rör sig Lois 

vaknar han direkt och det blir sjögång 

i sängen (självklart sover de i våra 

sängar). När husse vill klappa Lois är 

Ludde ytterst vaksam och kastar sig 

genast emellan de två och försöker sig 

gärna på en avledande manöver för att 

få husse på andra tankar.

Den femte dagen visade sig bli 

Dagen. Lois morskade upp sig 

ordentligt, norpade Luddes rökta 

grisöra och morrade när han för-

sökte ta det tillbaka. Det var nog den 

tändande gnistan för en stund senare 

inträffade DET.

Jag såg inte början på parningen, 

men däremot slutet och höll då på att 

få slag. När jag kom in i rummet stod 

Ludde och Lois bak mot bak!

Herregud, är en dylik ställning ens 

fysisk möjlig? var min första tanke. De 

stod där några minuter under lågmält 

gnyende och sen med ett skri kom 

Ludde loss från Lois. Dramatisk start 

må jag säga.

Samma förlopp har sedan utspelats 

varje gång. Ludde hänger på Lois och 

håller fast hennes höfter med sina 

framben och juckar intensivt en stund, 

sen är han färdig och vill gå av och 

slänger upp ena bakbenet över Lois 

rygg. Då tar det stopp, Ludde sitter 

fast i Lois och bli hängande med baken 

mot hennes i fem, sju minuter innan 

hans svullna snopp börjar sjunka 

ihop och han kommer loss, till bådas 

lättnad.

Lois börjar nu se alltmer uppgiven 

ut vid varje parning och slokar 

på grund av sin tunga börda, för 

nu har Ludde lärt sig hänga kvar litet 

längre och knäcker då nästan hennes 

rygg. Jag peppar henne att säga ifrån 

och inte låta sig utnyttjas hur som 

helst. Än verkar hon inte ha fattat nåt.

Deras intensiva kärleksliv detalj-

styr just nu våra dagar och nätter. 

Men vad står man inte ut med för 

att några små oemotståndliga Ludde-

valpar ska få se dagens 

ljus i vår!

KÄRLEKSPAR. Ludde och Lois är oskiljaktliga både inne och ute. Foto: Pernilla Wahlman

Annika
Ågren

Tel. 026-15 93 56 
annika.agren@

arbetarbladet.se
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Ludde har blivit pappa

Ludde och vi har fl yttat. 

Nu bor vi i hus med hiss. 

Mycket skumt tycker 

Ludde.

De första dagarna betrak-

tade han hissen med största 

tvivel. När jag äntligen lyck-

ats locka in honom i hissen 

stelnade han till när hissen 

gick igång och förblev som pa-

ralyserad under fyra våning-

ars färd. 

ludde och jag. 
När hissen stannade fi ck han 

nytt hopp i ögonen och när jag 

öppnade dörren förbyttes han 

till ett rödbrunt streck på en 

tiondels sekund.

Nästa gång totalvägrade han 

att komma ens i närheten av 

hissen.

Ett besvärligt läge uppstod 

eftersom det är många in- och 

utgångar på en dag.

Då fi ck jag tipset – lägg en 

godisbit i hissen innan 

han går in.

Jag slängde osedd in en go-

disbit och bar in Ludde. Hans 

känsliga nos spårade genast 

upp godiset, men han gav det 

inte en blick än mindre befat-

tade sig med det.

När hissen stannade stod 

Ludde med nosen nära dörren 

och när jag öppnade den kas-

tade han sig ut, men tvärvände 

i luften och for in och snodde 

åt sig godiset och sen ut igen.

Efter pro-

menaden var 

det dags för 

hiss igen. Och 

även den här 

gången hittade 

Ludde godis på 

golvet. 

Jag såg att 

han omvär-

derade hela 

hissåkandet, 

han var beredd 

att ge hissen en chans.

Nu åker Ludde hiss som om 

han aldrig gjort annat. Han är 

lätt  förväntansfull när han kli-

ver in och då och då ligger det 

en godisbit på golvet.

Den intensiva kärleks-

veckan i februari mellan 

Ludde och fröken Lois 

från Mariehamn gav resultat. 

I påskas blev Ludde pappa till 

fyra förtjusande valpar – tre 

pojkar och en fl icka.

Nu har de 

lämnat hem-

met på Åland 

och rest ut 

i världen 

– Filip till 

Litauen, Faro 

till Finland, 

Filippa till 

Holland och 

Fabian till 

Sverige. 

Luddes 

nästa kärlekspartner är redan 

utsedd, det är Molly i Karl-

holm. De tu ska bli ett par när 

Molly löper nästa gång strax 

före jul.

Ett något udda par tycker 

vi som känner de båda. Molly 

är nämligen en bitsk dam som 

ständigt läser lusen av Ludde 

som är jätterädd för henne. 

Men när hormonerna slår 

till kommer vi att få se en 

intressant förvandling – Ludde 

morskar upp sig och talar om 

var skåpet ska stå och Molly 

viker ned sig. 

För ett år sen lade jag 

litet kaxigt upp stra-

tegin för att Ludde 

skulle bli utställnings-

champion. 

Den höll! 

Några dagar 

efter sin 

andra 

födelsedag blev Ludde svensk 

utställningschampion och jag 

blev mäkta stolt. Jag visste ju 

att Ludde är en otroligt vacker 

hund, kul att även domarna 

instämmer!

Champion och pappa. 

Vad mer kan man begära? 

Ska Ludde alltså hädanefter 

bara nöta Gävles 

gator och göra 

barn litet då och då? 

Nej, roligare än så 

måste vi ha det. Och 

turligt nog ligger en 

internationell kar-

riär och väntar runt 

hörnet. Ludde kan 

bli internationell 

champion också. 

Vi startar med 

en internationell 

utställning på 

Gotland i juli. Sen 

drar vi vidare ut 

i världen...

LUDDES BARN. Fyra oemotståndliga valpar blev resultatet av Luddes och fröken Lois ivriga parande 
i februari. 

bridgebridge
Skutskärs BK, sommarcup 

2, 20 juni: 1 Åsa Ahlm - Chris-

ter Broberg, 260, 2 Per Malm-

ström - Lars Ericson, 231, 3 

Yvonne Ström - Kjell Björk-

lund, 223, 4 Kenneth Hedman 

- Gert Engberg, 215, 5 Peter 

Wendin - Antony Scherdin, 

210, 6 Leif Lindqvist - Len-

nart Rehle, 209, 7 Kristina 

Jönsson - Kristina Olsson-Sö-

derhäll, 208, 8 Anja Gullström 

- Lennart Nilsson, 202, 9 Eva 

Frankson - Björn Frankson, 

198, 10 Carola Olsson - Hans 

Olsson, 193. 

Medel: 192

Den intensiva 
kärleksveckan 

gav resultat

Jag såg att 
han om-
värderade 
hela hissåkandet, 
han var beredd att 
ge hissen en chans

Annika 
Ågren

Tel. 026-15 93 56
annika.agren

@arbetarbladet.se

Upprörda Melakabor
vill inte namnge virus

Folket i den malaysiska 

delstaten Melaka har ilsk-

nat till efter att ha fått ge 

namn åt ett illasinnat fl ad-

dermusvirus. Vem vill åka 

till en plats som är namne 

med ett skadligt virus, 

frågar de sig? Lokala myn-

digheter har kallat valet av 

namn för en förolämpning 

och ett slag mot turismen 

i delstaten. Viruset, som 

skapar andnöd och feber, 

upptäcktes nyligen i områ-

det sedan en familj smit-

tats av en fl addermus. Men 

Melakaborna kan lugna ned 

sig. Viruset ska troligen 

döpas om, säger ansvarig 

myndighet.  (TT-AFP)

●

Magsjuk fångvaktare 
missade rymlingar

När en fångvaktare 

satt med rumpan bar och 

kurerade sin oroliga mage 

tog sju interner – två 

misstänkta för mord och 

fem anklagade för stöl-

der – chansen att fl y från 

häktet. Polismannen, som 

troget tagit sig till jobbet 

trots sitt dåliga tillstånd, 

var alldeles för upptagen 

med att springa på ”mug-

gen” för att hinna upptäcka 

fångarnas listiga fl ykt. 

Varje gång väktaren låste in 

sig för att lätta på trycket 

tog fångarna fram en liten 

såg och kapade långsamt av 

gallret till cellen. Först fl era 

timmar senare upptäckte 

den utmattade polismannen 

utbrytningen. Enligt polis-

chefen behöver den stack-

ars fångvaktaren inte gå till 

jobbet den närmaste tiden. 

Han har stängts av från sin 

tjänst under utredningen. 

 (TT-Reuters)

●

Mindre Hamlet 
på Oxford

Storbritanniens akade-

miska kretsar debatterar 

intensivt Oxforduniversi-

tetets förslag att slopa de 

obligatoriska Shakespea-

restudierna, rapporterar 

tidningen The Independent. 

I dagsläget måste studen-

terna i slutskedet av sina 

studier gå igenom den 

stores alla 36 skådespel. 

Nu vill universitetet slopa 

den separata Shakespeare-

kursen och införliva hans 

verk i en allmän kurs om 

klassiska brittiska förfat-

tare. Orsaken är att lärarna 

tycker att kursen är för 

omfattande.  (TT-FNB)

●
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