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welsh corgi Prat (WCP) år nedleE-
tidrirg för cor€lsåUakåpet i
Sverige.

lledl.av!.. i cor8iEåUskap€t år
30:- per år. Hedl.avg. inkluderil
!tcP. Avg. för f@iu@edld å!
l0r-. TidnjrgEn föIjer huvudEed-
le@en. Medl.avg. inbetalaE på
poatgiro 700027-5 Eed Corgisålt--
skapet soa rcttagane. Tsxta nån
och adreEs på talongen.

IJCP:a nedaktör och adregs!
Iiil6 DaEerteg
Di.staggata 33
{21. 37 Vå8tra F $luda
b3r/47 55 28 et 24 r+7 33

Corgisåttakapeta adress :

Barbro Assuaon (aek*terare)
Poppelvågen 2
17S 62 JårfåUa
08/36 ?7 I'l
Ca!6iBåll.akap€ts ordforede :

fngrl.d ,toeephson
Hårlinge
186 00 Vallertua
0762123 X\A

Corgi8ållEkapetB atudl.eledare :
Glmel Xnutaaon
Ringvågen 20
l?2 32 Stoclåo]E
0s/28 68 50

CorglEåLlskapete aveIEråd:
Tery Dlllenbeck
Bågvågen 9
181 46 Lldinsö
08/?65 48 99

Corgi.sållakapet Dildades dån
18 feb IS6 3 under namet
Svenska l'teleh CorglsåLLskapet.
197I åndrådea namet.
Corglsållskapet år en Ln-
officiell r$a@ilalutning
lnd SSD (specialklubben för
Såflskaps- odr Dvgrghude,
SSD inEår i Svenska Kemel-
klubben.

colgL
I vårt lud år denna tilla

hund frånBande. llan ke nåate
3åga, att hil vait en frånling
på sin egen ö. Tlte [,Iel€h cattle
dog, sd sede avlågaen fomtld
I t{ales högled begagnats son
vaktare av får, bo8kap och pon-
niee - Mates kallades he cTygi
- hade he vå1 hört tålas @ L
Eh8l&ds kennelkretgar, nen
khappGt Eera.

l{en nu hu ra6en heLt plöts-
ligt och ovåntat uppnårkamata.
Hana utbnsrdentliga vallhsda-
egenskaper ha ropats ut liks@
hes förtjånster i öwigt' och
det 8ka11 Eåkert ej dröJa lå!ge,
inna denna gil1a raB leataurc-
rata och intagit en legplats 1
sållEkapshwdanåa atorå akala.

Innu bår dock rasen tydliga
sDår av att vara förswad. Dcn
fårekomer I två tjDer, cardigil-
Ehire och PeDbrokeahire, nen å-
ven inon dessa typer år ato? r
likhet DeII6 individemö. llen
hes aleLkte har något nån8kllgt
i sitt uttlyck och han år ut6
tvivel den trogn€te, ä1ek1ig8-
te och pålitligaste blud tJå-
nare. En corgis intelugens år
6tor och hans håldighet feno@-
na1, aåger en sgelsk förf,attre'
@h han år den ilspråksl6sasts
hsd !ö kil tråffa på.

Den vuliga6te tJ4ren år peE-
brokeahire. Han å? en liten hsd,
vågade 8 ,16 - 13,6 kg, @ll Eed
en höjd av eJ över 35,5 di hl-
ret år Dedellångt och tått, tlll
fårgen rött och vitt. svusen år
kort. öronen uppatående.

ilos cadigilshiretypen åro aL-
1a färger utoE vitt tillåtna.
Svilaen år lårg och öronen halv-
hångande. Boghölden år 13rs @
och vilden I,16 - 11,33 kg.

Detta å! inte den nya fårdlg-
utarbetåde atildålden och jag år
inte galnare år vuligt, Den
denna beskriming av våra raser
fdn jaf i ,t.A. Ekelöfs boli Hsd-
vånnen. Beakrihingen å! itluat-
rerad ned ett foto av Chup. ili-
rador Setraation son inte år nyc-
ket llk våla daEas periblokes t
och laE tl'cker inte heller att



beekriwingen av cudlgas liknar Redaktörene bekånnelae
nutidens, Boken år tryckt 1.930,
Eå det förktarar det meeta, llct För6t DreseDtenar ias hudåna
har r@elna restauerats, nen de i nitt liv. son alltid-han vuit
inre egenskaperna har stått sig nest av 9påt6hudsrö, Ds alba
b!a. Corgin6 intelligens hår farsta lilla valpen 1åg helt pLöts-
gjort att han för Lånse aedm in- tiqt på stallbaclen en-norson'. cår-fört nedbestä@ildelaEen i Sverige den vån Lars-Karlegården i-Xvånin
åtninstone. tå Västqöta8låtten där jag i Bf,lm-

-NåT iag Ld.ete det hår och såg leLålaein tittbrlngade äförgtOnl
-på bilden tå*te 

- 
jaA att cor'gin ligra soman, Hm vän koeke-någon

har blivit exteriört ner ti1l- blädning av 1aDphud rch collle,
tal4de' vi har fått fril rik- en klok liten ki.äbat s@ var lojåt
tiga rast!4rer, nen de viktila-ex- not alla lina b€streck. Sorglilt
teriöra egenskaperna son till.åter nog fick j&g ej ta ned honon'hei
hunden att röra sig-eut får vi efter skotlovei och nåI jag rest
vara rådda on. Vi får aldrig hade hd vueviga dag r1Åt-nerglöMa att detta är en hud 6@ ti1l jå&vågeståtionan öch suttlt
akal.L orka nöra eig och arbeta och eåntat vid tågens ekoNt och
hela dagarna. I andla lånder går i öwigt hade denna fina, ll.lla
corgin sder beteckningen workinE vovve llivit traktens p1åga, så
dog, och det år brulEegenskaperna ha hade Lekt sin sistä söniar.
e@ år så ro!.i.ga att Locka fril Denna biggd på Våstgöt&låtten
och arbeta ned hcs corgin. Vi får liqEer för öwigt i hjårtat av on-
hopps att d@arna hjäl,per upp- Fådet för rektcr Zettårstens ach
födama ned att få fru Euda Björn von Rosena cykelneaor bl.ad
hudc. Men då håste vi få do[ane bändgårdarna efter Våstgöt8pet-
gom hd intresge för vår ras, och sens uFsprung.
Kemelklubben år inte alLa f'ånger I öwiÄt ugicks jag hema ned
tiu. hjåfp ned detta. Kennelklub- gråhund och bAagle,-förutoD atta
ben, Eom ingen ål.gkar den vds vilsekoma kattör,-vita r$sg och
beslut vi ån beroende av tror ju akvariefiskar soh jag förbårnade
t.ex. att en donare eon fyllt 70 nig öven. Den f8rsta Collin ia8år år inkonpetent, eedan de kil eå6 var i Hudaport på so-talet,
ge oss lmgre dcFare Ded imponeru- Dem CrawLeycrow Frilk, då sa det
de aerj,ter son donare av t.ex, ned ens klick-kLick. Seda kon
atora,evenaka spetsu aen totalt alttså corgi peq och våBtgötaspets
okwiga oE hur en co"gi skall och i konpejönskap ned Oie Gei-
ae ut ach vara. Det har blivit nundsson har vi fött upp 1 peEbr.-
ont on do&are Fenots Kennelklub- och 2 våstgötaepetskullarr
.bens begkåftighet, tren vL Ekatl öwiga fritidaintressen å! inoB
inte nqja o€s ned vad Eoa heLet, nusiken, tidigare sång- och pieo-
får det år inte att arbeta fön pedagcgiska öwingar nar lagla på
rasens bå6ta. Det har deseuton hylLan pFa tidsbrist. f cötaborgg
blivit eå d)Et-att stå11-a ut, så Känsenthusk6r finns jag ned dår
vi ku gåma håIla oaa tlll deE det sjugs diverse sakrala körverk
soe vill hjålpa oss att hål1a och i-Störa Teaterns uppsåttningar
rasen swd. 0n Kennel.khlben sLår av Aida, TurilCot och F;lskJrtten
ut d@are på grud_av deras ålder har jag'på scen Eestaltat sjungu-
har vi ju den-aöjligheten att etå de 6versiepråst,-kineg och 5ås;reut gen@ att inte etålla ut. i nårheten-av La liilsson.

t4en onqs hoppas Jag att vi Min dagtid tillbringar Jag nest
t!åffö-nånga huEil, @ttar och vid ritbördet, syeslai neä f,uelygg-
hudar i-utståIlningaringama nad, neatadels oilyggnaa och renöI
rut ots i Sverige både i tåvlan vering av åldre kuiiurbyggnaden.
on skönhets- och lydnadspris. Vi Oviletående år några åpöradiska
ska1l visa att corgin år dd vack- bilden ur nin livsflln. '
raete klokaste ålskligaste och ly- För att vara redaktör f6r WCP har
digaate Li11a hud nu ks få tag i, jag en 6tor önakan, och det år att
och vi skall hjålps åt att be- åtla nedlemar sl<river av sig a1lt,
håtla röen sud både nentalt och 5åtå1 positivt Eon negativt.'
exteriört.
Ingrid Josephson



Det behöv8 råi och erfarenhet
från upFfödarna, nen åven fa-
nluehuCens ågaie kiin ha syn-
pukter och tankar vårdefull-a
för oss aI1a. Vad jag också
efterllEe. år donarkålens EJe-
pmkter på corgiraserndå ut-
veql<1ing.

Hila Dagerteg

PS Tack Yvonne för Dina red.år,
Jag hoppå6 att få foltsåtta ditt
Jobb Ded att utveekla WCP ti1l
alLs bel-åtenhet, ned &edleD-
mas hjåIp. Ds

Nya amcnsprleer.:

Helsida 60r-
Halwida 30 3 -
Kvartaida L5:-
101- för notl.e , Farnil!',snotis
och f6delsenotis. Dödsnotis
gratia. Pör ieke aedl€mar cåL-
Ler dubbelt pri6.

eu-lgu9gBe.gEEu4=_r='4s9= i i åi

StyrelEen har uteätt llarpareta
ttidin, tel 013/15 07 26, ti11
.ått iara- föreningens kontaktna
i Linköping och 8jörg GrilIuhd,
tel 031/2t 72 08, til1 att vara
kontaktiru t eOteloi'g.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

MAXUS TILI NISTA NR SIGLL VARÄ

INKOMNA SENAST 25 l4A.I -78.
Plmerad utgivning av ko@de
nr: 15 jm, 15 sep o 15 dec.

g!e!illrirscreeere.
f h-elslngfors int 26/2 dönde

R 1,1 Jees 28+17 !@ (card J,nga a-
nåIda). 3IR 11 o tikcert fick sg-
huden av Niro-Heide llatura]- (Ch
RJrttd€ns Narcissca/Vincos Bacea)
BIR 2 o CACIB Vinco8 A?8, BIR 3
Tronstadåseng Pernille. 2 gvenska
hundar deltog, Ch ol.iltigh Way-
farer fick 1-2-CK i ök1, Fagra-
reds fiona I ökL.

I 0s1o int 1l/3 döEde l.l Quinney
1 card ( infen Bf P:) t3+14 pe. DIR
Bed Ceft, CACIB o chup BorEatua
Cinderel.la. 4. svenskå pen deltog,
Ch Olmtiså Wåyfarer fick nöla eig
Ded KEB, Ch Ssch nix Matteus fick
2 chkl, Fagrareds Piona 2 öklt

- Ch Rusch Dix Aiinc 1-2-CX I chkl.
Jönköling jnt 18/3, donane P

Be'ely, Kemel Cardax tog rubbet
blmC card I+3. BfP, cert, chap o
CACIB f,ick Cardd Bobby-Bare, BfH

.cert c CACIS til1 Cardax Adeline.
Pq 7+6. Hilccrt fick ung,hunden
Lde, Ch Panara foil BfR o CACfB.
R-CÅCIB sick till Ch SigEens ttindy
lihiakers. åItl, cert o CACIB ersv-
rade Seatgirl o Blutligen R-CACIB
fiik Ch Blackbird.

gooOooo

o Påkört djur tilll6r Erkågåren,
. jakttåttsi.nnehavaren e11er kro-
nil.

o Piikört och dödat Enåvllt åv nås,ct
vålde bör lårnas till nåmaste

. Fård eller till polisen.
c 0n du kört på hud eller st6rre

djur och inte ilmåler det, bet-
raktö det son snitning och be-

. atraff6.
o l,vliva aLdri!: ett skadat dlur,

on du inte år såker Då hu det
ska gå ti1l. Avliva eJ hwdlur.

o.LigEer djuret på våtbile så
flytta på det, on det gåT.

ocoOoco

TiLl ain hud
Dina troskyldita ögon
ser:stint in i nina,
soD en nuaselbl,r. havsvåg
sköljer du ir i nitt liv.
Du beoövar nig
ned din ordlösa blick,
vibrerande kårIeli
liksob sfåremas nusik.

niguel



1 No?d U Ch RED SIIEILA
(Int o Ncrd U Ch Ryttarens liarcissos/S L o S U Ch Ryttuena
Zerlina) Uppf 9 åg I Josephscn, Vallentua.
8? poång, 4 utstållningar.

2 S Ö SF U Ch FÄNAP}. FOIL
(Evilcoyd Contender/nnB Ch FaLaise Teazel) Uppf F fairbairn,
Scotl-ud. Fg G NifEson, Sollentuna,
87 poäIlg, 5 utstäflningar.

3 S, U Ch RYTTARf,NS VIOI,ET
. (Int o llond U Ch Ryttareis ltarcissos/ S U Ch Geron6 Dakota)

Uppf P-E Wallin, Stockholn. ÄF H o X Holber, KwFsbacka,
8t poång, 5 utstållningar.

4 Int o Nord U Ch IyTTARENS NIRCISSOS
(Butterybar of Braxentra/ S U Ch Geronas Killarne:/ Rcse)
Uppf o åg P-E Wa1lin, Stockholn.

. 76 poäng, Ll utstålLninEar.
5 SUChBIÅCKSIRD

(S U Ch Lees Martlm/Gardenhclme Candytuf,t) Uppf H Äbergr Stcck-
ho1n, Äg H o K Holber', Kungsbacka.
74 poång, 5 qtstållninEar.

6 S U Ch DEAVTTTE RED DUSTETTE
(Hildennao! Red Duster/Deavitte Karina) Uppf U L PamoDa,
Englad. .Ig P-E IiraUin, Stockioln.
71 Dc:lrE, 3 utstå1lninEtar.

7 SoNUChDoiIOVAJ{
(3 U ch Putte/Fucor Faela) llppf G !tril}lelnssonr EsIöv.
Äg L Lewenhaupt, Kå[erttd.
69 poldg, 3 utotåltningar.

I S U Ch OLa'.!'lTIGlI WåYFARXtr
(oliltigh ilidgeon/olötiFh tJindflower) UpFf Il V Lepper'
Englad. .Lg H Dagerteg c O Gemundsson, cöteborg.
55 poång, 5 utstållninlar.

9 S U Ch TUN}IY G]RL
(Int o Nord U Ch Ryttarens Nucissos/S t o S U Ch RyttarenE
Zerlina) Uppf I Josepheon, VaLl"entwa. Äg e Ludherg, StoclflolD.
54 poång, 3 utstållninliar.

IOSUChTINTOMARA
(Int o Nord U ch RyttarenE Nalcissos/Cassinar Crinoline)
Uppf o åg U b K Wigader, Floda.
51 poång, 3 utställninfar.

!eqre!e{4$!!c
BIS - 10 poång

-9
-8

BIR - l0 poånF .SfM - 9 loång
Hilhund3klass TlkkLass
Bh2 - 4f,oång Bt2 - 4pc:lng

3-3n3-3
4-2n4-2
R.

cx-lncK-l
IluCen tilldelas åven I poårEi för va.je
El-agen hud i resp. k6n.
Max 5 utstållninfar räloas.

BIG
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1 CARD}.X BRINDLT-BEATiTY
(Sardis Sir €eraint/Sonnet of Rcbtren) Uplf M l^tidin, Linköpin6.
ÄE I Uårten6son, Gotled,
43 poång, 3 utstållnj.near.

2 SARDIS SIR GTRÅT].IT
(DiLwet Cwen/S@dis Roxone) Uppf S Jcnes, Englanc.
Äg ll Widi.n, Lj.nköping.
3g poånt, 3 utstållninEar

3 CoVE CoN.p,U0RE
(Nord Ch Herdens Ancient Ln5lo/Int o Nord Ch Daleviz Our Gracie)
Uppf o åE S Nil-6son, Stockhols.
32 poång, 2 utstållningar.

4 S U Ch IIERDENS gEACH SELIT
(8eau BrweL/ Nord U Ch Apollinaris Carmen) Uppf € l{ilsson,
Sollänturra. Å.g R Folkeson, Vretstor!.
29 poång, 3 utstå1lningar.

I+ ROBGWEN WELSII Ei,IBI,TI,I
(Eng Ch Pannel Digger/Fcb6wen Pride ll .toy) Uppf C Raberts,
Engled. Äg l,t llidin, Linköpin5.
29 Foån:, 3 utstålfninFar.

KoMilde utståIlnint]ar AnE. utg.

6-',t t s

I3-14/ S

20-2rl 5

27 -28/ S

28/s
3.4/ 6

Lt/ 6

7)-/ 6

L7-rA/ 6

L-2/ 7

2t7
817

FöDDA

SKK nat
SKK nat
SKK nat
SKK nat
SKK nat
SKK int

SKK int
SKK nat
qKK int

tadskrona
Uppsala
Vänersborr
Metcrp
S0taerteå
UBeå

Kristiestad
l,larieh@n
SorLåntc
Visby

Eslailstulra

B 3örjesson
J Äkennan

J Åkemm
A h'estlake
U Segerströn

R Vuorinen
ri Lehtinen

5/tr
L3/4
l9/4
28/ 4

26/4

LI/ 5

rl./ 5

Corgi Cardi!.@ valpd:
Födda den 25-01-?8
1+3' brindle och vit,
svart och vit
e S U Ch Sonnet of Robgwen
u RobEwen itelsh Ehblen

Kennel Cardax
l'ldgareta l,lidin
Sponsnedsgatil 5
582. 56 -Linköping
Tel 013 - 15 o7 26

= 9 guldlurr= 
= . = = !/9. = = = =

VALPAR - PEMBTOKE

FöCda: ll nars -7S, 2+2 väI-
tecknade valpar.
Moder: Rusch I'tix Carolinå (S c
SF Ch Faara Foi.l/Rusch Rosa-
n@da) 2 cert, rödvit.
f ader: Eng ihp S tl Ch otilti!'.h
wayfarer (oliltigh glidgeon/
olantigh Viindflwer) trefårgad.

Rifnor o UIf folkeson
flo1l en
590 50 Vretstolp
Tel 0582 - ?10 .L6
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til-l nedlennarna erbjuder Ccrgi-
siillskapet följande:
I'Iedlensnärken netal1

tvg'
( tvåttbana) 3: -

BildekaLer Cor6i pen, huvud
i fårg I0r-
ovilstående priser är så ohygg-
Iitt bil-Iira, så passa på innan
vi blir tvhf'ra att öka.

Sffia saj< Fliller för flmden i
Focus i
i.ir L Hit L0 : -
11 2 Skottradda hwdar 10 : -
" 3 Dårför behåvs hsden fö:-
tr 4 Hsdvett och hundvård t0:-
n 5 Hudens villigaste

sjukdonår, veterinå!-
råd 10:-

rr 6 Förstå din hsd l0 : -
It ? Alga hudar 10 : -

(Vi har så mån5a kvar,
så det verl(nr inte scn
det finns några ar:a
corF'ig )

rt I HuCens mat 10 : -
ff 9 Valpen i Focus I2t-
tf 10 Vårda din hud 12, -
Ti11 sMtliia ovanståenie priser
tillkoMer Forto.
Flla dessa böcker år ovårderli!:a,
för den son har valpar borde
Valpen i F(cus vara ett fynd.
Tittå glrna Då utstJflninrar och
i hsdaffärer vad ovilstående
kostar cch harpna sede över våra
priser. l,ten allt för nedleruarna.
Vad det gåill-er qekaler för Car-
digil är Hargareta i^lidin i. fård
neq utforming.

q9!_9EC_999_99q_g!9_999_q99_SE!

iledlemsavÅiften är för år l-978
ink1. tlCP 30: - och för foilje-
nedlen L0:-. Skriv fanil-jened-
]e@ens förndrh, det känns så
trist att bara såtta ett streck
Jlå nedlemskcrtet i stållet för
ett nffi. Skriv tårna hudens

nam också och on det år en Card
eller Pen.

$_!q_!c_99_!9

Jag eEotger tacksil och gårna
foton ti.ll l,lelsh CorEi Prats on-
sl.ag. Det behöver inte vara ut-gtållningsfoton, eäma roliga
foton nen doh nåste vara i SVART/
yM och i storlek ex, 9 x I2l--
5-;-6,s,13,5 x 10,5, absolut
inte större ån 17,5 x 12.
Jaf lovar att returnela fotona
nen (iet kan ta lite tid efter-
san jag hoppas på så stor u-
slutning att jag inte km anvån-
da allt på en gång. $i son jobbar
ned dressyr, era hudar vilL jar
sårskilt gårna ha foton på, vi
vet.rtt ni finns nen år alltför
b lytlsi1ma.

OBS OB3 OBS OtsS OBS

Cor; is:llskapet emotser tSrna
nSira trevliqa skånker tiIl åns-
mötet för utlottninF.
Vi behöver lite extra pengar i
kassan, orsak, se priserna ove.
ila det bra och hör av er tiIl
Guvor Lundbenr
Sjdbjörnsvågen 52

I17 t|7 Stcckholi

CcrF:isållskapets Fost giro
70 00 ?? - 6

. Valpar - Penbroke

= Födda 6/3 -78, 2+4, (q röda ned
= vita tecken, I helröd o L blask
: and tan.)
: Moder: S o SF U Ch SUGAR PfS
= fader: S U Ch LEES PAGAII

= Greta Dcrqelin
: Kapelfbacken 8

= l8l 62 Lidingö
I tcr osl 706 2t 1t
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gassen, ireårig corgihanne, !öd vaktar fården, skålter på fråM-
och vit försvan den 12 januali de nånniskor, Een år vår1ig och
från sitt hem i. Danenora. Ägaren ti116:ir81ig.
Solveij Thornberfj-Stark har ilBå1t llan försvan vid 15.30 tiden den
försvinnanCet til1. poligen. Hon har 12 januui. Hil var ute på gården
ilnonserat i Lokal- och riksFess. tillsmöa Eed failjenE två
Hon har kontaj<tat djurförstjksu- flickor 5 och I år, Ptötsligt bör-
stalter, Lånsveterinårer och olika jar he skåt1a not skogen, norrut
polisdiatrij<t. Hon har fått in en och springen ut fnån gården, ir i
notis i Dagens Nyheter. Upsala Uya skogen, alltj:int skållilde. I.latte
Tidning ha! haft en artikel. Det år och barnen ropar på hon@, nen hall
nilmligen inte bara hennes hsd, gon hör Cen inte. Bara sFinger widare,
han försvunit. skå11ilde. Allt Iärgre och 15n!?e

Metl{ den 20 novenber och den 12 bort hörs has akall.. Så har }til
jeuari föravann åtta hudar i trak- aldlig burit sig åt förr. Nå! hil
terna krl,ng örbyhus-ö€terbybruk-Dan- inte återvårder går faDiljen ut
nenora. Två stövare fösviln wder och l-et@ efter honon. Det år
jakt den 20 noveuber, Två drever har nörkt och de har lapor öch genon-
likaledes föravunit sder iakt. så söker skogen. De kontdktar s@tli-
har en golden retriever, en schåfer f,å jägare i trakten. Mil brukar ta
och en tax försvunit. Och alltjånt hild on varildras huda, on någon
försvinner hqdar i östra Uppl@d. komit på avvågar. lngs hil sett
Den 29 januari kon en drever bort honon. Vad ka ha lockat honou?
uder jakt. En liten drever. I'alen Var finns he nu? - Ägaren till
annonaerade. Efter ett par datar ståvarna ba t o h dlitat fjårr-
återfick han den. Den hade påträf- skådare soa såger att ha sett
fats i Giao, hycket ttött, blivit stövama i ett sowu någonstms.
oDhåndertagen och genön anncnsen Är det någon ell"er några, som
åter1ånnad til"1 sin ågare. Till Gino stjå1 hwdana och säljer den? Hu
ke den ktrappast ha tagit BiE sjålv. lockas hwdanna bort?
Det var nycket snö vi.d tiluållet. BassenE ånare heter Solveij
Den Bå6te koma upp på en våg, vil- Tliornberg-Stark och hår adreas
ket också liöga snövalLil borde ha Box 912, Danndora, 74063 östar-
hindrat. Hade den enitit ur någon bybruk, telefcnnwer 0295/112032.
bil? Den dag i februari, då Scfveij Hon letar oförtröttligt och kom-
ThornberE-Stark ringde nil], stod i ner att fortsåtta. On ett år kcl]-u
lokaltidningeir åter en anncne ou hon nypegistreringama i hudskat-
förlorade hsdar rrvar finnE nina tereqistrenl
två tdart' och ett Uppaalatelefon- En ä1skad corfi försvöu den 12
nwer. jouari. A11t l:tnfre och lårgre

BGsen ån uppfödd avJe FloCin, bcrt hörde6 h@s skal1..........
Uppsala, och han blev också -ena6t
oeddelad. B6sen år tle år, ccrt.' Barbro Assarson
penbnoke hone, röd och vit. Iian
hår en fnetod avslafen och tan- oooococ
den finns bevarad heMa i en liten
ask. Bassen vaLLar qårna Fårdens VaLlhundsraserna
kor. Han har alldeles Eå eqen hand
åtagit siF den uppciften. i'trår kor- Var tog Bertil Sted-erens fö!-
na förs ut ur ladugården blir he slag @ ått vaf,lhundspasdma skul-
hetlycklig och strlär och följer 1e tävla i en apeciell grupp vid
den ut till betet. Nåi korna år på ut6tällninfar våEen?
pl+ta, såtter han äiE cch v.!rtar- Blev detla lagi på trhlillar?
5å att b1i håstaC med bil. Ha tvc-
ier cn att åka bil. Hån ja5an inie ooouooo
vilt, hil år vm vid iilt. Det
fims ett.viltreservat i ndrhetan. Livet år itrte ett probleE so8
Dn hare har hil köske kunat föI- skalf 1ö6a€ util en verklighet
ja en bit, nen snart gett upp och soE skalf upplevae.
vårt åter tiIl Eården igen. Ha Sören Kirkegaard
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FöT att förhoppningsvis få igårg en debatt huruvida Splay kan finnas
bland dagens Ccr51i-uppfödninE få1jade inlågg. Splay har förekoml.t hoB
bl a akotsk terrier, nops sat gven bl.ad väst8ötagpetsen. SenaEte u-
tikel i årnet införd i 

",lCP 
nr 3/71

Sm in]-edningsvi6 frahåLllts, 6]ees Cen hotoriska Etö"ninp hos
skottevalpar scn uppfödama ka1lar r'3play" inte ha blivit förenå1 fur
någon publieerad veterinåmedicinsk udersökring. En aotsvalude ao-
eli, dv6 oförnåga att i ngrnal tid kunna reaa sig på bakbeDen, fima
enellertid beskriningen ho6 triskultingar uder benåmingen nsplay-
legrr och har ilta!:its bero b1 a på årftlig disposition (se The Vete-
riraty Arnuat I9?2).

Ltt d6Ea av diskEsioner och ing:indare i den stencilerade bul.letin
son West of Engi.@d Scottigh Terrier Club distribuerar tiLL sina ned-.
lemar (nc 159 och 160, 1975), förekomerrrsDlayn lelativt ofta i skotsk
terrler-val.pkulLar och betnaktas i uprf8darkretsa! nåmast son ett nöd-
våndigt ont. Graden och den bestående effekten av rölelsestörandet
tycks vara högst vaierilde. ilomalt reser eig en skottevalp, likson
adra vaLpar, vid ugefår två veckors ålder. ilSplay-valDarn viaar vid
not6varade tid påtaglig ofömåra att kontoflera sina bakbensnönelEer
och förblir l,i68ade platt Få eagen, varvid huwdsakliitaat frobenen
utnyttjas vid f8rflyttning. 9akben6maesa!'e, uderlag ned gott fotfåste,
aroanb{ndring av de abducerade bakbenen och t o n h:ingnatta har ut-
nyttjatE för att mdelLåtta för valpåna att resa 6ig och 6t6dja på
bakbenen. l.{i.s6tanken att rachitiska föråndrinEan sku}le klma varå or-
Ba-ken tiU dessa valpars rörel-seetölande har Ejort att nil ockEå re-
k@enderat exceptionellt håt D-vit@in- cch katktillförsel son bote-
nede1.

Smnoli.kt oavsett behadLinrsfom, resär sig de fleata nsplayr'-vaL-
par före I veckolE åIde! och utvecklar retativt snart nomaL r.öreIge-
fömåga. Tyvärr år det dock inte aUtid så. Gravare faLt av "splayrrförbLir oförnögna att resa si.; på bakbenen eed lie@nent ?atella]uxa-
tion; intryckt bröetben och deforEerinf av bäckenet e@ föUd. Djuren,
son f,örefatr1er psykiEkt cpåverkade av sitt Lidilde, förfljrttar sig
h:irvi.d nåm8t son en så1" på ldd. Dåråv Cet engeLska uttrycket n6wiD-
nersrr eon betecloing på lidandet. Deasa djur son år cfömögna att föra
ett norEalt hudLlv ska1l s j A1vfal1et h j äl-pas 6ver gränsen. Smolik-
heten att det föreJ-igFer en årftliF disFosition för I'sp1ey" notiverar
ockgå att skotska terriers, son i valpåldern varit be,håftade ned detta
rörelsestörade, ej av:hds i ave1n.
(Utdrag ur Svenak Vetelinårtidning \t I7, 28 1976. Plof Ben8t
Ande€aon o Lab.ase L-E Äkerlud. )

rJ-t-r-1-- 
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Det har tidigate skrivits en del om spLay i Skotte-Nytt (nr 12, 13

och 14)..Det.har åven på anCra hå11 beråttats on de nest sinnrika he-
toder att behildla splayvalpar, scn t.ex. att hånga upp bakdelen i en
hisg@tta. Det jag fralperats av nå? ja6 tar del av alla dessa skri-
verier år att nan på så nånga håll än6er aplay vara en ne.turlig före-
teelse ndet år ju något son finns j. rasen, det drabbas ju alla upp-
födale avil, Som veterin:lr han jafl Dycket svånt att betrakta en abnor-
nitet son naturfj.,,', och det år en klar ebnornitet att en valp inte kan
stå på sina ben förrån den å! 6 veckor eLl-er t.o.n. 10 veckor groal-..

Ur veterinälnedicinsk Eynlunkt år BjukdoDen intressilt så tiltvida,
att den inte direkt li}nd någon annan kånd Ejukdon. Ma har Eissat
på höftledsfeL, knåledEfel Eci orsak ti.ll spläy. D€t år visse;li.gen så
att det förekcroer en cnorEl rörLiiltet i både höftleCer och knåleder
på en spfayvalp, F-en valpan ned höftledsfel oeh knåledsfeL visar inte
söma sjukConsbild. Den totala ofömåga att stå på bakbenen, son iblad



bl,ir bestående, för token ti11 att orsaken skuLle klma liäiga i cent-
rala nervsystenet' d.v.s. i hjerno. Att den hår taken han vilit
riktig, km det en bekråftelse på för ett par månader aedil, når den
första Eplayvalpen obducerades. Det var en knappt 11 veckor qåmal o-
botlig splayvalp Cet !örde siE on. Vid obCuktionen fan ne hjåmska-
dor på sama stå1le son hos obducerade skcttekrilphun<lar, bara ned
den skillnaden att skadorna hår var 6törre. l,ied ledning av fJmden
vld den obduj<tionen kil nil tnoligen dra cen slutsateen, att a1l.a
splayvalDa!, har en hjämskada. I de flesta fal,l ån.'del,lertid hjåm-
skadan av eå ringa @fattning, att den aå sråningo Låka och valpen
kq gå på sina ben, cn åln en del. eenare äa nornalt. Så långt å! Juallting €ott och vål, nan det ligger jL! eycket nära ti,1l harrdg aat
dla paelleller nellil skottekrup och spl,ay. Inte 6å att ed splay-
vaLp nbdvåndiEtvis behöver få.skottekrdp, Fen efters@ den tru eu-
tra hJåmskada sd en skottekrephud, år det troligt att ds Xil föra
vidare den itlftlina dl-spositionen för skottekr@p 1il<a vå1 son en
hhd 6on har skottekrap. Dessuton kil a& inte bortse f!ån den 6il-
nol,ika årftliEa dispositionen att producera splayvaltrEr. i

Det år nöJfigt att de hå! nya rönen för oas en blt nåmare 1öeninfen
av akottekrdpens 4åta. 0n våra 1åsare nu har bllvit på det klara
ned det cl,ltDFliga i att ilvgnda splayvalpar i aveLn år det ett stort
steg fruåt.( ur skottenytt ) M-ti$:o*i;"""o"

v49r{IE!

Vårtråff på Drottninp Kristinas
ilaktelott, Otterhå11etiata 16.

Fredag 7 apr k1 19.30.
Uppvisning av nalkotikåIwd i

aktion o C-E llcrdeke infomerar.
Vi tråffs och trivs.
Annål Dig till Björg eralwd

O3!/2L'12 08 e1 Greta lndersEon
031/88 13 39.

= g$iIuq

= S U Ch RYTTAREITS VIoLET (Int o
: liold U Ch Fyttarens llecisace/
= S U Ch Geronaa Dakota) parad
= ned S U Ch oLAI,ITIGH I{AYPARER

= (olotiah Widgeon/Oleti5h trind-
= flower)
= vi hoppas på rrsnåch@pinlonerl
: or&rinE 5 april.
] fierror o Kwt ilolber
- F.ömustvåFen 5f 2 3

: \3'+ 00 Ksgabacka.0300/201.04

Lycke år en valp!
,lag år överlycklit, har tio vålskapade snå vaLpar,
resultatet av ett nöte I en park i Iielsingfora nelLa
Sheila och Apus.
1nt o lTord U Ch Vincca Lpue llr Finlands Årets Cor€ri L97?
Nord U Ch Red Sheila år Sverites Ärets Corgi 1977.
De har fölut producerat en lyckad kuII.
Valparna har friska och l.ånglivade dor cch adra slåk-
tingar. De år födda den I7 nars, 6 år tikar cch 4 hilär.
De år tiLl beskådande och ev. till salu hos

ingrici.Icse!'hson
Ilår lin ge

186 00 Val]entua TeL 0762/233\A



9år-1tJ4!!4!TryM-4y-955!9-8EGIsrf, R t e ? 6 - t/ELSrt coRcr

4!!9_1_!91_1qr,

l-976 relristreradee 119 l,'e1sh Ccr'!,i. 103 st penbloke - fördelade på
24 kullar,-16 st cardigan - i 6 kutlar. 6 av negistnerinrarna var,
troligen, irporter (3 pen + 3 card).

4v-.19!glgr,
ReEister-uptfifterna visar en stcr sFidning av atalet avånda aveLs-
hanar, In8en speciell doninerar. 7 st cielar nycket jäftt Få det stör-sta deLtaEandet.
Föjede 6 henar blev fåder tiII 2 kuLlar vardera:
AfiBROSIUS, BILDo lÄGqER, 3 & SF Ch FAIJ.!? FOIL, Int & llcrd Ch
RYTTAFFT\S NARCISSoS, ItlNNAtr'l ALIDACITY sant candi8an-huen S Ch SARDIS
SIR GERAltlT. Penbroken SOLBERGS ITASSAI anlitadea till 3 t<ulfu.
gPPlg.dggc i

SPiCninpen var stor åven bldct kennlar och enskilda uDDfödare. Inte
helLer hår domj.nerar nåton sårsl:ild. 4 uppfödare har rågistrerat z
kullar vardera, I övrift rör det si. ch l-ku11s-reFistnärincar.
Ingrid Bengtsson - Iiarplinge ret 2 kul1ar penbnoke
Lena Svssaon - l,loheda (llackekvarn) " 2
Iiår8aneta l,lidin - Linköpin. il Z 'i cardige
Lisbet ÄhsberF - dstra6y (Solber.s) I' I kull Penbroke och

kull- Cardi/d

Cassi.nars kennel - K Ha1lin
Ruschs kennef - Ä-C & l.:-A Törnlöv
Ryttarens kennel - P-E Wallin siltl reg j- kull varderaBenedicts kennel - B Törnberf
Munkebos kennel - C-C Indebetou

övriga re6. har skett av enstaka upDf utan kennelnen,

lårger: (inporter inräfråde)

Fenbroke: I'Röd ned vita tccl:en" = flest reqrr8obel nei vite tecken'! o I'Trefår!'ade'r = nåTra reirrSobel" (C v s inga tecken angihå) = 3 kullar
Cardiganr nBrindl,e!' :2ku11arI'TrefårFader' : L kuLl

rrP.ö<i ned vita teckenl - rcsten av reg.

!_.1!_31!_"1_l_\_rf 1 : ( exkl in l,c rtor)

13.kuflar_(12.pen + 1 card) iDnehöl-I över S valpar (2 meC 8 val.par).
3 kullar (pen) innehö11 I valp var (vi.lka var s-k nvuxenrecistrårin6arfi
- svenskfödda).

1!glel:rggi:!lgrrleel
Fegistreringar av enstaka vu::na hundar.ir, bland sletsarna, vanligasthos Våstgötaspetsen med 14* ev kullarne (9 sr), tåit fö1jd'av WeI;hCorgin ned 10å (3 st) - inporter ej nedråknaCe.
VÅD BETYDER DESSA VUXDII-FEGIST]iLRTIICAR ?
llos 11 av s-etshMdsraserna förekcn Cet inte alls.
l.larianne Ljungberg
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Valje år f.ir ara- j- olr:ka hurdc!{ian 1::siL sliruileCe intrycl:
från Londcr. och Crufts hunc'utstållnir:c a.n hå1ls i birian av
februarj varje år. Det var trcd-ie |ir;el scn ja6 hade ti.1:!f1lle
att åkÄ tjfl Lcjlccn just aenn+ sr.clella vrcl:a och fi:r nrt: liån-
Ces det lrecjs soa ie andle:ånrcrn.-r. Dår d,dra sett lilojdlanie
rabatter cc:r iröi.1 bus}.3r drr hi.n j;t Eått förbi heC yllenösse
neciralen över örcren (cbsl ej t:tc,ren), nlsn rinnade i 6nål--
blåsten och sett .isblän]. tå vatteniöternd. Den har gånten nås-
te jaa i .11a fatl kilnt r,tt fl:r cet var cirl<a f@ ilader kal1t
ied snåfblås.t cch Lått snöyla.

Crufts hudutst;:1lnina råkn;:s scn virldens största, det n.is-
te li.t[a ett otroligt crFarrisat::cnsarLetc bakoh denna utstätf-
ninF Cit folk från hela vdrlien komer frlr att titta och Eivet-
vj.s köpa ned sit, hwdar hs. Tyvälr hu jat ingen s:ffra Då
Eni1ild6 inkoreter av j st ilrincie):pcrt , mcn det år inaen I j ten
suma efter vad jag ti(i:.rre ,rcrt,

I år var cet 10,01C hudar .annålca till Crufts huncutställning
i i.nte nindre 1lt2 olil<a raser. lessa h[ndar skulle t'edönas uder
två dagar, l0-11 fcbruari, i en er,orn utsullfnj.ngshall, olynpia,
i år sades Cet vara sistr fr"!n-en : Cen iokaler!. Det var den
åttioildra Crufts-ut6tå11nin:en öch dcr tjufonionde enran;erad
av tngelska i(ennelklubber, drrt var ccl:så Cen stBrsta någonsil
vad etåLet;,.nniilCa h!ndar lictr;.ff:r. Varje år best.'lrecn Eniel-
ska Kennelklubben kvalifikåti.cnerna ffr att f-l stall-a ut på
Crufts, i år tållce sam.r s(.r. fbrpa året, s]fer nåttare saf,t året
l:nne. 01. d. r.,iiste all-.r hundar..\'unnr't :.r:'s : slecificerad k1as9
på en chahpl:oDshJlii Shcr bder för€,, llci:!'.r :rr, jay. t)rclr.j! oet ån
ett pent nl'ster:ua.1tt råkna Lt dc o1:l,e klasserna son firrns.
iiunden kar åv4n inrril-as tjlt fler.. kla3ser. Fö1jec:e l.lasser var
cor6i ;.er. arräic,r j:
slecial Pufp:/. lör huniat sc* t:et 31/7? 1977 var sex nen inte

över 12 n.irla.ie!, -ink1u6:ve lNndar föd(:a n911o
1/1-77 och 30/A-'l'7,

ilovice: ior hunc,.b sch -'nte til.Ldelåts Cert eI1er tre
e1ler f1c,r fitrsta nrris -.i öppen €1len Chanpion-
ship-ghc!' (FuJ':-y, S-ecial Pupny, ljjncr PuIJpy
e11er Stecjrl llinor Ptil:y udantåt:na)

lpeci.al Junicr; för hu(lar lå 6e:. ncr rite över acertcn nånr
den 3I/12-7i (fnkl. h.:rar och ti,l:ar fid(,å neJ,lil

. I/1-76 c-h 3c/6-??),
Speci.al. Ye.rrlinr: För huncar.på sel [r3n inte öve! tiu;ofyra nån.

Underi raduata r

Pogt eraduate:

Linit:

0D.n:

ae^ 3I/12-77 (inkI, lluiiar och tik.r föi:da
BellaD 1/1-76 och 3ll6-77)
För huniar scn iite tilldelats Celt eller tre
e11er fler fcrita l)ri.s på Chepicr:s:rii-Silos.
(PuJ'ly, Slccj..l. Pup11', lii.r.or Puptry och Special
Minor FuP'r,' undairtatn:).
!ör hundar son inte tilldelats Cert el1rt fq
eller fler farsta..r s på chdllicnsh:iD-Show i
Post Graduete. l{incr L-trit MiC L'nr't, Linit
eq[ itpr:en r:1FSs v.tre si. be:r:insad(?) e11er inte.
För hrrndu som tillc.lats tre Cert ruder tre
olikå 6oF-aro ellcr siu €rl1er mer fcrst.. pris
t j 1lsiru.ans -.i Clrmli.cnsh:ip-Sho| i Liait och
örren klass .lir Cert ar ti]l].åntlilt för ra6en.
(<letta ltr i,.:ak.r-. f -r: 1 k:- krjn!.Iitt son det 1åter)
fön alLa 1rur.('ir inon rasen för vill:a klassen år
fiireslirive:r cctr 1 noh l; ( i en gMma.1- ltCP från
-t3 1äser ;.1r: filr alla hudar cavs.tt ålCer
cch tidiFtrr.i 6etråf, rlct 5r kans]:e det scn fcrt-
far.anCr: men's ) .



tll1 d.€tta ko@ef, en rad Eglo! @h lagar fd! att fA riåLla
ut pa Cftft6, Je8 t!o! lnte Jag vågar gÅ tD på d6e Eed atu brlBt-
felute ebge16ka.

?flser fd! placerjlgar på eugeleke utstelll1nga EtCöm Eå
gott aoE å1Lt1d aT l,e4gcr. I Cnfts-katal4geE eåg J6A att f6$tE
ltis flck fJ.E pEd, @dF pr!.s flck ivå p@d ooh trdje !r1sflck ott !ud. Äit a$li1a eu huai kostar, rn Jeg Llte läae! feI,
tF ooh ett halvt pud. för fösta å@åIdlB klaBs, sede ett pad
fdr va4e övr{g klasa @ @ii1er sl[ hBd tlU.

Det var 126 st ltelsh Cor81 Peabeke @EiLda ooh do&BF ye!
ilr€ K V Pa]!er.4u@lngs medl trettlo ef,s erfae!.het av corgl.
UpDfdd.eE uder det k€ilda pftfilet S$eatla Eed håaga vL@sd6
hudar dä. bled de best kåiada e! !a@ €on Baney of BruBat4,
Int Ch Baaglen]i! of B 6dt Btwentra Baney tho, PA grod av
€Jukdon her Ur.a PabeFC'ihJags uppfddEi!96- och utetällr1rgg-
atrctirltet varlt bogl€nsad ude! serae Är.

Certet t harbuci8lle66en giok t111 Cb XathL&s Duaky CuEceh
och L tlLk].assen t11.1 Ch Wey BlactrdiDt son äve! bleT Bäst i Rsea.
Båda hudaea ya! t&flirgaale.

Jag t"äffad€ vÄr llåköpllgsdoEsE trfr parkllsoB lea fa !å
C4fts .ch vt koD E4orfed Ded att det va hd 6@ t9?t döDdo
corgl på Cnft6 och AJorde Ch Katbl-as Du6ky CuEcad tll1 BIR dåt
åst, det ver företa Aångea Jag va! d4r. ,l'tt se corgls på Cilf,ts
ärr enllSt ela p€lsonflgs å6iH, tutesset 3ör t@ fe! se båilg
det Etörsta etalet och de btista bualana !A en gåEg. Ue ke
8e att tJr!,e! är Dycket Jåie 1 etof,lek, på1aana laka ocb kEftlga
(ineen urfd,lld pä]€ ber tbte) trr1oaa efte.hålhE se d6 tlgger
Jtims ued tå@a. Överlag åt hudaaa i 6ott buLl, oba el f6ta,
tyeäF såg Jåg etr d.el hEdar a€al r6da ocb r4mede 6gotr, den alot
kal-l-a och b1Å61ga vädret hade väl slb 1!yerk&. h, ilel yelEad€
B\ygga een det bee! kaoke på ått de flesta är ke@6lhuitar.
Jag Eå lrgen oorgl d!ålA 1 ].ydiaa Ed€r fEdsger, al€ flesti a-
Dlilda vu Bcf,atercollle och aågot son hette Wlrklag Sheepdot.
Någoutlng e@ lellas Keuel Club lrled AAllity lest ddr hude!
ska k1ätt8, gå 1 t@e1, b.oppa geaoo att uppbiingt deck, hoppa
genoo ett ftrlketigt hÄL, verkar soo tö!6tet 1 ea ilörr, gå pe
€Egbråd.a E@t gå s1alon Delld Elo ffaggplear E.B. verkede
väIdlgt lutr€set. On Jag lnte eoe eå då1lg på ett dta Bå
skuue Jag fdrsöka vlaa hur dlet ser ut. treFke lag kd fÄ hJä10
av nÄgon t1]l nästa WCP utgiwilg.

.A@ars gtc]( Jag upp teå k11o, kunde inte rctstå krabb-psi,
åppel-per, Ekibk-paJ, kåLkoa-eedlrlch, o6t-tårta Eed sylt (lÄte!
det lnte Läbbiet), tu att vi bata kude vara bo?ta ea yeck!.
YisBt ä.r det !Ägot vi6st neal loailon:

guggen lEalberg

ulsriillnrresRnsmrar Pl!4-9!911!-:-94M94!
BeBt Dog edl Beat Broecli
Ch lhEroah af Jo6etef, D 24/6nt (Ch Josete! Itudfrin -
DaLovlz Inga)
Beat Bltctrt
Cb Äpcl].Lnarls CelErea B f9/2nz (Sltu OFgory -
Apollluarls Camen.

Jud,ge I{! ? Whitåk€r, hgled.
41 Ca!418e stäl1des ut !å Cnfte detts år.

Margaeta lyidi!



KA}'TLT'S! - IIR]ETSTL/DJE - LIVSLUST
----;-------------- \

Så har.då Fal:i,n cch iaF n;rt linnu ett.n:1. eftcr nånia prcbler och
svårighet'er. Dcn 29 janirari ijcrde fabjan brulsprov i iiöåe krso, sök-
hudsgrupfer, och blev gcdkånd. llu kan nu l-.:gEa brukstiteln 6ökhud II
till sitt niln.

Straa efter cet ött Fabiu blr'.vit -codkJ.nd i l-ågte klass skadade ha sin
ekulderbladshuskel. först blev hil tuftad i ouskeh av en rrskclkerat[,
son tof sj.n chånE i ett obevakat ]össlåp-t irtdnblick cch Fick på honcn.
Sedil halkade ha i en trappa och stråcktc srua nskel. Ytterligare en
tid senare satte Dcnna oeh han :.!ånE, nec en hårfit slrångeilsch rqt i
r@en, innan jag hirm hejda deE. Plöts1i.t 6att fabi'd dår och skrek
r-ed höFra fra$benet rakt ut. Fåfnestnintarna ledCe tj1l en bristnirtr.
f,fter två uåna<ler var Euakeln likt, Den urtunnaö. Den twnaCes u ne!
och mer. Hq ville inte anvainCa Cen, iUr detrsjcrde ont. Hen hil nåste
ilbeta ned nusketn! IJur notivera. ilan ett djur tll-L .:tt Föra det a@, år
obehaglift öch år smårtsilt? - !To, vi forts;tte brukearbatet aon veliqt
och kåmPade ilenon en tiC fylld er: konfl-l-t. Att sFinra ut och hjtta en
nålnnigka gtrr ont. Ått sprinFa ut få nsgkn-komandot år toFpen. Att hitta
en Dåmiska år toplen. I.tt hitta en eålinisl-a och stilna etilla För cnt.
Det bultår i nuskelns nervfäste. Tillbaka tti-ll natte år bra. - Vi fior-
de eri deL brukspro.r ned et resultatet, att huivar hel-tånd på lobbet,
ElrilS ut cch hittåie de gönda nlsniskorna,. nen narkerade inte sitt fyrd
soE ha aku1le ned skall utc snrariF til-l-t'elle ti1l Eit=. Han blev ut-
akickad iien, sal. e@a, inger aiarkcrirr:. Skr!1le vi te upl nålontinF,
Em var så roLit:t fcr o€s båda?

i{ej, jaF. böriade tråna honoE I,i så s3tt ett jar kude va!ö helt över-
tygai cn, att L:en vå,: han sliul1a ta tj1l. f:gurmten inte v.u besvårliE
och cjåM, inte fick nerför nåron höjd uta. u?:.'för, fn-et stötade i
nuskela. och sen - han börja(:e.löma, att det kwde Zöra cnt. Den gång
han nkon ipencn[ vid ett biuksl,;ov cclr stanade och siä11de tl11e jåg -
kcn fre ti11 den funna nånnisken ska jaf inte q1öma. Ilan var så glad,
så befriad. Så kon vi it'år. igen gch sjord€ några godliårda prov-i lågre
k1ass, innu vi i februdi förra året.blev uppflyttade i högre klass.

Under vårer: lårde v.i css en del ny.1 lydnadsnonent cch ett gpecial-
ncEent ti11 n.uDlrletqde ay ftrerålir, kånde oss för i iet dubbett så
stora sökcnrådet, f5000 m', och förbcredde hästens hruksprcv. Då koa
nåsta Ene11!

Fabim haCe funit ett FöGinijsr.edel,så attraktivt, att han 6råvt
upp jorden.och torwullen cch iltit fcsfoFiserat benDjö1 hlandat ned
jcrd och torhull. Det blev en tarF fylld av n.9,lct så kcnpakt att det
på nöntgenJ'låten såg ut 6cr det var ett b"n cch into en tam. operåti.on
vu liakabel, Cå det eku1le bfj så stor iel tv tarnen) son j. så fall
nåste öppnas. Jag fick ett clysr Då r':t.att fi'L elåndet i rö!e19e. Falian
fick nikrolax och ?araffir,clja fyr'a aån1er eCer det dygnet, jag sprani
Eed hcnon och jäf nasseraie hans ha:a. lied ncraonen kon den förEta sten-
hårda biten och jal kude rir,za sj\khus.t. Ytt?rLi€.are ett dygn fick
jag innan alft nåste vara ute.

och det l(cE cch allt verka(le åter ått vara i sin crCring. lln trött
och 1åttad hund och en tr6tt och llittaC n4tt). Hen ack det skulLe
vi€a sit att det vr-r lånr tJd, inn.rn iet började nårlas. l:alr fick kräk-
ninga och Ciarr6 cnvi.xlende ned förstcllnin-. Han nalrads, så jaE trcdde
att hil hade eask cch såede rn naskDrcv. Ilti.ten var ellcm.. Plen hän
hede inFen ne.sk. Iian fricl< medic n gcn skullc 1åka tarssår cch stutade
en helt ny oiet. Ut.u kött. lian h14v tjl.lfllf':ft båttnc, nen eå kon
frrstclleint: ':en, tltil Fr.ff :nclja kunde ha inte klara tamtömint.
Jaå vandradc cn nftterna ned hcnon cch j.-r f,råt. Iian v::ckte Eig och
trcdde han nåste ut. Kolik cch alln.:n crc. Två, tre gånger per natt. Ti1l
61ut hdCe han arbetat på slg ett btåck, lerEealbråcl:. lian hade en stcr
ficka i tarnen" san iblånd buktade ut ul,Je på ryf,gen cch ibland nedanför
anus. I'lan qpe?eraies i sl.utet av ol:tober och en tid frilöver föreföll
eflt;ott och vål.1la kuCe tlFH tarncn nomalt. lle! efter ett Dar



veckor rar det st(pp lgea. Klart st.d då att he lnte lähgre bs !åAs
Bo@La ta@6&1ser.

V1 arbetaile ut Läeputåste mt, nåEtd helt vegetcrlskt, FA når s.&
!å 100 a! kokt fisk per ilat. Ee får 1L!frti61e8, yetegsilalar, v6t6lr11,
filEJöfk och Eål(aroae! va.Je deg. fle fåa dtuot tv4 ti@ar notlcE
och utfodEg tro gåager pe! dag 1 stället fdr f,vå. Ee börJade fiutoF
och bit&tade eig efter .peratlonen. Kdng fö.sta sdeeEt kuile al Äter
6qva 6oD v&Iigt. l[eD... eft€r detr första JEa g]"ådjeE över att få
s?drga 1ö8 igeE, uä! aAr .ch tam rar l,äkt, tappadG b& Ilk6oo ork€D
elLer luaten att ta slg fdr leil aåg.Dtbg. ge åt och scv. På p&!€!s
dlenå ver t@pebleeen det alLt €Dat över6kuggede. Vl 6åg @d oN
!å utveckllEgeb .ch yågade Llte 6:iga vail vl- flsaleraale över! EE 1å!go
6]qrlle h& orka leve aA.? n€D stackaE huale! yar djupt deprlDesd.. V6-
teH.!ät€a Edelaökte honon, ilen hlttsde llgeo orsa.k. Dea bye ute! bailg
he accepteE! och d€t gev h.noE siikelt tlLl!åickltg aärLng. rlag pröyede
Eed stt lAta honou utföra !ågontLEg, ]-eta upp fdrenål på eti f€i1t. OJ,
@tter aet LlSger aå9.!ti.!g däe+e, h?iota det sjä1v är du snii11, lag
orkar bte. Så Eåt be ut och @tte UörJad.e aeppa.

n.ADeeL er sm€€t tlL1 brutsprw" råitde D1g eD t.d v6n och rraått
1gå!g pÄ altv*t 6å a1 !å! någlntLlg seat att tän.ka pårr, tag AJotie så.
fu flck Yi rlltså en nånad på oss att ko@ L fom. Det bler Der be8tälit-
het och lver'l nltt sätt e.t honon. Vl skuj.]-e ut lge!! Det soD Ja€ had!
tti.dct ver ett åvslutat kspltel. Vl vänite L Btål-1et b1ad. !ab1e lråtde
El.tt kBy på hoEoD och stidule@des. Ed fick upp de! gd1e kdp1u.t6!
18en, Jättegtad. övö! stt få arbeia och vL fo! lveg t1tl. Köplbg iten 29
Jeuarl. !4ycket tvrlg lnväDtad€ be elo tur och ssile bar det iTåg t
Ekoge!. Det var en frtJd, ett 6€ neal vl1ke! tledJe h4 66he ocb ctt s6
hur 1yck118 he sÄg ut, !är be fuali d Eädni.sks och skå,l1de Elg f@
t111 deE. Geooo rijrel,se och iver tö@e! be taeeb lättare, och oftg, EA
ilot glck bort !åtra !i!ilte! fdt oEs åv de 15 EoE det får ta att flea och
@rkeE tle lrEtackaEtr hanhlskoEa, e.a 1lgger trlealretBlö€atr ute 1 Ekogea.
Ue! he klarÅd€ tldeE och prwet och ftck ett gott gcdk?iEqdo ed 6-6.
IÅkaså l].eråde he fydnaalsEoneaten så stt h@ tötal!.ble? gödbå 1?r-
vet fö! hö9re klass i sökbudsgeppen. yl1keu dsgll

I höatas frågade Jag Elg va! Jrg 6ku11e beg€ve hoEod, aiir he llio
låingfe Ekul1e örka l-eve eI1er Jag orka se honoE ha så be8vär1lgt. ocb
au beAe be viiDt åter och bllvit eb glad hud lgen,

Jag ha! EAer Dl'as brukaÄ! hört talar on hada!, agE trläggor avlt för
Eotlgheter av ed.]"a!e slag äD Ae här. En corgX hu nog DeaL all de! s!-
vL8het och EJäl-?stiiadigtreti ao! det krtivs 1 d€t hårds Jobbet €o! 6t.rbr
akapwelLaft, en bycket 6t.r keplust.

Fable är late bele hedlkspped,, hu börJar bLL g@aL ockaå- Iyelre fall .n @ Bsx pe åldee pÄ edra del,tagede hudar pA bo.kspe
"eo. I töp1!8 ve! he äld.ste €ökhud. lr6n så Uinge stn ge1e gcBse
Fabbe är så hÄr glad fö! att gå ut på r'sök", ko@er yl att stä]la upp,
äve! oD vi eg Dåste vare reåliator och täEka att 4ycket l-iings ea se
hiir ke vl" kuske lnte orlo. 1168 så lälge det å! roligt ska rt bÄ1ta Dl.
tr@plust ^ch arbet€glädJe ä! llvslustl

llU e18t vll-]. Fable oob Jag hiilsa Ädellne och Hå.k@ välko@e I
8ökhudEgnppenl Saabba er geaou 1ågre klass, tJr hö8re klase ät E ctlt
ro11ga4. Xe6ke vi råIes någou gål8 någonatqs.

Berbro

PS. Jat hu uppehå1ut nlg lälg€ och utfö419t v1d fö].Jd€ma åv als4 erstn
fölterilg Sablo akaf?ad,e €L8 t trädtården. Det är tiiDh s@ ett s€ uDpl
tl11 diA soa k& Blappa ut h]Dalea där d€t ke fi@s tödniDgsEed€l 16!
vä*ter ocb Jord. DS.



I frw t hö6re kLss latAr opeclaboEeat ocb fiiuade lydrait6@@Dt!
lgIOngaet
Fr@fd!Äående'
sritt fdlJ
PlatFläggedo ude! gåag
I*allainc ned stående
Steeade (bwdeu ska st&a ståend.e beda f,68re8 fortaätter att ge)
trryp@ile feE Det€! -
Fruåteäqdsd.e
gopp - Etafra
stli: pA ko@do
Ålportedag s tEg apport (fbr colgi 1 kA)
natsllggaitrg 10 efuuter Ded fdrsma pÅ 75 n avståld
SkottobeL'ö rdhetaprov
Speciale@lt "rlppldto<te ry fdftEål". Ett oEåde 50 t 50 n2 aka t6u&
letas ocb, frd@de fdr€eål. appof,teFa. lllait 1 tö! goAkäeeite ooh
au.a , för hög€ta betyg. Tld 5 d1!ut6!.
I aökbudsgeDlreD iir burutlEo@utet eöktjtiasteu. ltt oEåds på -15000 o2r
Btadet kupelaa tetrdng, ska telo@ökag åv hqrdea enlLgt föreftbs slvig-
blDga!. Fuden.oÄote liua och @rkeia r1!st tye flgu&ter (göEd.e Dlie
Blskot) lloe 15 rtuuter för att bli g.dkliad. Ilrd .@åi16t ilus tE fl-
Surute!. FtiFreE akå oed hJäLp d hudleD ta slt fr@ tlII deE åera fl-
guetea oob a1le t* ska ti1].es@es återända tl11 petnlbtLgan. DEF
efter Btild€ bud.ed g.ter ut fdr eti av6ökq ngsta stycke ry .!rådet.

{g9cl-e1s1g-!r:gar
1111 larbro Asaasoa6 artlkol

oo atuha hedu ke aä@å€ att
bEdar stJå18 även i OöteborgE-
trai.he! mea på en seu va!1et.

ildrutod att hudlar ao! Lä@sts
hva" L qLå6ta bil-u försrluer,
så är d;t bltflmoee på 81EgöD
(eB stedadeL på Hleingen) son
dEbbe€. I och asd ett iiet år i!-
b&tt nÄ6te varJe natt ha!.ågg$
!a bförakaffat alg valrthudar
ee! även d.esaa bllr atulne.

EE lqehe+ae har blivlt av eed
nlo vslcthudar sehaEte åftt ooh Slcrlbent 1 Dog Wor]-d!
?Ä A&&dag ?åsk fdlsv€e för ho- rtJu Bet Jeg hAlle! pA Ecd bE-
non eu sEbä^fertlh och etr valp, dlar, dteato ua! L,tf. Jag El.g oal
kvslåt@ade-blev 4 valpar i b]]- ae8to btittre lqaer la8 bu llte
1en.. 16g I ejtilva verket v6t ocb k&

f1dtgeft hs he utlovat 'IOOO (roh bur lite ockBÄ eda vet)"
k! t1L1 ile! Boo hl.ttar ellor ku
r@a ul,prygElngar oh ESoD eY d€
Etu1la'hudlaEa nen iBg€n her
hört av 818. Yelps - leqbroke

Så äv€r 1 Bdteborg fi@e grJ@, ' p6ddl4 Z4/, -?8, 4 hqe + il ttkst
hiiaslE6löEe hudstöLaEpeclaLl6te!. - fioder: DOCtrIE
hd = Fade!: DEAVIfTE DAAX Sff,SlIfO[

] uontca sch?leI€!
Kåuå elarla eD räEh1ak6 nir en : iåft."i"3ltlr"bud - det är ortittyist Eot
hudletr. =- tel 0176/ 16, AB

RESUT,[Ä! rAfu

Kj.aes 'l: cerdlgq Cato Capoaei-_-- äg B Ä[dersEo!, cw.
1 prl-8' 16? poa{:as'
uell-ond 77-O9-lO.

(oa l,! red !a@ !å hEd.a åte +
datu + reEui.tat + platB fdr
!ravet.



iIlJ ÄITA CORGIVIiNXTF:

Eär ko@er hudhälstrlngar f!å!
Iddingö dä! @dtertechaa bor. Jag
vil]- i eb kort reilogöte1ee berlitta
oE vadl 60o hiind.er h&ir på ön.

I börJe av febearl var alet en
allrii! h@ddebatt Bon Flj.tid.suäu-
d€a ltad.e ar@geEt. Vl trliffadeB
1 sessionssalea 1 St6dghuset (OBS!
!1ding6 stadehuE) att arta Uua-
Yåme! och ICKE hudväEer vF '
vö1ko@a att diEkuteta Ipsbl-eEet!
bud.

I debattpeelsa satt det E!re-
aenteter från a1.la d.e båI1 ocb
keter, Srltid6!ä@de4, EälBorå?dls-
oä@dea, Veterlnärkåren, Lokale
Bnlrshedkl.ubben, pollseB, pc6t-
verket ocb hudpsyk.logeri Älders
Eallgfta. BLed åhö€fra €ert även
epreaelteter fråB Skövde ko@..

DebåtteD va€ile i $ tltl@r ocl -
de! kude ha fortsatt hela hvätl-ea
ute trågra egeEt]-iga resul-tat.

Yad togs utrS på delattea?
J., b1 a !rcb1euen aed hudbltnå

brevbäere - dAr det koh ft@ att
brovbäEaa llte behöver l&iea !oa-tea.n de d.tskerdr ett b1l bltna.
AEde!6 Eallgren sfuåg att breybäreF
ne ska stafta ocb prata u€d lrprob-
l-ed.h@dlaBarr eD stud yalJe dag,i
en vecl€o tid.. Då tyckte ea åhörae
att Atd,ers h&de kIä ut dig sJä1v
1111 bre"bå!åE. E! hudägare be-
rättade att he yid ett tlUfäUe
oåg eU öravbäiai€ reta e! hEd och
b& bsd då.brevbärarea att 61uts,
ileua svalaale tttE åt b€Ivete bed

upp löa hed.egama och fö!6öker
"eda 

ufp de proble! soD fles. Od
lnte I-ö koee är don företa Loe-
ry E.d gör detta så ä! de åtnLb
Et.n6 bled de fdryta.

På debatten var ilet ett lskord-
ertat etal BoE €tållde upp, ca
15o 6t, ne6t ugdlons!. PÄ de l.kL
1a Btadsdelstltiffsro fdr uÄgra år
Bede stdllde endagt lO-2O st up!.
De t!äffaea lcaldleF ey budkonsb
leaten Åsa .åhlboE tl]1så@ee n€d
krnliEeu.

Soe oa l-iteb aTslut!tu8 ke JaB
be!åitta ett I)å t-ö betslae 100r-/
år t h@dskstt. På IFö fies o:a
2000 6kattebetå1d.a hEdu. Utav d.e
2OO OOO.-/AT €.D k.@en fÄ" lu L
hud.skattepeagu går cla 12 000,-
tlIL Dagamosseas D jureJukhus.

Det slste vi åhöråe gjolde tb-
nd vl Låeade seB6i.bs€a1etr så
8aY vl lldingö ko@ e! 6tor .ob
vam e?p1Åd och gen.D dea v111€ yi
vi.sa vå! uppoksttafug oeh stola
tack ti11 ko@Een.

Y111 Ei veta ner.d ilet heLa gå!
det bra att €krive el1er rbga.
Iack fö! ordet.

Va@ hualhal.1gtrlngar
M6rie Wordn

dtgu.
Efter det koB dj€kuseiouea ia pÄilhuitbåjsettr, Eurdägama 6oE var

dät aådle att ae är eill,lga att ploc- =ka ulp efter budanå alet som h€e
aar på, fe]' €täLle pÄ vl11koret att =l@ ha! aågonste€ att s1ängå rrskrä- 

=petrr, EeD tyväB så ft@ dei tugå
pspporakolgår kvax, !äete a1l.a h4 =bllvlt fördtörda

Vad. ak4 :@ dÄ göm iör att ko@ =Lgeuoa nuren Eelle hudägaaeå ocb =hud!ådda. Det föreelogs att ne ske =evånda teckelEJmbalef vl.d nöien och =ett ALIA bushåll ska få broschlEe!
oE aILa raataingsplatse! på ö! och
huilsoas beteeualea ytd olike till- =ftil1ea. Dei ska iive! etå bur uo r =beter sig oo @ är hud!ädd och nö- =ter eE hud.

Skiivde kal@s replesentute! yatr =bfed de slste som sqde något - de
boritade lidilgö ko@u soD stilller

SE åihÅ{ - IILyrmIIllG EAR s{r!t!

Oudro ooh ![srla Wolda
Falko8trågea 11
rö r ,) udlngo
08/ 765 99 97

E.AX NU V^l 6IN .ADRESS!

Gudro Wotda l[arta W.rda
Agavägen 26 larkratvågea I
181 tB Tjldirgö 141 ,5 tidiEAö
o8n65 99 97 o8n61 +'l 2'l

EIöU ImE BoRS oss FöR DET.

HöR GJhNA AY EB.



gn l9e1sh Corglfl-Ickas fö!6te utstAl1lilgsÄr

tag er e! ljlte! corglfröke4 6ob föaldtea I alutet ay 19?6r. aä@ft be-
at,:ä\t 9/9. Äf.lt ra! fröJd och ga@e, feEt dle! 6& efter. åen ods av
EyakoneD försvae. Jag blev d av Ae siata :och ilet var Late eå uae&
llgt för så ?ort tråg.n rill€ åå dg sa husae lej ilea år tingåd, ;å en
kväl1 hao 6a huse på besök. Det första he sa va!, ha! alu beEe kvar,
Jailå 6%ede hwae .ch glck efter E1g. !e! aya husieu börjede Eiila
ocb yånda på eig och tltI si€t sa he au fårföUa ned ttil reng,tj?Äfs
I?i! du Ee! lnte sÄ 1Ua ut. tr[ea fölleEton vaii beier d.u. lablDs ;T6s
husEe. Det !åEded 11te kotr€tlgt 6å Jeg g*it en 6krätt, EeD då klalpade
bl! qE busse Ei8 och så, d€t b].lr bättle aå! dlu k6tuo! tlU Xe4gts-
fora och fer träffa Ke@1€, det är eE f1n6k spetsfrfikea.

I1den giok och hu6Ee börJade lEte nu ea utotä1la1ag'1 töätitpiag,
Jag 9ku11e ves &al 1 e! eå kalLad. jul.orkleB6, fdr jag var Ju baE
6ex t &åilor cob aågla daBa!. nes@ va! 1ång ocb eå fiok jeC viiata fih-
ge på DIE tu, fa6t Jag had.e föntsett El'g att vtsa Dig igvat kiiud.eE
det l1te k{dig"t. UeD ner hoB (dt@sn) Ea k@ tt].jt &--tä$atliljdårtltta ' t.lpe dlg dÄ.för6rs;n oluatea och jag hoppede upp och pusaadle 6l.f'e på
lidlilen, ach vet di vad ho! sa? Du yar Dl.g en glad flicka, och,Eå gev
hoa dg et't 1ttt bed att hxtrte 1k.pplet och ett 60! itet stoA b€it.!s-pris på, Jag behöver vål inte tata .E att husse iE &a1l-1g.

ElAea gLok och rätt Eou det var börJad.e huase qch @tte tala o. ett
llka på soaeoter till Norgei Fu6Ee a& v1 åLer över ldoEa .Eh upp tilt
Äleaud, och över tr'agefreB heD, fdr de.t är utstä1lailgaf !å å116 td.p].ataeea. I l{ose glck det rätt bra Jag flck 1 Utr och 5 Uk, Jag var Jubara !ÅgB alagar övet Ei. håndder. Doha@ yar från Sng1ed iu tycbte-
Jag var ba ?a6t 1!ie fu1lt uivecH-ad. Så gl.ck fätde! ert a^tr qch, lf'e-
a@il, oen f,y 6A bl-å61St ooh kaUt det var uppe på fjållet och inte va!
itet nyoket bä,ttre 1 Å].eBEd, di@, eg! ocb b1ÅEt. Så kob utBiäl1lLEgs-
alagea Dedl deLrls !eg! och snåIblået. Det blev 1 UK och 2 lJtrK, doDBFa
6tod och tittsde l:ilAe !å nlg oqh de! eos blev 1 ItK. Så glck frirdån
not siider 1g€!, Jag tyckte det blev vae8e för varJe tl@ eob g1cL.
Vl- gJorde uppeltå1.1 tr Doyer fitr aåtteE 6kö!t ett.kura j.hop si8 fleföt
eLkeL!?E. tr49d ya(l yarar beständ.igt, färdea 6tck viilde up!öv€! VaLl-
dftofl.ya Ded. höge söyal1ar v1d BidoEa 4v vägen. Usch. Ue! rått EgE
d.et var.böljsde det bli vaeaF 1 lufteE ocb !ii! vl ton ner tiLL fdgge-
4ea ee hua6e här staes yI, bE hytter och vacker.natut. Don vecku
soa fö1Jde, ned 1å!€a keäIfspFEe4ader och atla tevll8a d'niEkor J€gtrgffad.e, l-i].lå Berit 3!åe llllba@er yer en bE 1e!&@t. Uon Esrt
va! ilet ilage f'd! utställEtuge! 1 I,ageEeE. Dage! böljaAe ned blAst och
egn ett ver'ltabelt bUsväate!. Jat flck gö16 ea ny h)tetskap reA oE ay
do@e. Jag tyclte få}J16h sJBa[ .B honoi! 6oE flck stå ute 1 etnet
och b1åEten bela tiden. t{ä.i he €ed@ ee att alu k@ yara Få g1ad. fst
det är sÄ dåtl8:t yådex, tycLte låg he vsr toppeD. lltx lUfK tycker Jsg?ar bae 1 det vädlet. ta utstä1:niDgen I la8efres koMer lag uog aldlg
att glö@. va det regnade.

nes6 her tLLl Bengtsfole glck 1 ubåt tro! jag för Jag såa b@ vat-
te! då jag försöIcbe titta ut. Så glck råg$ 1ug!a veckor left vl.d hE-
Ees so@stuga. Uen e! aiag sa hus5e 1 Eorgoa å"ker yl t1Ll. öebn på
uiBtäl-Iaing. 

- 
Vl pratar inte net om örebro 2:dr4 U-.kL. tfeD våil Jag

aldieales, 6å Jag vi11e ålG hes. ,{tt husse Etedleo och sa, alet håde verit
bättft Jag tåg1t sågbocken ngd i stället. Usch. Nu trodde Jq€ det yar
€Lut !å ut8tä1]åilgsåkudet Eea nej, dlet b].ev stt å&a till OävLo- Dlt
ffck Jag sä11skåp @d en colgild1].e faat he hade evas och d€t var hab
llte 1lte dall-lg förr @a dl€t yar tutet not våd. he skröt nå! yl å.lcte
hetr. ReEa stolskqrtet. Jsg tyckte 6Jä1v det glck bra fö! Dl,gålta U-lå
ocb 2:dE VK-LI.

?Å vågea hea från oävle pEtade husae ocb Ae! ge1a hu€seE.ptt det
vår kaEhgraprov 4ästa söEdag L ldellead sa Jsg skulte få pltv6 på
det, husae både vid !ågot tLLLfälLe fölsöh att aleä@s e1g bed ea uplts



Etoppsil d.cke och någF okr@Lede plåtburker, nen a1 tnr väl iate
att eE Wolsh Cof,gt bllr rädd fZtr så 11tet. Söndago! d,el 11/9 skdue Jeg
beyl8a att vl lre1sb. corgl LEte iir rädda av oss. J sAg Då!84 stoB
kayatA hEde! skaka av !äds].a när de kon tl.llbakat hu56e f!ågede eb
d6i hur det eåit, dÄ flck be til-1 syar, det va! bårt så lag får föts
aöka e! ees gåag. Riitt 6oE tlet var ropade.uÄ8oa 3abllar lt€1ab Cor8lt
tlLl 6tart. Dst klack i1ll 1 Lt11a lag. trAr jåg kc4ftu tlll Btsst-
plateoa sa de& buasea. son Etoil diir !u ohåi@er å€ llvei av dl18 so! år
6Å ll'tear Ja tältcte vL får aer å så sa he ver Eå goa att börJa. Det
va! Åabe& 6on fö1jae efter bl"g bela tldeD 6ch do! såg vä1Aigt sttlinga
ut. och vet !l. vaq, det elaia hu8€e sa bär vi Dörjarle rar tö*. :tåg
ld[61]-aile Lväg och ltitt 6@ aiet yar for d.et upp ett EkyEke f@för o18,
Jag €t@ede ocb tLtted.e pA huseer Een he 

'ara. 
ss fluet. Sä6te pff

vq lAgre plÄtdule?. son alei yar etr m6sa skrot 1 sÅ aet 6kul16 ak@
Is ooh det aista var det aÄgoa 6oE 6köt några skottr aA se ilo! ela at
doMEa Iåt beue tå f!@ tl1l shrttea. Jag tycHe de! d.år 6ryt€4 var
bugslg tö! bu platade Bed eL8 ocb tyckt€ jag vår d.u.H18. EE av alo@r
na yåaal€ sig hot hqsse och sa alet va det bäata 1 daa. !å tånlcte Jag
d 6ksL1 llte.trl !1 skrä@er eD Welsh Cetgl Ded skJElear påppgubbar,
p]-Ätdukar soE 6kr@Lår ocb Flrt llte akott Ee! lag sa bget. Fueae
bade talet iD att det €kulle b1i en utstäl,lnbg 1 V&inerabdrg ocl dea
var rl trugaa ett vara e€d pÅ för As årru8€File SgD ocb dlt höf, vi
co!81. gt6teuningsdegea kom ocb rI fhusse och jag) åHe ner tlIl Yå-
aolsbofg, hu8ie bade sagt att M6@a och stoB Byster skuUa dlt ock6Ät
så nu får du sköta Atg. Och Jåg tror hus6e yaT aöJd. 1.O-kI lluf-kl
aeA Ep 2rdrs S-k1 4ed CK ocb Ep och t111 e18t 4td€ 3t-kl. Jat ta! 1
aL16 faLl Btolt.

Jag ver tlU Stockloh De! dä! glc! qet dÄUgt det blev baE 2.ila
O-kI. ileE I Oslo bfev det bättre 1 Utr 2 tnG! Ja detta är e! Llten
rYelsh clrgldick;s DeEoaE! för ded fdrsta ut€tällEing€erett Jag hoP-
pes !ågon dor hJålpe! led.aktöftD och gkliver.oD sfue uppl-eveLe€rr d.!F
dr LEte nårkeäld.lge, Ait fime6 måDgå nålgs som ke Btåta ned. flnqs
erultat. ldeil hå16ning fråD en lIts! We16h Cdgt flicka.

Bablne.

rITFIEA SIOfA III1SIAR SIG.

ItLre aenaBte b@vaaler:
.!n dag aiii v1 lyc+s! var en6a@

heM Bågla tt@r, kiind.e iag elg
son y&l1-gt 8Ä där Jättehugr1g
l.ge!.

Efter lvrigt aök4de f@ jet'
tiU s]-ui ea torfoatlrgäck La-
tryckt och thöpolö*t i ett hö&e.
troupisea Beata och jag tog ftso1ut
ett grabbats€ eedt vås 6tonåto1-
tg,lder 1 vaf, Eltt höe och E]-6pade
ut aåcken I köket. tät flck Jag
elitlt upp ea f1ik - B€dte ko!
rus !rÄi. bie.len. Yaad Jae nåd.de
gottr Dea ain ftitut 6å dnlnalå
Eldla fdlsvg@ he1t.

SoE st@ff ?lck vL sede Lubba
Mi I Slottskotea Eågre ti@r
@! eabut lro61tiyt för uin de1,
fdr alii,! va! det le?igt och etöDt.

tåg g16kar att oträcke ut nlg I
rtgeSSeoJår!.

. .. . , .En aollg Dorgon var jag
gotteaute!.

PA et't rffbnld kå.nde lag aofter
av cboldad. ?e grod sv att Jag
bår l-ite k]-uplg leksea efter å11

god dat jag lur6r till qig, vågaile
Jaa alg lnte EJtilv upp pe bornet.
nen dllittnot Beate 6oE h6.r lite
grecll"are rijrelse! (tror htb Jet
bala fdr ått aÅgra Aonale eagt det)

So0 Bagtr vä1 uppe på bordet
poffade-hoE aer Åtter E18ht-6ske!
ttll dg soE atodl ddr Eed dEå-
l&de ao6. lröbl.eDet va! Ju ett
få av psppret; d€t gick Ju baE
lnte. se 1ag satte t EiB bÄde pap-
per och chokfad! ! MlEl I '

som en !€ftnted ke Ja8 !ä@a att
busstecke4 e:ör vl oftaet när vl
er ens@a. I Yeugi f€1l s1tt6r
glorie rtitt.

Dde&aa.
Det är d&s pA stadshotenet. Ea
helF gÄr av tclastag la på dstoå-
lettea. trär hd Etår dåride kodier
en Ae ln som fdnkriic!* utropar:
- Ut nÄnn{8]Csl Det hl! B. de€r

ns.
- Det atrotu jag 1. Du tå. blu:

dle ulp nÄgoa aee.
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2 Int cb vovsBl,L's cuLI,GlJTl (fr Yolkd callånt Krdght,/si.ggg's DJåtbt!
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Miss P. I. Curtie.s. England

med en del av sina eorgis

Lees Kennel


