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Stävhårig och viljestark Mozart

Den 20 juli 1998 fick min älskade strävhåriga tax Nicko somna in efter en mindre hjärnblödning.
Veterinären kom hem till oss och gav honom en spruta. Då trodde jag att jag aldrig mer skulle
skaffa en hund, särskilt inte en tax, men lyckligtvis fick en liten strävhårig Hundstallshund
mig på andra tankar.

Text Margaretha Foto Jenny Kindberg

Nicko var drygt 16 år när han dog.
Därefter var han ständigt i mina
tankar och någon ny hund var inte
att tänka på då. Så fort jag mötte
en strävhårig tax högg det till i
hjärtat.
Våren 2000 tog jag mig samman
och anmälde mig som doggywalker
på Hundstallet. Jag promenerade
med hundarna på helgerna eftersom
jag arbetade på dagarna.
Sedan fick jag höra att man
kunde “låna” hem en hund under
helgen på så kallad helgpermis. Det
är det absolut bästa jag gjort. Jag
har haft både så kallade hittehundar
och omplaceringshundar.

För det mesta under mina sex år
som doggywalker var det större
hundar såsom rottisar, labradorblandningar och straffordshireblandningar, men även några pudlar och
bichon frisée, samt en borderterrier.
Det finns inte många luckor under
dessa år då jag inte hade någon
permishund. Jag har nämligen
dokumenterat detta i en almanacka.
Någon tax hade jag dock inte. Jag
frågade nästan varje fredag om
taxar, men det kommer inga taxar
till Hundstallet.
När jag fick ett erbjudande om
att sluta arbeta sade jag till på
Hundstallet att då skulle jag ha en
egen hund. Jag ville helst ha en
vuxen hund. (Valpstadiet fick jag
senast känna på under vintern och
våren 2006 då jag hade en liten
valp på natt- och helgpermis.)

Margareta fick till slut sin älskade tax, och Mozart fick ett kanonbra hem med
all tid och kärlek han behöver.
Den sista mars slutade jag arbeta
efter 35 år. Påskhelgen och helgen
därefter skulle jag göra en planerad
resa. Det fanns inte heller så många
hundar under april.
Natalie på Hundstallet ringde
och frågade om jag kunde ha en
hund på helgpermis, en tax, hann
jag uppfatta. Han hade redan en
intressent. Jag sade att jag inte
kunde ta någon hund denna helg.

gamla tax. Den natten kunde jag
inte sova. Jag skickade ett e-mail
till Hundstallet.
Till valborg och första maj skulle
jag ha en permishund. Patrik på
Hundstallet hade valt ut en hund
till mig.
På torsdagen ringde Jenny på
Hundstallet hem till mig och frågade
om jag ville byta och ta en liten
hund, en strävhårig tax, istället

På söndagskvällen, när jag kom
hem, gick jag in på Hundstallets
webbplats och fick se en bild på
Mozart bland omplaceringshundarna. Han såg ut precis som min

... Fortsättning på sidan 2 ...

I detta nummer:
Inbjudan till Öppet hus
sista sidan

Hundstallet är en ideell organisation som lever utan ekonomiska bidrag från samhället – vi är helt beroende av
ekonomiskt stöd från medkännande djurvänner. Välkommen att stödja oss som medlem, med gåvor, vårddygn,
donationer, sponsring eller i andra positiva former. Vi, och framförallt hundarna, tackar Dig uppriktigt för Ditt stöd!
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Ordföranden har ordet
Begreppet sommarkatter är nog känt för de flesta. Den fullständiga nonchalans som på hösten visas mot de, i början av
sommaren, små söta kattungarna, när de får klara sig bäst de
kan då resten av familjen flyttar hem till stan är vedervärdig. I
vårt land, som slår sig för bröstet i tron att ha världens bästa
djurskydd, klingar detta väldigt ihåligt när samma sak upprepas
år efter år.
Sommarhundar är kanske inte ett
begrepp, men väl ett faktum för oss
på Hundstallet.
Till skillnad mot katterna kommer
hundarna i början av sommaren.
Inte allt för sällan kan vi ana en
bakgrund där husse och matte tycker
att en semesterresa utomlands är
viktigare än hänsynen till sin hund.
Så vad gör de? Slänger ut hunden
på gatan och låter den springa vind
för våg och så har dessa hundplågare löst det problemet.

Till skillnad mot nät det gäller
katter tillåter inte vår lagstiftning
detta, inte heller tillåter den mångas
etiska och moraliska syn; att hundar
ska springa hur som helst utan
någon ägare.
Hunden blir omhändertagen av
polis, placeras hos oss, som hittar
ett nytt hem.
För hunden blir det resultatet nog
den bästa lösningen, men åter igen
kan jag inte bli annat än förbannad
och uppgiven över den känslolöshet
som uppvisas mot den först så söta
valpen, när den blir en vuxen, och
mycket mer krävande hund.

Genom Hundstallets existens har
vi ett bra skydd för värnlösa hundar i
Storstockholmsområdet, situationen
är dock långt ifrån lika bra i våra
övriga storstäder, men ändå långt
bättre än för sommarkatterna, nu i
höst och vinter.
Även om det är lätt att bli uppgiven över vad som sker - år efter år
efter år - är det vår skyldighet att
aldrig ge upp.
Arbetet innebär lika väl att förändra attityder som att stödja vår
verksamhet som behövs alla årets
365 dagar, var och en efter bästa
förmåga. På så vis blir vi en mycket
viktig motvikt till den känslokyla
som, av allt för många, visas mot
våra sällskapsdjur.

Ulf Uddman
... Fortsättning från sidan 1 ...

Tack till
Turebergs Torg 1, 191 47 Sollentuna

Telefon 08-650 11 42

som stöder Hundstallet
genom att utan kostnad
trycka denna tidning!
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för den planerade. Intressenterna
hade tackat nej. Jag blev överlycklig
och sade:
− Den hunden vill jag överta,
sade jag.
− Ja, taxen är din. Du får överta
den, svarade Jenny.

Tänk att efter dessa sex år händer
det att det kommer in en strävhårig
tax som ska omplaceras. Jag tror
inte på högre makter men i detta

fall får jag nog ändra mig. Fredagen
den 28 april vandrade jag ut från
Hundstallet och kände det som jag
vunnit högsta vinsten. Det var kärlek
vid första ögonkastet.
Under helgen skulle vi se om
Mozart och jag trivdes ihop. När vi
kom hem och Mozart hoppade upp
och lade sig i soffan kändes det som
klockan vridits tillbaka 15-20 år.
När vi gick ut och gick kvällsrundan
var det också som om jag gick med
min förra tax. Under helgen gick vi
och promenerade i skogen och det
var precis som förr.

Men jag är noga med att inte jämföra dem. Mozart går med bestämda
steg och vet precis vart han ska
gå. Mozart har ett mycket tydligt
kroppsspråk som han visar då han
vill gå åt ett annat håll än det jag
tänkt. Och med Mozart går man
aldrig samma väg två gånger på en
dag. Det är ständiga variationer.
Promenaderna blir aldrig tråkiga i
hans sällskap, han är otrolig på att
går med sina korta ben.
Nu har Mozart även fått några
kompisar bland annat en ett år
äldre stävhårig tax, Mick, och en
borderterrier, Bruno. Sedan finns
det en hel del tjejer också.
Jag älskar Mozart och njuter av
vartenda ögonblick tillsammans
med honom och om Nicko tidigare
var min bäste vän som jag aldrig
kommer att glömma, (tillsammans
upplevde vi både sorger och glädjeämnen i livet), är Mozart världens
bäste kille!
Tack Hundstallet för att ni tänkte
på mig! Och tack alla ni på Hundstallet för det ni gör för så många
hundar som på olika sätt farit illa
och/eller inte längre har något
hem!
Ni gör ett helt fantastiskt jobb!
Tack Hundstallet för de sex
underbara åren som doggywalker
och helgpermismatte!
Jag hoppas dock på fortsatt
kontakt med Hundstallet och att
jag även i fortsättningen ska kunna
få upplåta mitt, och numera även
Mozarts hem, för någon valp eller
hund som inte kan sitta i en box.

Besök gärna vår webbplats: www.hundstallet.se

Hundraårsskrift om Hundstallets historia
Jag har fått hedersuppdraget att skriva föreningens jubileumsbok till 100-års-jubileet
år 2008 och jag känner mig väldigt ärad och stolt över det förtroende som styrelsen
har visat mig. Jag ska här berätta lite grann om mitt arbete med att få fram material
och samtidigt be er medlemmar om hjälp.
Jag har suttit väldigt mycket på föreningens arkiv och gått igenom verksamhetsberättelser och årsberättelser för de flesta av åren. Det fattas några år så jag vore enormt
tacksam om ni medlemmar kunde hjälpa till att fylla de luckorna. Jag kommer i slutet
av min text att ange vilka år som fattas.
Ett arbete som nu fortskrider enligt plan är att gå igenom vad som har skrivits i den
lokala dagspressen om hundstallets och föreningens verksamhet. Man har tydligen
haft ett bra samarbete med stockholmstidningen där man bland annat, till en lägre
avgift, fick annonsera efter mattar och hussar till bortsprungna hundar. Det är ett
enormt material att gå igenom, så om det finns någon som har ett litet urklipp sparat
vore det guld värt för mig att få ta del av det.
Ett annat arkiv som jag har börjat titta i är stadens och kommunens olika nämnder.
Sedan håller jag på att undersöka möjligheten att få polisen att öppna sitt enorma
rapportarkiv för mig, tänk vad som kan finnas där!
Jag börjar så smått få fram ett skelett av hårda fakta men jag saknar mycket av
verksamhetens mjukare delar, såsom olika intressanta hund-öden, roliga anekdoter,
intressanta och färgstarka personer i föreningens historia, eller över huvudtaget
kuriöst material. Därför håller jag även på att intervjua personer som har varit
aktiva i föreningen och hundstallet.
Med tanke på detta var jag med på det öppna huset som var nu i våras och samlade
in berättelser från besökarna, jag fick en hel del mycket intressant information och det
var oerhört trevligt, spännande och roligt att få ta del av era berättelser. Jag vill rikta
ett stort tack till alla jag talade med. Jag kommer i sinom tid att ta kontakt med er som
lämnade uppgifter till mig igen, för ytterligare information.
Dock behöver jag alla goda uppslag och idéer som ni medlemmar kan komma
på. Till exempel finns det mycket lite bildmaterial i föreningens arkiv så bilder
emottages med största tacksamhet.
Här är de förvaltnings- och revisionsberättelser som saknas i föreningens arkiv:
1924-1934, 68, 70 och årsredovisning för år 78.
Postradress:
Stefan Reitersjö
Sten Bergmans väg 5
12146 Johanneshov

Med vänliga hälsningar
Stefan Reitersjö
Mejl: masterwheelchair@kittymail.com

Telefon: 08-6482846 eller 0735121512

Besök gärna vår webbplats: www.hundstallet.se
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen till Svenska
Hundskyddsföreningen, Åkeshovs
Gårdsväg 10,168 38 Bromma.

B

SVERIGE

PORTO
BETALT

Vid adressändring kontakta:
Viveka Klevemarken
tfn: 687 47 74
mellan 10 och14 må-fre
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Öppet hus igen!

Lördagen den 23 september klockan 12-15

Nu slår vi för tredje gången
upp portarna till vårt nya
fina Hundstall i Åkeshov! Vi
visar upp vår verksamhet för
alla medlemmar och andra
intresserade.
Kom och träffa våra fina
hundar samt personal, styrelse
och andra hundintresserade
djurvänner!

OBS! Familjehundar får av
olika skäl inte följa med in på
Hundstallet så var vänlig och
lämna din egen hund hemma.
Tänk på att det finns mycket
begränsade möjligheter till
parkering vid nya Hundstallet.
Vi rekommenderar därför alla
att åka T-bana till Åkeshov,
stallet ligger nära stationen.

Foto Hundstallet

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2006
Ulf Uddman, ordförande
Adress:
Tfn:
E-post:

Karlsborgsvägen 155
19533 Märsta
mobil 070 - 752 36 30
ulf.uddman@skk.se

Pekka Olson, vice ordförande
E-post: pekka.olson@agria.se
Ingrid Hårdstedt, kassör
E-post: ingrid.hardstedt@stockholmvatten.se
Christina Helén, sekreterare
E-post: carleric.helen@bredband.net
Lena Engen, ledamot
E-post: lena.engen@lrf.se
Ib Ahlen, ledamot
E-post: ib.ahlen@agria.se
Isadora Söderberg, suppleant
E-post: isadorasoderberg@hotmail.com
Maria Pettersson, suppleant
E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.se
Carina Malmberg, suppleant
E-post: carina.malmberg@naturvardsverket.se
Willy Heyman, valberedningens
sammmankallande
E-post: willy.heyman@helteco.se
Eva Olofsson Linder, ext revisor
Ulrika Ek, verksamhetschef
E-post: ulrika.ek@hundstallet.se
Jenny Lindahl, tf verksamhetschef
E-post: Jenny@hundstallet.se

Hundstallets Öppettider
Månd-fred 9-15
Tfn tid vardagar 9-15
Tfn tid helger 9-12
Övriga tider efter tidsbokning

Hundstallshunden Bobby hoppas på att du kommer på Öppet hus i september!

Även
Kattstallet
har Öppet hus
Kattverksamheten håller öppet
under Hundstallets öppna hus den
23 september och Stadskattens
personal finns på plats för att visa
sin verksamhet.
Passa på att även besöka dem på
Hundstallets övervåning!
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