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När det så är dags för jubileum vill vi givetvis fira med pompa och ståt.
Hundstallet bjöd in till kalas. Parken bakom Åkeshovs slott fylldes under
lördagen den 17 maj av utställningstält, uppvisningar och jubilerande
två- och fyrbenta besökare. Portarna till Hundstallet slogs upp för nyfikna och det var lika stor omsättning på fikaförsäljningen som på informationsutbytet hundintresserade emellan.
När vi firar att verksamheten varit igång i
hundra år är det stort kalas som gäller. I ett
helt sekel har hundar kommit och gått. Drygt
30 000 hundar har under dessa år tagits om
hand, klappats, vårdats, tränats, matats och
motionerats. Ofta har hundarna kommit i ett

bedrövligt skick och efter lite andhämtning på
Hundstallet sedan placerats i ett kärleksfullt
hem. Jag tänker mig att det är sådana historier
som de som arbetat på hundstallet genom året
helst minns. Många är de hundar och livsöden
som hundraårsjubileet firar.

Text: Cecilia Jehler
Foto: Roger Ericson

Många besökare

När vi är nästan framme, när vi kommer förbi koloniträdgårdarna, är det uppenbart hur mycket folk som letat sig
till Hundstallet när hundraårsjubiléet ska firas. Det hade
känts lite osäkert om folk skulle dyka upp eller inte, regnet
hänger i luften, leran kippar om fötterna. Men redan på
parkeringen är det uppenbart att många hittat hit, även de
provisoriska parkeringsplatserna är välfyllda. Många bilar
och många människor. Och massor med hundar! Under
promenaden från parkeringen till parken med utställningstält och uppvisningsområde tilltar mängden jubileumsbesökare. Framför allt hundarna är överallt. Och de är av alla
sorter och i alla storlekar. Till höger en yorkshireterrier
i rosa kappa, till vänster en newfoundland, rakt fram en
polishundsschäfer och bakom mig hör jag två boxrar som
leker vilt och högljutt. Halvårsgamla taxvalpar betraktar
omvärlden från mattes och husses trygga famnar, en golden
retriever ligger och sover under ett träd. En gammal jack
russel hälsar på en yngre släkting. Och där är en… get!

Hundväder

Det kunde ha varit bättre väder, det kunde ha varit varmare.
Gummistövlar visar sig vara ett bra skoval. Som någon jag
pratade med sa; Det är hundväder helt enkelt! Men lika
optimistiskt som den vädertolkningen är känns stämningen
bland besökarna. Det är idel glada miner och konstateranden att det ju bara varit jobbigt, inte minst för hundarna,
om temperaturen varit hög.

Polisen och Tullen

Både Polisen och Tullen har uppvisningar. Polishundarna
fångar bovar. Vi är många i publiken och det är nog fler
än jag som blir rörda och nästan tårögda över hur duktiga
hundarna är. Flertalet av hundarna i publiken visar också sin
support genom att hjälpa till med skällandet när ”gärningsmannen” jagas rätt på och med skall uppmanas stå still tills
hundförande polis kommit på plats.

Polishundarvisar upp hur man fångar busar.

Bland utställningstälten

Bland de många stånden i parken kan man köpa hundgodis
och leksaker, prata med länsveterinärer, brukshundsklubbar, lära sig mer om hur tullens hundar arbetar och tränar,
klappa hundar i ”Kram- och klapphörnan”, träna spårning
med sin hund, köpa Hundstallets jubileumsbok (se sista
sidan), fika, vaccinera sin hund till rabatterat pris, få sin hund
fotograferad och mycket mer.

◄ Jannike och Mikaela
I Kram- och klapphörnan träffar vi den nya
Hundstalletmedlemmen Jannike Gustavsson
och hennes systerdotter Mikaela. Mikaela har
fått flertalet pussar av en kärvänlig tax, men
har ändå svårt att säga vilken av hundarna
som blev favorit.
Flera barn runt omkring protesterar när
föräldrarna vill gå vidare. Vem kan lämna en
kelig hund som njuter i fulla drag av varje
klapp?
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Kattstallet

Även Kattstallet håller öppet denna dag. Verksamheten och
lokalerna visas upp för nyfikna. Besök gärna www.katstallet.se
och läs mer om föreningen.

Hundstallets lokaler

Kön för att få komma in och titta i Hundstallets lokaler
ringlar sig lång. Det är många som är nyfikna på att se
hur de omhändertagna hundarna har det om vardagarna.
Inne bland rastgårdarna kan besökarna se att hundarna har
möjlighet att vara både ute och inne, att gåvor i form av
filtar, dynor och leksaker alltid går åt och är uppskattat.
För hundarnas skull är det bara då och då som allmänhet
får komma in och se sig om bland boxarna. Man håller
strikt på att det ska vara så lugnt som möjligt här, hundarna som kommer till hundstallet är ju ofta ganska stressade
och onödigt spring och höga röster är ofta det sista de
behöver. Dessutom brukar de ju själva bidra med ganska
mycket ljud i och med att den ena ofta försöker överrösta
den andra.

Nya bekantskaper

Saffran, taxen i mitt sällskap, tar sig med jämna mellanrum ton. Vem vet varifrån hon får modet. Hundarna
runt omkring henne är många och nästan alla är mycket
större. Ibland kommer hon också helt av sig. Som när hon
råkat gläfsa åt vad som visade sig vara en stor och ståtlig
dobermanhanne. När han lade huvudet på sned och tittade frågande på henne satte hon skallet i halsen, backade
in bakom mina ben och tittade skamset åt andra hållet
och liksom låtsats som att det inte alls var hon som höjt
rösten. Ingen vidare smart taktik, men den fungerade den
här gången.
Så väl hussar som mattar verkar trivas med att mingla
omkring och småprata än här och än där. Skall hörs här
och där men jag tycker mig sällan höra att det är av den
arga sorten, det är snarare mingel och hälsningar även bland
hundarna.

Svensk hundungdom hjäpte till med hundpassning. I gläntan vid
hundstallets entré kunde nyfikna besökare ”parkera” sin egen
hund när de gick in på hundstallet och tittade. För det mesta
satt där en brokig samling hundar och betraktade sin omvärld.
I och med den precis påbörjade sommarsäsongen diskuteras tips mot fästingar med folk vi möter. Halsbanden är
starka, dropparna lika så. Örthalsbandet hjälper inte helt, och
får dessutom hunden att lukta gin och tonic (alternativt rengöringsmedel, beroende på hur man vill se det…). Ett nytt
tips som ska testas så snart vi kan är pulver som strös över
hundmaten. Frågan är väl om vi kom den ultimata lösningen
på spåren, men ämnet är hett och diskussionsviljan stark/
stor.

Parad x 2

Det bjöds på två parader under dagen. ”Gamla” hundstallethundar visade upp sig i en lång rad. Som besökare slås man
av hur många hundarna är, och hur lyckliga ägarna ser ut!
Hjärtat blir varmt när man tänker på hur många lyckliga
stunder som Hundstallet förmedlat genom åren. Och på hur
många det kan bli framöver.
Forts. sid 6.

◄ Sanna och Abbe
Tullhunden Abbe, 4 år, är en svart labrador
står i tältet tillsammans med sin hundförare
Sanna Persson. Hon berättar att de brukar
åka på ”lägerskola” i Norrtälje för utbildning
varje år, som komplement till den vanliga
vardagliga träningen. Abbe vill gärna demonstrera hur duktig han är genom att bära min
penna...

◄ Hossein och Dusty
I STOKKs tält träffar vi Hossein Mohaddes
och hans amstaff Dusty. Hossein har vänner
som har hund från Hundstallet, men Dusty
kommer från en kennel i Åkersberga.
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◄ Inte bara hundar var på plats
den 17 maj.

Mitt bland alla
hundar och tält
fanns också
eldslukare och
akrobater. ►

◄ En av
många många
yorkar på plats.

Inger och
Ronnie Söder
med sina två
yorkar. ►
◄ Vissa kom
festklädda till
födelsedagsbarnets ära.

Härliga möten
mellan hundar
och barn. ►
◄ Kattstallet
visade också
upp sin verksamhet.
◄ Svenska
Hundskydds
föreningens
presentbord
blev fyllt med
100-årspresenter.
Att få komma in
på Hundstallet
och se hur hundarna bor var
den populäraste
aktiviteten. ►
◄ Alla hundar
var välkomna
att fira Hundstallet 100 år!
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Det fanns hela
tiden saker att
titta på. ►

◄ På plats för
signering av
Hundstallets
jubileumsbok
fanns författaren
Stefan Reitersjö.
En hundparad
med ”gamla”
hundstallet
hundar visade
upp sig. ►

◄ Hundar som
just nu bor på
Hundstallet var
också med på
kalaset.

Djurskyddsinspektören
Maria Kanders
fanns på plats
med sin york.
►

◄ Tullen
visade upp sin
versamhet.

Fantastiska
freestyle
ekipage visade
upp sig till publikens jubel.
►

◄ Hunden
Bamse njuter
av all uppmärksamhet i Kramoch klapphörnan.
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Fots. från sid 3.

Och så kommer yorkshireterrier- och tax-paraden. Det
var speciella veckor i Hundstallets historia när alla dessa kom
in samtidigt. Och med den ena valpkullen efter den andra
så blev de ju dessutom bara fler och fler! I och med att
media rapporterade om fallet blev också intresseanmälningarna många. Det var en mastig uppgift för personalen att
matcha rätt hund med rätt ägare. Paraden vittnar om många
lyckade kombinationer – och relationer. Både hundar och
hussar och mattar visar stolt upp sig vilket ju vittnar om att
de verkligen trivs i varandras sällskap.

Fler aktiviteter under dagen

I uppvisningsringen syntes under dagen fantastiska fresstyleekipage, hundinstruktörer som gav råd och tips, redan
nämnda hårt arbetande polis- och tullhundar och parader.
Under hela dagen var det konferencier, tillika yorkägare,
Claudia Galli som höll ordning.

Konferencier Claudia Galli
Konferencier för dagen var Claudia Galli som gjorde
ett strålande jobb med att hålla ordning på dagens
alla programpunkter. Claudia är själv stolt matte åt
en hundstallethund, yorkshireterriern Doris, en av
hundarna från tillslaget på Värmdö.

Nästa fest, och några tips

För er som missade den här dagen är det bara att se fram
emot besök på Hundstallets kommande öppet hus-dagar
(traditionsenligt en på hösten och en på våren). Andra tips
för att få bot för hundabstinens är:
• att bli Doggy Walker, läs mer om hur det går till
på Hundstallets webbplats, www.hundstallet.se.
• ge en donation, ett vårddygn är till exempel en
bra present så här i kalas- och sommarfesttider
• botanisera bland hundbilderna här eller på
www.hundstallet.se
• fråga om du får klappa nästa hund du ser!
Och så en påminnelse som kan göras hur många gånger
som helst. Under sommarmånaderna är det extra förbjudet
att lämna hunden i bilen. Det blir långt mycket varmare än
du tror. Varje sommar lider hundar i kokheta bilar.

Doris har inte bara gjort Claudia till hundägare utan
även inspirerat till hundinstruktörutbildning och
studier i hundpsykologi. Så kan det gå!
Hundstallet vill tacka Claudia för ett bra jobb.

Tack alla!

Tack till alla volontärer som gjorde den här dagen, och
Hundstallets alla dagar, till en möjlighet. Den 17 maj hjälpte
ca 100 personer till. Utan er hade det inte gått. Ett stort
TACK.

◄ Marion och Zobbo
Marion Olsson har dagen till ära klätt sin
spaniel Zobbo i grön overall. Marion är ny
medlem i Hundstallet och tipsar om att vårddygn är en bra present. Hon hoppas också
på att dagens evenemang inbringar mycket
pengar till föreningen.
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//Cecilia

Jubiléumsmiddag för
att fira 100 år
Den 24 april var det dags för Svenska Hundskyddsföreningens årsmöte. Jubileumsmötet hölls på Radisson SAS Royal
Viking hotell i Stockholm. Efter avslutat möte firades föreningen med pompa och ståt under en festlig middag.
Ordförande Ulf Uddman höll tal. Så gjorde även verksamhetschef Ulrika Ek, hedersmedlem Willy Heyman samt länsveterinär Karin Burlin. Det dryga 70-talet gäster fick alla Stefan
Reitersjös jubiléumsbok i present. Men störst var gåvorna till
Hundstallet. Ib Alen hade med sig 10 000 kr i present från
Agria. Maria Reuterswärd från STOKK skänkte 25 000 kr.

Fler glada festdeltagare var bland annat
förra ordföranden Willy Heyman och
nyinvald i styrelsen, Calle Boucht.

Glada festdeltagare var Hundstallets verksamhetschef Ulrika Ek
och föreningens ordförande Ulf Uddman.

På festen serverades det mycket god
mat och dryck.

Så här festklädda är vi inte vana att se
Hundstallets personal.

◄ Izy och Frank
Boxrarna Izy, 5 år, och Frank, 1,5 år, har
snabbt blivit vänner och leker obekymrat.
Att koppel trasslas ihop och att folk ibland
kommer i vägen bekymrar dem inte nämnvärt. Vad gör väl det när man hittat en ny
kompis?!

◄ Cecilia Jehler
Hundstallsnytts egen utsände reporter och
stolt extramatte till taxen Saffran från
Hundstallet.
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma
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Vid adressändring kontakta:
Carina Dahlros
tfn: 08-687 47 74
kl 10–15, tis–fre

SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD * NR 3 JULI 2008

Köp vår jubileumsbok
I samband med att Svenska Hund
skyddsföreningen fyller 100 år har vi
med hjälp av författaren Stefan Reitersjö tagit fram en jubileumsbok. Boken
kostar 300 kronor och finns att klöpa
på Hundstallet. Vill få boken på posten
tillkommer 50 kronor. Använd då en
postgiroblankett. Skriv namn, adress
och att du vill köpa jubileumsboken.
Plusgiro: 90 05 57-0.

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2008
Ulf Uddman, ordförande
Tfn: 070-752 36 30
E-post: ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
E-post: pekka.olson@agria.se
Annika Hamberg, kassör
E-post: anni.hamberg@tele2.se
Christina Helén, sekreterare
E-post: carleric.helen@bredband.net
Carina Malmberg, ledamot
E-post: carina.malmberg@naturvardsverket.se
Carl-Johan Boucht, ledamot
E-post: calle@boucht.eu
Sandra Hultman, suppleant		
E-post: hultman_sandra@hotmail.com

Hur kan jag stödja Hundstallet?

Maria Pettersson, suppleant		
E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.se

– Köp ett så kallat vårddygn

Jane Svensson, suppleant		
E-post: janet@xaci.com

Vad är ett vårddygn?
Avgiften för ett vårddygn (för närvarande 200kr) motsvarar snittkostnaden för
att ha en hund uppstallad i ett dygn under vistelsen på Hundstallet. Då har vi
räknat ut ett medelvärde av veterinärvård, omsorg, foder, hyra etc. Vårddygnsavgiften öronmärks till en specifik hund som just nu vistas eller tidigare har vistats på
Hundstallet. Detta innebär att du som bidragsgivare kan få information om just
”din” hund via vår hemsida http://www.hundstallet.se/ eller genom att ringa till
Hundstallet.

Willy Heyman, valberedn sammank
E-post: willy.heyman@helteco.se

Hur går det till?
Betala in 200kr på postgirokonto 90 05 57-0, uppge ditt namn och din adress
samt meddela att inbetalningen avser ett vårddygn. När vi mottagit din betalning
skickar vi ett vårddygnsbevis till dig med ett unikt nummer som motsvarar just
ditt vårddygn.

Eva Olofsson Linder, extern revisor
Ulrika Ek , verksamhetschef
E-post: ulrika.ek@hundstallet.se
Carina Dahlros, kanslist
E-post: carina@hundstallet.se

Hundstallets öppettider
Måndag–fredag 9–15
Tfn-tid vardagar 9–15
Tfn-tid helger 9–12
Övriga tider efter tidsbokning

Ansvarig utgivare:
Ulf Uddman
070 752 36 30
Repro/Tryck:
Bomas tryck, Stockholm
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