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WETSH
C ORGI
PRAT

lTr 4 lgTl
|ELSH C(nGI FRAT {lCF) stgrt
rv Corgiräl,lskåpet I svrrig..

&EEEE! slv.rt liJ'lls

!l!qå!!Å9!4.: Trrry Di.Ihn-
b.ck, siv.rt NiIlBon, Ev! V!-
U.ng.t, r.fl.

YCPrs sdEr6i 51v.rt Hilsson,
Gålttik.gstsn ll, 1t3 34

I St*kholn, T!I. OA/3O SG 20.
t
_ Coeitllllk@tr rds..:
' t{tlr-ls. ?6Flöv, P..t!uvä-

gfr 13, 122 30 Ensk.d., l.l,
06/18 09 87,

lbdJ,En€rvoifton j. Co.gL!åll-
!k.påt (CS) inkludeDt ICP är
p.r år kr. l5:- (för fsnllj!-
Fdlrn k!. 5:-). Dln in6ått.s
pl portgiF 70 0ll 27 - 6 rud
Corgi3:lbk6pat B@ mtt grs.
TEXTA h.n och !dEa!!

Costril:.rkrmt lf . sv.nrk!
' r.r-;Fiq-;-:i.!"k6p!t ) birdr-

d.! dcn 18 f€bslli 1963. Cs
år lsaocilråt nld Epsjiglllg!-
b6n för 5ällBkåo6- och Dvåfr-
tundu (SSD), sd4ssr UII! SG-
g.BtrtiE, EEglvågen 29, 182
6il Djusholn, tcl. 08/755 03
13, pg 39 92 73 - 2, kdl€m-
åvgiftcn inkJ.ude$t SSD-bl.d.t
år k!. 20:- per A!. SSD å! t
rin tur aBaGj.est md .@!g,
X.nn.lklubb.n (SSK), adn$:
Xungsgatr^ 51, Box ll2l, lll
8l Stockholh, lal. Og/23 71 90
p9 ll77 - 5. lbdle$rvgifton
inkludeat Hundspofr år kr.
45;- per år.

Vad håller vi på med

Flqs E dl.m- hs udrat vst Prrtct hs tralt våam.
D.ttr tJu:hlr@rt & v.rkL:lg.n lörrut. 9i. b.r @ oycF
.rsdc. lhdc vl et rtt dat rkulLc dröJr rÄ Uingc lru
l{i fått hsict hdlr vt BtuUgtyl! lklckåt .it eddF
ledc löF Ju1.
Forkl-slngq år tr.frldtg. PrlJDårcrurke vs bd,rted.
hll!.1 d.c!Eb.r och d.!!uto4 bAckrd. dct vldt.lrdc
trycLrrl.t u lttt L JulblAdlke. Scds har vt våtrtat pÅ
att årsötGt skullc Ero k16r! lör tDbJuds för rtt !p.!8
bAdc tryck- och portokostnde!,
Sor lll lctt I Pnt.t b. ! vÅE tldlsare heLt fetastlska
!öJuahot.! att tlyck| d€dl@ttdningq uDghör!. llur tCP
.lcll ac.talt slE I fortråttnlEcn EÅrto årsnöiet tå
Jtulntn. tiU. För att lnie nu h.lt o1!6!e kasse btr
lreför sIIt tyÄ uDpskattad€ tn.l8F fAtt utrå, d.l! ut-
rtåLlrltulrc6uLtstq och del8 irsåndsllpslton.
Undcr I9?I håldc rrycket lnob eo.giaåIllkap.t soe JsB vIL!
pådm ou. Förlt det Eslit! s ÅrsEötet &[ erbeiado sigj.(ooa ltadp&M fö! eti qpsrs. do tJlI do arb€tslon
CS tÅtt ird åro och lör rti !6r!ötr hÄIts rIIs @€il!-
trr!.!.dc I Sr.rj.ta lulrdc I o klubb. D. oub Lod-t-
t.6m hs qdrr årct !Ä aÅtt böljst lurt6m md Eqr.L-
tiva 

"!rka!hat.
CStr qpa Sboy l SdtlJtDrdd L aJ bl.y q scc6, bÅdc
rld.d.k och uirtåLlnlngrrtltd. b cgo rpachld@.
brdr hbJudltr lråa hghDd. Und* hortd o!{ud.! cortl-
pts@t.! föRtoE d. vdilltt tflffåm. Utltllldtltm
(strf:a) vu owrltSt br. u doErlmpqt. D.t itt"'kt.!
glvctvla pÅ .D!Älrtigr!1t!rcm. Corgl! börJldc cJm.
lltr En uto.för rjllr. @rgLrtrg6. FJ.Fa tog Bappvtn}t r, q bLov Å!.tr !p.t! och placcr.dc lla på CdldhudF
llte och 6 phc.ttd! rlg pÄ rydn.drugu. FI.rr corSlr
d.but.Ed. 1 \dnddds!.ru. D,m tår8. pls.!.da pB--
Dnt@ &or{rud.t pÅ Irt 1 Stoclhoh.
Jr, s X1 rd bllr dot 6 bc1 d.l tll-l du!. Vl. ks vll
lo.pp$t utöL. vår d<tlvltat. f,&rk. gör. do ålm rlt.k-
tlvsc. Yl bÄLI.r Jq tltr på 4d .tt popElrlld. B!.8
ut& !ölbltt r kvilltar! !F ocb Dcr.
Vi. fÄr tntc gfö@. vfr !å,f!åttelllg. &g potntt.rs !å oft.
.tt CS l.r d bobhtr*k!&h.t. Drt tr letldlat q n!p.ci-
d.tlubbntör @!8irs.m. D6t år corths btr.!.o vl !k IL
tlllErt . Ä8m, iltc brndrmr, tirtt$ hu koDd.
Sa.r.tLoncr rkqll !. ut. Eft$ vllk tönt!åttnfugs? Iå!
olr tGrut sbcte yids. ud.r tortrtts tacvllga loG.
ltyfr ke J|t lntc I lort!åttnfugq rE! !.dr}!ör för lgp
p t I dqbbla t6r.t1!t aAaAsU urd.r L9ZA. J.a t.qkg
Ir !ör rU. glveda ko@il(ttLon 1 ptrt-6.@nbar.
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TvÅ trys Cb&piodlr

S o SP U VAICE LII,LIPUI

roRD u cs BuscE lltx

tlll Av61r

q".ts 'i nst ri hosl-. un3h und
I

Rtrscg LUSPE 2 c€rtifilåt,
f,onD u CE BU8CE rVISRE 3IR l{o8s Int.'
RITSCE LURC 2 certifikat (ög R söderlud 0758/52 9O2)

lg6cl LmCrS (utstlilld €ndåst två Sgrrsd kontlEollPlsalilg)

LUSPE och trOl{XE har fått var 6in valsltad tull velPa .eal
9t9Br$i3ll{rs ?If,r PEICE ocb, SOLEEBOS lxon s@ lödler. F!åa
Solb.rg6 kemcl t€dd.las stt aLra! avolslHe RITSCS LUCIFEA
bu.Ylt f6r.

valpar fims nu eftor tIItrIPUf.PaPtE öt Crorl.t'tbon Inhcritso..
IiU nösta år Dl,atr ra yi ku1ld sftar LtN @h h.d!s ror
ROSCE ffIEBELIIT . Yl l@! lY.D hlnvi6a nllu Gft.r ISSPB.

rrls-^r$E rö8f,r,öY
Psst.Uvt8rn l,
122 ,0 EllLsdr
t.r. 08/48 09 87

V-q ( p-*-,: JiLl-{,els'
lådd* dcn l?, 10, I f.

e. R vtte,tch.r Ha.lla ba./oo
u. S; t b"r1*tene

destctlotn eh aae henc(
"Pultc' /. r. fo. lo / Il.,irfijl



'!\liB}j)iE,\ si,0L^ \'-rftr li0itT,\, jitcvÅ 0cl,1.!1,IFit,ili
sETT ll-\Ä,t 0cI t,\.i\Ll,l;LLÅ. TÄSsÅRllÄ Stio1,,t vIliA
ovrLA. T,\1i:{l sx.)L,\ v^tt v-iL YrLvD^. DE Tv.i
::ILt,litsTr T,:\:tNi .iKoL\ slJUl^ :iiri01 In\]illct D];
rv,i ITTtRST.\. 1r.\)iPDYS0X:'lt S..OL.\ f \.tÄ V.rL lrT-
vgci!1, \DE. [1.0]r\ ! sxoL\ vflt.\ \0ilL\. (:iindluart-
?ri - s lrong and llexihle, st ightly t^perina.
Less short. Änple bon€ cårried rirlht,.lovn to
lhe fe€t. llocks strnighi vhen vievoil fron be-
hind, tseet - oea1, the ivo cento! toos slightly
in rdvance of the tvo outer toes, Dads strong
nnd Yell a!ched. t{Ails short.)

eharles l,lstar-liaye: Bal\benen - seddn ufpifrån
nllCot slutttrnde. BäcLenet, sksIl yarr lingt oeh
n{got slutif,nde och ltribenei shall vrra insAtt
I xngef6r rä1, vinkel noi d€tsnnmn. Di hunden står
korrekt, bör övre tlelen av h rson v&rr nigot 1äng-
re bah:in Lä^ken4t3 bRkersta punkt, 0{ IArbenet
är ansstt i störrs vinkel äD 9O' mot 6tt kort
bäckon, !ssull€r1. d.tte i reke hasor och dåIi8
vinhli.ng, vilket omiijliggör ftia och Iedigo rö-

Eit myckot svjlrt f€1 [r rutrdaale basort bickenbe-
nei sluliat för skarpt med €n lå.gt ansrtt svans.
Uettn Lr en nyck€t !vrg byggned.

Sed,ls b&kif.ån b5r bakl'enen vara vill isir och
rnrc absolul, vertikåla, hisorda fir vrrlien vare
vdnda iuAt (kobeitbrt) cller utåt (lrjtrlbeEthet)
och tltr inte evvika härifran i röre1s6.

Föii,er - den gamla stardla!den boshriver Penbroko
Corgin såson nbl ir Idtt har-?oi,ailn. Tyviirr tvdde
minga de1,trå så, Ä1,i, hunden skulIe hn en hf,rlik-
nanäe fot, vilk.t natrrligtvis into .'.r n€ningen.
,en rewiderade o!dalydcl!en, !oe förcskriver ovalÄ
fbt,te!, iir bä1tre; "n rund lot (son en fox-honn4)
6r lol,

GlRdvs Bundock, Eunilockrs i\ennels. US-!: Bnl\BtrN?
Jag är rAdd, Ätt dot ImDel, inte inspirorar nig
i Dågon störr. utst!äckning.

Jag undrar hur ml.nga d6t är soo finler, ati, b&h-
betrrn är sn gEnska oiDsfirerrtril€ aloI trv bunden
och föfjaktlignn förbigÅr itcnEB ilotalj vid upp-
lödnlng oller bedönnlns? Detta hanske är snled-
ningen ti1I, att !i nöaga Corgis hrr då.1iga hsk-
delsr... bokdeleb har försuDnais uD,'er Aratcl.
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Låi se,.. a^l\benen - starkn o.h rör1i,!^, nAgot
sluttrsde (nlltndqusrt,e!s - Strong 

^nd 
tloxible,

sli.ghtly tapering" - fitrn! ej i den !yeDsha stan-
dard€n). För att vÄra starkr, nllste b;kbensn
vsra t,i11rächligt nuskulärq m€(l viil åtckilda ben.
En lund, som ä! trr$ng bak, fir en vågg,rnde g8lg,
dil den inie har tillräckliet bred bas för att
!töaj a gunl)en,

Riirli:heten kan bäsi Åvgörås genon åit bctrakte
Corgin i rörplse fö. stt !e f,tt de Ieilor son beröts
bdjor sig och inte är raka o.h !telR, vllket gcr
en sttlt{il gång.

Såqot sluttatrde ("Stighlly tcperinq',) Iön!öi sig
tydligen till iteD nedre tlelen hv henet nellen ha-
sen och foten, ndr nsn ser d€n fr:"rn sida!. Nodae
alelon 3v Corgins ben shalt var. böjd pl. så sett
att hrsen är en 'niDg hRkon foton. För att st! p!
detta sitt, utan &tt se hög ui bek, mlsle Corgi!
vara horrekt, vinkla'i.

lleion ai t1 lnr om hn!or, s[ger stRndftriien ,'baki-
frin sett rAka och prr^l1otts" (ttocks stralghl,
ehen vievod ?ron bshindn). ,otta ör !jelvktsrt:
Bahb4troD d[ste vRrr perallella och hå!otna ?Är
inte pelia vnre sig inAt eller u1,åi,.

Brkbencn skolo yara kort. (.L.gs !hort,i) hänlö.
sig fr:imst till den n€dre d.Icn av b€Det,, di Co.-
gin blir 1;g tack vstå Ått d6r neilre AGIGi sv frsn-
och bnkbedeD är vd!entligt kort,are dn hos &ndra
huddlar 1v lihrnnia storlok och n€d tikBsnde krolp.

"Irsftig benstonme rnna nod i tötterno,t (iAEple
bone ca!rieil right doen to l,ho leci" - iterBas
i ilen sveEskf, standårdeD en4ast med... Srove,..)
är strnnn s&k, son frst,st,äl1s betriiff&nde fronben€n
o.h \ettder l/ utt ?öttornr !kall vara ungef6r li-
Lr groyx son ncJre delen av l,enen och 2/ att b6nen
skall sr l(roftigo nog ut för 

^ti 
kunna ge hunden

erfo!derlidt stöd,

Då deisanna segs on både fran- och bRkdel, bör en
Corgi br ndstar like krsft,iga ben btrk soo fram.
Sklllnid6n i grovlek aoll.n frafr- och bat(bc!er
bör rllts:i endast vsr^ synb6r. ,et lAngre hori-
ronir-1t v:ixanile hli!ei pii frrmbcnen qör att il6sså
f öre?il Ier kråltigilre.

lsssarna skola vara ovsla. De två mellessl,a trarrne
skolr skjula nÅgot frsE?ör de tvl ytterstq ("Feet
- Ov:1I, the tvo cen-t,ar toes slightly in sdv&nco
of tha irvo outer ioesd) nr on trtlt?ör Ievonde be-
skrivninri för ntt behöva kommente!rs, Iiundtr föt-
ter:ir teI!

4



Tirn^ skola vera v:i1 viitv,la. 1rr, pd. nornA ekola
vErn v:il iltvccklr.la. ('rPl.ls stron!! rn(l vell arched")
hclyder, Åt1,1!å'npnynornA skall vrra v:il slutns
utln,rit, sprel,a.- De skrll h lla btrlidolcn 

^v 
föt-

te!nr viil nppe frÅn mrrken, s:, rtt bri(delen tv
tass€n ell€r slut,ct av brkbpnet inta slntsar ned

l\lorn6 shola vilr4 kortft ( "Nri1s short").

'rVarför i hcla värIden sksl I rletie sti! i stander-
,!en?'r fr:!gn. vir redrktör', Iiedskc iir detta korta
ut.litrrnde 1ng11,!n le elementär <iiötrscI nödviintliSt,
,ldrför ei,t de flesia hund.r öyertySor sintr ägåro
rtt det är enkl&re rlt, strunia i fotvi,!d.

De sl.lro fl6sta huddrr, son komner ti11 vår kenDolt
har fruklansvärdi klor. vi h^.r blivit specislis-
te. på ppdikyrl

h Uverd!iven vjn)(1inA. 0n intc Iirben
fr^måt frrin Ioden vi,L biicl(anat ii11 kn

och sie*cl, kort,. Blir emellertid vink

undvik^s och benet bör A1 i n:ision qO

från hasen iill m\!ken. Bahbcnen skol^ vora

i 1l nlr-
(Anple

bon6 c&rriedl risht dovn to the feeL - äterges i ilen
svcnskå st,ondarilen cndasl, neal ... g!ova .. . ) Det
finns nog ingen enstRka egenskåp hos Corgin, som
merr bidrAr till h&ns krtrltiga utseende än hans krrf-
tig^ benstoome. Det b6r vars ?iiga lutni.ng not fo-
tren. ... bakifrf,n sett rsks och pRrnl1ella (Hocks
straiaht vhen vi€ved frop Lehind). 3:'rde hjulbenthet
och kobenthet är RllvirI!ga fel.

Tdsssrnå skolil varå ova1a. De tvl n.llersta tårne
skolå skjutr ntj.ot frrnfbr dle tvil yttersttr. (FEIT
- 0val. the tvo center toes sIiAhtI\'in advance
of the tvo outer ioes ). r'öiterri firr varken varå

(l'ids strons rnd vrll qrohed ). lljuLa, lrnna föt-
ter ser m{n oftire frxm dn l,^l! och iettr ii!r som

(l,e{s short). Corgins 1åghetr ir en ov
rrakiarisiisha €genrk&per. tllihenen m

orrekt baltrns6rade i fiirhirllrn.Ie ti11

I-



hos a1la brukshunalar, eit allvarligt leI. If-g.gg
skoln v..ri kori,r (!-!_!_:_:-bg:-!.), 0n niln kan u?p-
frll1 iotta krav genon motion, Ir- det, nöjligt Ait
rdti"r o.h ben ockqi u t,veekl 1r sig viil ddråv; öm

hlorn' l'drsunnas å11 tfiir 1äng€, k,rn riitternr fitr-
stör1s liir illtid.

Enklst wre d€t oD lag
finr6 .åFa trJsg håUs !.d doD tF !ön8Åadc k@nlrdrt 6
dct Ar Ju trt! eD1n96. Dst !ö$ta Ja€ låggsr Dålkc tl-U dÄ

J.g tltls på ba*d.Is år lÄt?stl.t @ rkrll van g!!3$
ritfet pO sufuurt. Dotm 8Ällc! bdd och doD !År int.
0i6Tt-u6;q leli Er rs. iurm @i. Er
rtaka och lulido rJ plrtis och rpetlgl, lryckrt ke gör.e
g6@ ].åellg etLo!. t{rd Lå,qLtg btlon @ Ja8 ltt hurdo
!kd[ Dlloa$as t Cdo tcrrlng at! bo och t$8 vckllgq
lår !tt.ia. Båkb@d lksLl r. rå1 vlrkhdG uis övcr{rlft
ö.r... owwtDlrung år ltka ltort !.1 @! fö! drr{a vll&Utlg.
Vd bqtråtla deu$ Tbklrd. b.kbs ke lng6t Lndru g@
Dtion Do hcle bå.bstI.i td .ti båttr lnttyck @ lrurda
år dlDtlon rrd och @dclör.

HERDEN
xoBErs Ylxsf,elxlsrl concIIEilIEL l?71

PÄ nl.o utrtÅIlnlåga, lstllga lcd .tort dl]uguet6t, u!d.r Ärrt
ha k@.1 Hcrda tlglt ho 8 BIR !.d tF outr huda: llc & S Cll
BrmXtrE r0IÅSl JUIIAIA, IXT & IIOBD CB AllBÅIlIs oclr cll HEDEIS HEII.

Undc rltt lö!!t Är t Sv.rtg. bld Jullu b.tr @rgl' vlnrirlk ltr
!pat. och vlndrtFltr hud lv SSD-rr!. ll@qr n.6.F 8.!t ln Sd I'
I&drlenr tr d@ hö8!ts C.c.ring cn @rT1 lAtt på d Six-utltÅLl-
nt!t, dorr tbc th.l4 Crat, bgred. löIlsd. virlior $öEad. bqt!
! ca't, ? cAcrB, 6 BIR, 2 BIG-3, I EIO-z, 2 BIG och L R.FBIS.
Aöslr bl.v BIR pÅ IDt t stockhob. llmr rvchgrupp bIry {!r sv
rutllga Snppcr på söndrgq (89 er. slÅld.).
Bch glck B.!t 1n Shov pÄ Corgl!åU.L.trtr Opa Shov I s.lt.J6b.de.
nEnDEll hs bltt1lb vl$t tyÄ uppfod$gsppcl Do lörlts kor ltÅa
av .utlltr gruppo! på S!.c1!l}Iubb.ru utltållnlng, Johm.dEt
1t70. D6 sdro kd fJEs ev stl18. lsu Ed.r !ödd.8a pÄ sf,X DIT
t stockhoL! 19?1.(85 slff,dr)
F6rutou !lD':8 lrangångu 1 ttr€m hs Ju11m plalotGls q rrIF
kuIL E d Int o trold Ch Csldot ot Ttar. Ch Hcrdq! HGIN vånts
yrtpa Eod Fsldt. x.Ioe och Söiaq! Co4.l Clrl @d trJ'do. Co.-
qucrt. Båd. vlDt . v.lp. L [i!to på Jsusl.
cörrN xrrssoil, clstrRrrEc^rril Lt, 1t3 34 arocEtorx, 8/T 56 nI



Tempe rame nt och

CorÄlsåIltkspot ord.ldc en trått I stockhol! do 19 noY@ber då
m lnb.Judit d!6t!ör@ och hudPsykglots 8örJ. Olsson. v1 iscks
honoE f6r att, vi !Ätt MIl4t för6dsg tt-IL 4 artLkcl t hrtlt.
På !å .ått bltr o dol dv do trevliSa kvåIlcn tiUlårrlla för
dl,s E6dl.M4. Vl ekoMdar$ stt låa .rblkch tla$ tåD.8or.

fost ran

Foltre och drc!6r
Vad hs tcq6l.Mt och fottr& Dld v.-
ludra rtt Eöra? Eu d. övcr hurrd tåt t
DÄ.ot E@!ad? För att b6rJa D.d lo.l-
!e. D.t år I åIltåb.t tvårt att dB 6
otJrdlg rrtn6 lcllu tostre gch dFuE.
lrl pÅv.r*q l!ån dlJö och Dåelskor år
lu s fon rv a.leltdelryr. Dtt q 1 8.U-
dDhrt lår8ar I b.tJtdo.l.s6 ae rltrlv. otdct
d!.stF år q era gplclcLl tntLl(tld 6åde.
lLn lcde ilrm @ kord-t, cl lån.t @
tiLl dFsrFo ha E bÅnta gångcr 8ren
!.Lh,ig pAE*e ell.r !o!i!8 glort d.t
cvåm lör bÅdc sk cJrlv och hed4.
Forire bör @d rått tnrtlrtilra ltållsr
ln på rtt fölbe&da hsde pA drc!!trE. IA-
rr dd hw fölue qpptdd.r ntr do vsit
dukilt och at! do på röltd rkdl klm
bön nå. förlM å! !i!!ba.LÄte Ed dcct
sått att upptrtda. PÄ ctt 4lukt råtir 8åF
n8 u!d.r lsk' tötbcFdor N d@ lö! .tt
lån .19 dtto, 119ru och ke6ko lrudor
r1-lt stt koEE når hu$. och ait. rcps.
Cor B dsits tldi8i blIr dqt i lUdnhot
rldda nÅ8rs svÄliÅhctcr når dct ård.gr
rtt börJa p! ellvs. lfoltls lnrår oclGÄ
dr dr-rit& NtLD!! rc! håucr thop @d rtt
l€nillilg'@.Eddhund.
S@mhrt år t.d. m .d( e! rlla hbd-
åaw aY Btullra akll lvluar lår. !h
huÅi l{åMd.ma bnks av prsldlrk lkll
lörlåtrs tlll utcfå! r@ tld.! och dat
Båll,.r kssk! ock!å Dr@d6lB. Hud@
pÅYe!*6s rY ddu rytD och tllL och rod
bqdo! et. lÅr o bc.tld ryln.

1@!wt,
VtIq fönlslittnlngF tÅll.r nn fö! .tt
hrndo skdL kum tULsodogörr rl8 rU.
d@r pÄvod.&? Vl. ko@. dÅ tl'l-l trÄge
oa tqr.wt.
llL[ föEt, vad eU rod t@.ret?Da d.flrctlm et8å.11.! lör Bi{krhud&

klubbo6 teot.r av hudu så8cri I'l{cd

t.qcreat av!6r ds lÄ8rc stolrgltt{&
ks:n' dd sdllti leblllt.to, 1 @trair
ItU !vå.18h.t@ \tt lattr, sål.dc. föF
eAt& rii r$li upPlltts och n dslst,
hedlhe baevaa d alUöretnlu' åvdson
ait rr.kt f is3 !18 tlll.tdtts I &!d$d.
.ltutloaår, &r glaC ocb lcaaddra.k
6andiodor t! öo6kvåt{. ho! da trqttla-
Eotsfulla hqdcD.t

Eemskeat
Rcde t förk1sd!8d .e! @ .tt dot Er
flcra oge€kap€r hoc de @ hud{ e!
g.r dq dcas tq).r@t och h.Lt Lor+
sklll Jrg bcriE vlLks dc!$ år.

!gEe@ ks nåtDtt f]ilaås vld Yed vt
D.u D.d Dd. g$dlddft€D dLcr !!g
Evsglustd år m alrrN.gcnrklp. IlgP-
luoto krii Dåt@t JåDfö!$ !.d lokl@t.n.
skinm hoa hsdo !r löreågs att rgtoE
flqtl1gt Ytd otöred.d !stnh8. V.d E
@ !€d s@rl.tdrlft bohöver k&tke
iuo förktorlng, och lntc holl6r $blE&
td.
B!!g! dÅ!.!Dt k& var8 intret!&is..
tl6d ol,lks gradf aY bÅdhct bct.cka Dln--
r6t! ollk grad av .tFkr' 1 syEcth.t i-
f.åt 6 olustbotolldc rtt.ktcr. Iår b+
t€ctns åIltså e hud !d LÅtd olulibe
tonad6 .,lfrkLGr påverkt rlg ryckct !trt{<t
aon v.k. Då@t e!.s dm hEd @4 ryckat
fi.bbt tlö@r .åd& påvc!*e för hÄt{.
uad förl(h.t av!6! hud&! vLlllttoi att
l.å1,. ltt fö.s. rv !b löw. E4tlgIeE
dtlJto trr 1u!td att J.8s ooh ts latt
flyodc cl,lcr vlledc föroål cJ-ler lcvu-
dc vård. l{.d olil(r Ar.d 8v!gIS@EE!g!
ayrc. huda. n€dårvda tsrthct och htB
v1d oloDdsds stskr rotDlrgi*. EJfSlSt,
}8hg!!g li! hudet öp@hct, och l8ttFe-
do för f!åed. DåDdrkor.
E tiln6t!ölk ln rl,utliqs lr d.! htrdcr

-7



.oD vsJe retdrl8 DÅ6i€ peeeta PÄ vågen
ti1l hJåme. Ho! s hud d6d 6 Låt Ft-
nhaltr{lk€l tss o lLts rtnItr8 rmbbt
upp och lö1j6s av d oredolbs rod(tlon.
Pö! o hqd @d hög rctnlngltrötkel. DÅlto
rstninte vsa 6tak ro för att !.ddlont
d skal.L utl-öra!. Delta b6tJd€r lnto rtt
lr.klloD@ å. eorLuda uts sdatt don
utlöled! fåHom.

snrtddlhund.trånin
Ett dorysl år kesko pÄ oin plsto efteF
@! Just dmå fåH.o! år v*tig och ks
ståU. tiLI trasseL fö! hudåtscn.
&r sbddshud tfduss att, shdda eln fö!a-
!c @n fö! 8tt lnio vea fsliS 1 onöd&
1år he sl8 görc det på cp.clcLls koq-
don aLle. retnlngq. Hs .kdl t,.q. låE
lsig 1,. fagt flyqdc etsml.kor. Dct 8ör
he dlligt och glrtt kerk€ t.o.E. så
ssrt he Eor lprlnt&do Eåonlskor. Dct
A! Btudlgtvls lcl. Rotnlraq år lör IL-
ta och fe]..hig. Iu hoJo! Jag !6tair8&
trsekeh gson 8tt gång på 8åJr8 sdot e
bet6t Ed hud@ Låta fLgueicr cptlngs
!ö!bi, Ein hud. D€t tåIler för försd
.tt håIls kvs bsde sÅ att d@ 6J lÄtcr
slg pÄvct*8s sv de apringsde DåmilkoF
E, PÄ dctta sålt höJe. Jsg !ctnh8.trös-
k€ln !å stt lnte qberL Ås;mo av cn
lprlrgede pcEon för huds att t€rgsle
D6d .tt, Jaga. Gs@ ott ko@do $D trå-
Ets Ln slton.tlyt b.d d€ övrtgr öE!l8-
@a lölar J.g qt b6t6sd.t ho! hqds
6on dÄ Jrgs fsti dd llyodc.
Jla k& evånda de@ typ .v tränln8 dÅ
J.g ha! @ hqd n€d 1Äg r6tnirgströakcl.
J.8 brc@e hudds ogE lDltl8tl.v på tDÅ
!€tnll8a aq vid a vl-s6 gr{Dc lÄt.! Jrg
bct@dct få frat!åds lutidltt Ecd ctl
ko@do f!Ån förd@. Detts tåIlsr t.q.
rkäIled.et.

Gootb - fsot@
llle d.r8s sgqskåpsr fisr hor hudd
rcdD rld firdslsen. Det år eit w från
föråIdr@ och kallås ock!Å nedårvda
ol!e! gqoJ'lps eSsskapcr. OoEdru! lö!
dcn all* år att de rcr e116r eindre 1å-
tc! siE påYorks rooE uppfosll& och
dr.66:E, Edo& !ilJö och 6!fs@h.t. D€E-
a !d!.r creakeplr ksLlår @ forverya-
do cllcr fetFa.

I och @d dotts fölstår vl, ksoke stt oE
D& ftdn bölJe ke aöE kLarl lör da
IILI vj.lkq tJlp ds em hudo h6r, rå
ke @ ockaå E@n pÄYad(u dirigorå
huddr utvcckl.lng t v1.. rlktaing. D€t
råcL.r ott. D.d att !q Iågcor bårko till

dq .gE hudons leåktionor. Når år dfr
rådd? Når skå,Ilo! d.n och vulör? VI-LI
ds bitsr eII6r kissu den på !1c? h @
h@a i o sltqtlon' dår @ tol}a hq-
d€ns uDptrådsde sm necailw, ck&ll @
1E!9 udvtks .Ådu sitBtloner. l\ål{q
rkrll @ sklpa do lör itt trgi8 hudo.
Tn86 J.år slr nÄsontlng BonoE att, udvLk8
€n virs dåk e].le! klinsaÄ ds. l\reFtob,
upprcpnlDg oÄ upprcpn{m laildlgt soh
hutso och Ette gö! klart 16r huden att
d.t hele 6r ofsIlAL. G6o! sÄd& t!ånlrt
.Lår .18 huds at L do lnto brhövor vss
rådd, ett dd Lnt€ behövsr biiae. Tttnlnt-
q j.Mebår att , .. lstnings-
lröskeln höJs och dåFed fordles st6rre
påv€lke för stt, s@ gl.tEtion skall
uppstå. Just det hår f€let, d.v.5. hqd-
ågsrd! flyki wdu vi6!a !1tut16.r 1
stÄUct för att Döts de och lÅta ttuden
låFa sig av d@ år lvckoi. v&.ltgt, Spccl-
61It, bl&d d6 budå.gsre sob f Ätt vor.kllga
DFbIe r6on stt hÄLLr slr ocb .l$ burd-
8r ude vlr6å vardatllra hÅndolcor, km
q spåra lurt detta sttt att hsterå
hudma. Vid .åde. tll-Afål].a ke dst
vsa tiLI Eod hJåIp .tt vltt vad !@ brd.&
ie!. Gdoe t6sie! k& @ fÅ fre vll*r
etenlkrpor lou ovent. trångi,6 ude 6llor
y!LP6 roa dobirord. DörEfier kd @ EF
noe fom av pÄY€r*e foE on huds inon
vlca4 gtånaor.

Rast@lska cEqrkapor
NÄ8on frÄAu cl,E keske: FIms d€t lnga
egerk8poa &n å! tDllka för €D vI!! rs
ello.6tq!kap€! 6oE sslcr8o hoLt och hål-
1Et ho! ed.s? GoqnILt bö! @ nog aås8
ått 6IL8 ras€Ea hs d6 hår e8oskEpame,
ecn Sdon avelrraa1 och folirs skspas .

ho. oll"kå reser ock!å ol1ts bdeg lollu
d@.
J6klhuden avl8s hed t&kc pÅ Jqkt, dÄ!
h{ldhst och J6L!1u.t år vllrtlgs förut.ått-
nings och dlt botldcr lu .tt rlrct lral.
nå! @ våU6r .vel@teilaL. Sbddlhudoa
eller brukrhuds bör ha såvål akyddadrtlt
lon norykonclLtion D.de ltllrkrprhudd
ksDke fe. tlDtdpuDkLq I.td pÄ lörfShct
och tlUg&t1ithet,. AIlq s! ovot, rJr.F
lat dcd gvcl v6t, att M @d luYlrudo
Detod6r, jnt6 k& uted.ut. f€l.ktlgr !F
sultat och då hÄnd.r det ett 6garkqr.r
eo8 borde vsra drdrs bårkb..a 4yk!r upp
hos hdlvlder soe lnt€ ello hu bchov dIF
8v. Vrd år då vlldigt hoe dd enrkl.ldå
lndlvldon?

ll DGt bör on nöll.l8t vsr e vl.c b.IE!
ll ncLfo dc olllq eg.nrk peru så stt ir-
ll te trÅton u vÄ! sFPlult Dcgrtiv ,åd&
ll få! doDh.ra. I så fqLf oåaic Ee g+
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ll noD fostE och pÄvcr*e d-å-4ra den

ll egoneLap.n &D dotln€tu och tråna upp

ll ao son 6vdt. skul,l,e kru8 baLe..ra
ll d* tldigsc.

Ea tddd hud
Ett qeqel. En hud skåUc. Di EÄnniekor
8ö! utfaLl och nrf.s @ d. koEc! t'Lld,1gt
nå8. FöEts frågs bllr dÅ, Yer{ör aör
dd ! så? Är den aggrcarlv efler nervög?
8q d@ tör 1Äg !6tntnSströrk.l, d.v.s.
ro.tols för staLL pÄ llts rctnirlg?,
Ertctt vl.s.lt hEd6n år n6pös Dod då-
Itg dådkr.ft (md). Do år h€It cnk.It
lEdd för d6 d&mLskot do nöi€!. ootte
bllr Ju Int6 bått!€ av rtt qtte l gllsn-
h6t.ftor dot aii huds tr4l6si för6tl
tån8s slålv bu,r cplind och konsil.t. Då
kåm€r ju hud{ att hl€ h€Iler Btt6
ulpträdsr no@lt och detta gör lnte sekd
båttre. I { såde sitatlon .trU J.g r
tr{na hud.n ett Döta !åDiEkor ute ait
ek&L!s. Dot, år k&!k6 lvÄrl, 6s iillaåLl-
6n skapas och pÄ utltUllnigs, hhdträffs
och pe@ado. låtsr @ hudo häloo pÄ
folk, suttdltt loa @ irtsls dq dkcF
h.t,, dv. t.Isr luamdo ttLl dcn. I och
rsd des6r uDprrpqlrts då! bud.n reag6rs!
@ påvcrka3 och lugDa., 1å. slg burdcn

ewa$a 8rörc påvorks för att ro.goF.
Jåg hs på nybt höJt hud6! Ftntrgltr{F
kEI, Setidlgt trdut.r J.g llto Dd 1
hud@ too! ett llts ds dJti a bc.vårlL-
gr .!,iutl,oDcr dår da .åtts på prce h6n
forlfsudo har hussor cll,o. Btt.a ltltd.

Irpresslv
I eit åeat fall k$Ekc 6kår?e ho! hwdo
år hög och lll<a6å förevu.drtlto. &t så-
de hud lörlvs8 rlg ubbt och hA!.t ocb
vul kerk. llto upphö!. nod etlcppot l
@ddcts@. DA i,tdnu Jag tltqtl,on.! dÄt
skåry&, s€8aslivitetq lå! blÄla ut.
Dette lkcr uder .&N @d dmlskor @D
å! hqdysa och 6J Frgets ned rådlLa.
Ian .ksps töriÅLleda &D av hundq ks
tJde8 M hot, w hcla tldon dåqs hu-
den av sin förs6 och pÄYcrkas dåE.d
också försvsrdrtfto.
Iliuddt€nn
D6tte år Btull8tlvlc Eqske ryckqt för
sklri Do I rtorL ke u rLltaå ued pÄ-
r6r.Lu dl.rlgora hqde I d@ dltnlng q
önrks. Vid sådea lrår tlILfåIIen upplrE-
d* oÅnge hqdÄ8s€ fal.ldttt,, tu dd .tE
hud@ år !{dd för eå&1akor qdvlkor @
kontakf, 6r do rddd för edra hurdu fÄr

d@ aldrlg tråffs DÅgB och ka nrtuligi-
vis hcLler aldrig 1årr si€ att uD8ås pÄ
ott D.trllgt.ått n6d d@,

SkEllo ry r6d& do.dto! görå så att @
vld ott EöLs går över pA edra 6Lian g&
tu D.d llD hed, upplattsr d.n .LtBtl,on-
€n !å rlt oclrA qito å. rldd för de Döte
ds och dÅ föEtårk6r @ dct, !& vtll- und-
v1ka, l'l!n h.@ I d ond clrkcl ur yll,kca
qdert hudåg.Js ku och bör !. våtd ut.
Det flD!.tt vl-sst b.tcend.Dönrt.r &D
DÄste upptJrlls vld Eötct &d 6n å,llu
hud. VsJc hud hs m vl6s 6v6lsLtte
attttyd och trtd gåm hotltåU.nln8 vid
n6te. llLa känn6r ni lgd tedq@, dq
rcsta ratto, em&dst, dq boJdr rB-
sq och tTckedot 1 övod.åpp{, VeJ6 b+
tedd€ h.r oia glru plats och, vllket vi
gåru glö@e!, ock6å 6var från ds sdrÄ
huden. LSt! tvÄ huds sy vllks ingd
visd ud.rl.åg!6nhet ke d.i bli slageå-l
f8r att aygöra don bbörder pLc.r.l.ngd.
G6r sig d av d@ l€kd do kssko lharl,
tillss@! I ståLl6t.
Vid €tt Eöte @n sluts ned slagstråL
pråglss hurds 3å att d{ vld MAi nttie
udcr lllculdr b6tLhaek.! ock.å rökc!
.l€s!Ål. llao bö! dJiför n€d d@ qgt he
don udvika Jult I - j, lfuUfdued€t
til-1 slsasrÅ]., då det smdo ger osg dq
hudll-rka vi vlll och ku udvus.

SoclsLlscrlnr6Drcc.rsd
Jag h8r rsd& rrgt stt vl ke IAE.ks och
töråndrÄ hudos n dJödda sått att b.tc
sLg. l{rn föntaE dd dLrol,ita påvorke ut-
6ått6 ockoå qghud@ uder d.t .tb d@
bekats .tg D€d 6ia oeglning f6r påvr.k-
s roh locks frs do99 Dadfödde betemd4.
l{ån skspe o}l.ka tctnlnglkoölnetlonor &h
tILIs@s eLl.Gr E för olg ftr hudme
n.iulLgr botlod6 .tt trldr !!a I rått
.@nhet. Valpm vlll karLc aÅ qrp på
boldct tö! rtt stJåL krlor. I ltlll.t Ec
Jlg dd q k Ls på ao1wt.
Iå! Jlg tör 1 ordnlag rtrldlo och rtllls
ncr do kM' hudo tre fö! s!! f,tr.
Iårts t&€ kerkc ds krc !.de når Jet
dLrks atrkÄla. }{a da lår ctA rtEt sit
dct bqh6v! ocksÄ Bt I do tör rtt ds r

rksll kurB tlllfr.d.ltltllt rh hq!o. V!.
bs dlt!å f,ltrdl@lt @ korblnsliot ry
F6tdlts qÄr hDd& 6k lI åta.
&r hud n d höA Drdfödd rklir?s börJs lq-
rko irdr0 på .tt ryckct ttdiat, !ådtu.tt,
lörrur rl,r Btlkll .Il4 rlD L.&{Iar.
Dct år do D6dlöddr a8orkrpo !d l.t d-
l@u.r d.tir. fu de nu l& fortdttr qte
pAyorklE .ILo tlUdtttyletng lår dm r1S
Ju ett dltta lr d6t rl,löl€. b.tcodct ocb '
!ör!we elltld dli dcn kt &so m !tit.I ct$Lct bör @ ].l!. do stt d.t & oaö-dlgt .tt törrs. t.q, ut*ÅLr n'9



D@ !.k . eclrlilcrfutlprcce!! iE+
frtt$ da ungr hud6! dp$alrg tf-Lt
d. lörhÅU.rDdt qdcr dll.r dq lkrll l.t.
lLn dg. rtt rlh hurda. hrndlllSu flr
d. utlörc a lr n{ddrdlg! llf rti de
rL.Il E td. pl rltt !ftt.

l.I dec.lltrck
I ryblrd rcd de l{! p.rl,od6n hor ung-
hcldG' Dötcr q llefor dli tYA bctts
add B g@ fdrlrtlgt upptråfund. hor
hndåg@n Ec !ruttd! br!vt!. Into llF
lör etthEdo rtqtllgo g0r f.l uis !0r
rtt s tcr hudq 1.1 da.lbir.yok sv
vrd H b6! utlös ctt vl!!t bqtcqd..
Utuhqds lÅr ks*. lÄr. r1a rtt lckt
hÅrt och lrtedYt tör ait t.q. tå s
boll cI]'* q hu!k.. Fö$t Då! d@ DF
rrta !tEd, bltl och .lltlt ordstllat
t dq !Ä rIåppcr hur.. t 8.t stldltt
u ie ttcLq rtt Yrlpo tr !å duktlg
n !@ lq4 vuelt rln lckr*. Yt hs
Ytl dlr höri dct dÄr o! @f!@g I
h&.|!uhsg. Xlo t!åge r18 alrtör
rra hu!. bllr r! &g Dlr hundo I tu-
@ åld.t t.e. .llt! Dd bm@ d dus
1.I!d.s.
D.i eds ryckri vdrll.8a falct hs r.d
dlledet stt töra. Do ltl-t tttpo
!klll,.r 1 beEe dry 1 d b].sdling ay w-
fl.kqhct, rådda och lclcfualJlci ilr doi
ko@r fr{Endr. Hu{. bdtucr rln örI-
trgt vrlp mr v.kt8 !å bs trct. rtt do
& d tlt{. Ys öEttSti o! rti t[6r!
lrt! rUr !r lllr b.l,lts, nt! dq tlls
hqd$ pf !!E rått rk[l.r vtd döm
!ör rtt id! q rtt da ktmq i{o dtu-
silora, rtt dqt koDr ft{qnd. .tt l}
L. !*i.

TLdir DÄ%rke
Ilr börju och lluts nu d@ vll$ltr
p.rlod ho! hude? n€de lråo ivA lAe
dc! Äldcr år da klst Dti.gliA för ln-
|!Tck. Xsr hs ockrÄ påvlal rtt !re!öF
.Ili nct.tlv pcvcrke rcd& vld trq vqc-
kolr ÄLds kur cåttr !pf.. D.t b.wtrl,ltt
D.d d@ ildlgs lgyclke lr .tt ddi år
lörrt ntr hurdq b;trlvlt Ed pE d. ö-
l1g. ffucrh.toru börJs rJ'@ t he
d@ upptrådsd.. Dcita ks t.d. gUIt
vld ou$litt upptt{d&d. hor v.lpLöps..
Xo! de gåDlr hprdo llna qtuahct och

L rlq.!blld.! qv d,tBtlo!6r Dr d6 eF
tds ut r@ oYlktlg! €1Lcr !Äde @
vlllq de r.d.n bltdst rla a upplrttnhg

. och ay ylL*r dd rcde hs ctt qtvccklat
I bctmdc.
l-SglIgy dock cn lrk !@ uppföda. 1

lo

rllrtnhlt och y.lpköpa. i rlm.rh.i bör
l@ thlg. Dct llmc a tudlntd
lllllJud i rrlpu kl!d8 tor sln o*lY-
nlng b.rod. pl dd{ rIIr. lör.ta tid
ho! tl}e och uppfödaq. D.t lr rkilb.f
d@ DrILe dd !.k. hEda&dF cllcr ke
nolhude och d@ h@d Dr !ått Yte lID
iLu.@ r.d rånnllkor. Dlt ldclll.tr
År d hudvqlpe toltru rY d&lrlor
bLsd bqde, d,v,c. prtglu pÅ dYan d!-
nlsko! 6E hudrr.
Unde! pcrlodq 3-6 nÄnader d.sll @ qd-
yl,ka lUt e! l@ rlDlldr relper tld&F
!. gods dlush.t r. &l !k åaDdc r{!p-
l6El!c, ltt hot .Il.cr lllild. g.r tud@
a ob.btkÅnr1. Lntr dbst lr.f6r bladcL-
.6 ut& ock!å lör btldo lqtru d{, d.v.
!. EåullLu och d-Uön vid tlUfUI.t 1
lrå9.. Shilo .tt !Åd.Et, t6rhå.Ued. upF
rtl ke dc_ 

"sa 
q'ck.t rltt .tt rrtltr

borl.

Iitdlllros
llA' hu år dct !.d lrt.Ula3@? Botd!
trt6 a huDdvslp !6$tå .tt vl vlll dq
yå.1. åw 6 d@ .loll. ba då119s rrfsd-
hctd tldlae? llEdd tuna*s lnt€ cÄ.
gs d@ dli{8r orfsqhct.r av d vl'!
cltutloa !å Dler da d!r!. ocb r.ag.!a
llbd&t tllld€r! alt !r{Nb!t.4 bJrttr
Dt, &dn, goil pÅvorku bfttrt dde.
fqdq ke 1!t! tlnkr abctr&t. Do ka
lat. dlu! il ds ilts hs: nlaot rtt,
h&g! upp ltB.lblLdo på. D{ !Årir @,
hörr, Id(tq cll6r kå$s s lltutlon för
.tt dn ! d.t eE dle rltutiotr på.d!-
n.! o!. I goglld år Dlmct ryckrt 8ott.
u.a L& faldlEkt i DÅngr .v!.3da llloa
hqdor Bt6c Yid e daleald!, @ Ju
int6 år @t !D .tt konEtgJort des.
l{a dct år utoDrd@tlLat qrd$t uldc
lönt!ått lrt rtt dd prcgrDrrt! pl
rdtt .ltt. D6 !.st*u dlFkt utu cg6
rc.fl.bi@cr .llc fud4tulta.
Hurdd rclt.rs på Dh plvuka och gö!
er da Llrlr stt gölr och ka htc pl r
cge bsd kenllrucrr alls 1öa prbln
av vl]k! do lrtc tldLts. hs .t{soh.t.
Ds ke htc bclL6! .föntrtga dl,tt s8tt
qtt hedla. D6r@t bör e hudågs. er
lårt kåru dr hlnd t vls dtr kum a6rg
d.tta. Dåt år .tt ötcrt.t n hudlgs
ks ocb Sr utotötjr.
g@frttdE
B!d$ Drr vl tår ra1pd t i& rård hs rt
q hurd D6d yt8ca föstråttrlrgs. Dr 6r
Eedfödd! och baL&!.Br d.lr rr r$botht-dtsoch dals rv *fåtqhotar Edar d@
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korbs tld ya.Lpd levt hos tlkq. Undcr
vdpss uppvåxt ke Jag utYcck]a .!!r!
hå@ dG6B föntråttnirgu och På dat
vLrg! 6L.pa dcn hud Jrg vl-II hl. nrtlr
Llgtyls lksr d.tt Drd { vicr b!8!ån}
!ing, beFoda ps on su.g llmr. Sdals6
6tt srlag halt' ks Ju l,!io qr dd
skLckllgalt. dtca.ör Ärgrdl@ nAton-
tl!g. Odorelrt xe .t\8.c ot! e duktla
hqdÅge ke töra ud.ndk @d @ dl-
ai3 hurd, aode e dÄflt bsdage tE!-
stör ock.Ä dot sLE b6sta Bt.t'Lrl.
llår En tå*or på dcttå bll! D ryc&€t,
förslLtla 1'rltt !ått rtt u!tÄ. ..d hu'-
d.r. Ä!. påvork{s råttct rpår. Dr }q va-
ra nGtrttva 4d DatrllgtYlo ock!å po6i- Vl k& rppJ.fros oD stt Bö!J. Ols@n ot{ry
tlva !åd{a. Bled ffiarkor år dot Ju d&as]Eff!6! Erd b.dc prstllk ocb te-
ockrÅ s ett a Idmtu fårgu .ln or Ftllk und.rrlsint. Dr kolts q. l0O:-
tlvning ps Sott och ont. uct.@ gf,usr l@nor. DessutoD utfö! h& t6!te! 4Y hu-
Atcrlgo våra hud.r. !!E-Eg-ÄSI!J!E dons Gtd6kap€r. (oh lntrr!€ flss k&

corglågMe 1 stockhol@hakt$ tllls&
Ns ha o dressyrkuF och/oller testa
sIB hudd.) Både tllidfrÄbJqd€t och
hrklhudrrlubb8Je or{nu oclaå hrccr
I dr.lryr och hudlortre. //tad//

Ubtlyckgt flcåde hore, såde hqdrr ha
n1 såK6rt hört. D.t !r dlt !@t. e!
slgtr, Fölst når yI.l,l!! o.! bår. dct
storr ssvs vI s hudåge och fo6tr.-
!c t.glt på orr, fö.rt då bltr hsd.ff
sAdu rc! vl vtfi ha d@ och såde rtt
d.t Ddctu suhåuct ks .ccept.rs åwd-
hÅurtJtg@ sådu do nu år. Ttnt på alt
dh huDd td d blLd av Yad Du år t6t q
Dlmllkå. Ute otd tu d@ d lö! d{n
oEglEirg vo du år. Cu dl! hud q po-
sltiv bl-Ld se dL8 @ hudÄt8.. TåDk
ocklA på att det tr d.h lortre s td
hedo dsls t€ryr.rNi.

''ll l.l:r l:,li'l-r:l (^ r.ln Lr:'rs rlrnnan
;jt tI: r L,r.-: -r-uei,-) ier jiil-
I i l1,r Yi.3f sj ],...1 1. I'Jill(ert'
::r. - o . n:rli ,. uc , '.' :ti'
rrrl :or t1,rff e,:r rii: ,tlr so:l .r-
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j..t . ,r:.f
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t,! pl t,

j 11,', :,, ir :: Lriii l'l1i-- i (, .1. i:ir-
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,a::,;r' i...cni.'r .ilirr rri _,-rlcori 
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PEMBROKE
!:gtilgll

&, CARDIGAN
Txr & roRD cH clilDG OF ttllltB. rlllo8n arll&Ll tln bi.rutlon ILt
iffi pÄ iN i Sbcilo;r vs s rv qc

i;Ä;.rtitm';" flck Hcd.r;på;.-A[. hs! trarS&su @ !.d.UF
hun<t, uirtålldngrhqd och .Ycllhud år vål klnd. lör d' tl'xt''
rlIttSA tELO{l}|, llvt. hltbdd frår FtI&l.. ks.l t Etl8led. nc]'flln
:äiEä-ffifii4 råå t5 vtnrtcr I Etsled och kYdlflc*st dg tiII
W2 ätt Ctlttl', lo tlll Sv*lgc tsck Y8o tti x$ P.X.BrcE upDhötd6
reå aLn kmcl. C1i!!a lorlLajroicr F.T!E.I ha ock!Ä i@it ott ll'F
tr1 yln.t.r bl.s. 8€!i ln $ox I Urtdqhosd'
cllJfr trd.r år Eq.Ch. Bi.lddlso! CrE Hrcr och Dd.r år Ea8.Ch.

Fat&ltc $rcU{. Haq prls utrårkt dc llotta blodrLlnJor &b nu
lLmr 1 9v6r{a., tpacl.Itt ti}8 lsd ttil.d@rr Ttlw, L6, StoF
M!ts*r, Oletlth; Hctd4' Solborg och hl.ch i .tut tls.
Clltt hs do th.Lvåtdr rtorkko' kor.Lt lrcni och pcf€K @!ti-
DEIs. F8!rq [r röd Eld YIir t.ckq. lslc ryggirJ. och korrcktr
it*ls. Forokcru år brr och tqor@trå!618t !å illlbör b& la-
te dq tullsc @rgltyPs.

D^lavIZ oUR GnACIE blev qharylon och !AgIe-!@-L tog tvÄ cort Ede!
lttt förlic år 1 Se6!18c. Jag Ar vskIISs SIed stt klma pF6tlE
två !å frppdLlga ccqt]s av d@ dlull'vs rs. (El8lsd rrglatr+
;; rndF-;f, ir utts&sr ura uårlge carll. @E srorlg- rcg. pobrckc.)

Fönto! uistå1lrl!86Yi$tsu hs Crsclc och N.reII !.d 8it' blt l6F
ÄIdrs ttll 6 ulddts tull ed rirurn-@t1gl.c. b trrt&tad 8oo!.'
o pbcl och vlt och trG bdndle och YItt fuckot. 489 hs bdllUlt
Bardot B.utv, '@ 

hoppd på stt bll Ll.ka nckr loa 31n mc. llndd
ffilF xf pe !c s@ddtldd. cadl! 1 utrtÅIhlngsring@ för föF
ets gåbgq.

Ar tll btrcssdsd aY dqu tlovlLta r.r !å kontakta

slvuf xrl,ssor, cÄstRrrE Trl u, d3 34 Sroc&lorr{, IEL 6/N 56 ?t)

YAXIED

Rcliab]c ctrcorltL sd crprblo p.r&n to h.lp tn roIL lom oortl
f,sd. h thc co$trjr tn Esl&d lot å rlnlru ol t h r . c

h o n t h ! dutrg th. .ller of 1t72. No lrlsy bu! plotlr ol
l!.. tlD &d /tppltcet vtl.} bc tdco io 4!r of th. dot .hon sd
on d.gbi rcrlll8 tFur. Shq vlIL ot @u!c llE vlih tho foL\r.
Por fu$h.r datrilo plo@ @icrt. toi
cut-Its lybtrg, Bondlgrt$ ?4 B, 116 3' $OCTHOIX, 08/44 tr/ ?O (! r€9o)

TZ


