”Blomma”

RACKARTUSS FLOWER POWER
född 2006-04-01 avliden 2018-02-02
uppfödare: Monica Lindsjö
ägare: Lars Gyllenson

Foto: Inger Lundström

GB CH SE UCH NORD V-03
Merauder Stamp Duty At Jaeva
INT UCH NORD UCH
Easy Black Gold For Redriff
SE UCH
Easy Back In Black

SE UCH NO UCH
Guestlings Halloumi
SE UCH NO UCH
Rackartuss Mozzarella
Björshults Queen Of The Meadow

Jaeva Duty Free
Blakedale Golden Saffron
SE UCH
Jiffy Bolt From The Blue
SE UCH
Easy Never Ending Story
SE UCH
Truffles Toblerone
SE UCH
Guestlings Strong Enough
SE UCH
Richell Fire Water
Björshults Night Ghost

Blomma föddes i en kull på tre tikar. Hon var den sötaste docka man kan tänka sig. Fantastiska
detaljer och mycket bra i typen. Det visade sig dock att det skulle behövas "lite mer av allting" för
att göra henne till en utställningsstjärna. På rasspecialen 2008 fick hon som junior dock en
mycket bra placering för den rasspeciallist som då dömde.
Eftersom hela kullen hade tandbortfall (endast de yttersta incisiverna, vilket torde visa på
miljöpåverkan och inte ett genetiskt fel) valde jag att sälja henne med bibehållen avelsrätt för en
kull. Hon har lyckligtvis inte ärvt sin mor Doris (se nedan) problem med höfterna.
Avelsrätten övergick till ägaren 2011-04-01.
Blomma fick tyvärr sluta sina dagar p.g.a. en hjärnblödning vid knappa 12 års ålder.
***

”Doris”

SE UCH NO UCH
RACKARTUSS MOZZARELLA
född 2004-03-21 avliden 2017-04-10
uppfödare: Monica Lindsjö
ägare: Lars Gyllenson

Foto: Gyllenson

INT UCH SE UCH SV-90
Truffles Talkative Todd
SE UCH NO UCH
Truffles Trick Or Treat
SE UCH
Guestlings Tough Enough
SE UCH
Guestlings Strong Enough SE UCH
Guestlings Pop Star
GB CH
Richell Claret
SE UCH
Richell Fire Water
GB CH
Richell Black Pearl
SE UCH
Guestlings Tough Enough
Björshults Night Ghost
SE UCH
Truffles Toblerone

SE UCH NO UCH
Guestlings Halloumi

Björshults Queen Of The Meadow

Björshults Just A Flying Ghost
Doris föddes i en kull på två – en hane och en tik. Eftersom jag hade för avsikt att på allvar starta
uppfödning igen satte jag ut henne på fodervärdsavtal hos familjen Gyllenson (jag ville att mina
gamla hundar skulle få fortsätta åldras i lugn och ro).
Min plan var att jag skulle ta hem en tikvalp från hennes första kull men så blev det inte och jag
fick istället köpa en hanvalp "Uffe" (Bortahundar) som jag planerade skull bli far till en framtida
kull undan Doris. Här gick det inte heller som jag tänkt för innan Uffe blev gammal nog så visade
det sig att Doris hade höftledsfel och jag fick tyvärr ta henne ur avel efter endast en kull valpar.
Tyvärr säger jag p.g.a. hennes fantastiska temperament, i övrigt sunda konstruktion och att hon
hade löjligt lätt att valpa. Hon behövde inte ens krysta för att få ut den första valpen!
2009 övergick Doris i fodervärdens ägo och hon klarade skogspromenaderna med lite
medicinering för höfterna då och då fram till dess en elak livmoderinflammation avgjorde hennes
öde vid dryga 13 års ålder.
***

”Saga”

BJÖRSHULTS QUEEN OF THE MEADOW
född 2001-09-09

avliden 2008-05-06

uppfödare: Marie Carlsson
ägare: Monica Lindsjö/Ingrid Pihl Sparresjö

Foto: Monica Lindsjö

GB CH
Richell Red Ace
GB CH
Richell Lady In Red
GB CH
Jaeva Chip Butty

GB CH
Richell Claret
SE UCH
Richell Fire Water
GB CH
Richell Black Pearl

SE UCH
Guestlings Tough Enough
Björshults Night Ghost
Björshults Just A Flying Ghost

Richell Red Jewel
SE UCH SE V-94
Jaeva Tough Cookie
INT UCH SE UCH NO UCH
Guestlings Waikiki Way
SE UCH
Brenin Serenade Of Jaeva
SE UCH
Björshults Ghost Flyhigh

Saga inköptes 2001 från Kennel Björshults för att bli ny "stamtik" i kenneln. Detta eftersom jag
var mycket förtjust i både hennes mor och far. Hon placerades på fodervärdsavtal hos Totte (se
nedan) och mina vänner Ove och Ingrid i Tyresö.
Saga fick en kull med en hane och en tik, varav jag behöll tiken (se "Bortahundar" – Doris).
Saga hade en kort utställningskarriär och erövrade både Certifikat och 3:a kvalitet (som sagt –
utställning är en bedömningssport). Själv tycker jag hon var en 1:a kvalitet – vilket också var
hennes sista resultat i utställningsringen.
När ägandeskapet 2006 övergick till fodervärden var det meningen att denna otroligt underbara
och gulliga hund skulle glädja husse och matte i åtskilliga år framöver. Tyvärr blev det inte så och
orättvisan i detta känns enorm för oss alla. Våren 2008 insjuknade Saga i lymfkörtelcancer och
förloppet blev chockartat.
Saga skulle ha fyllt sju år den 9/9 – 2008.
***

”Svante”

SE UCH
RACKARTUSS HAN SOLO
född 1992-07-05

avliden 2005-11-16

uppfödare & ägare: Monica Lindsjö

Foto: Marina Eriksson

SE UCH US CH
Guestlings Cherub
SE UCH SE V-93
Redriff Riddar Cotte Af
Guestling

SE UCH
Guestlings Gregoria At
Redriff

Squirreldene Figaro Of
Airescot
INT UCH SE UCH
Easy Dum Dum Diddle

INT UCH SE UCH NO
UCH
Easy Diamonds Are
Forever

INT UCH SE UCH
Guestlings Highlight
INT UCH SE UCH NO UCH
Guestlings Waikiki Way
INT UCH NORD UCH FI UCH
SE V-89-91-92 NO V-94 KBH V-95
Easy Never Say Never Again
SE UCH
Guestlings Guess Who
GB CH
Jaeva Matti-Brown
GB CH
Ragus Buckshee Of Squirreldene
INT UCH NORD UCH
Guestlings Catch A Star
INT UCH NORD UCH
Teatime's Candy-Suger

Svante föddes 1992 som ensam överlevande i en kull på två hanvalpar. Han var den som hade
svansknyck men att han levde var viktigare. P.g.a. knycken blev han, vad jag vet, den enda
norfolkterriern som legitimt har kuperats i Sverige efter det att kuperingsförbudet infördes. Svante
placerades hos en fodervärd men jag träffade honom ofta p.g.a. ett idogt utställande.
Eftersom utseendet på Svantes öron och bett förändrades till det sämre efter att han, vid två års
ålder, erövrat sitt svenska championat så fick han bli enbart sällskapshund hos fodervärden efter
detta. Jag fick dock tillbaka honom vid fyra års ålder p.g.a. fodervärdens förändrade livssituation.
Det visade sig att Svante inte gått opåverkad ur detta och jag bestämde mig därför att han fick
stanna kvar hos mig istället för att placera honom i ett nytt hem. Tillsammans utforskade vi bl.a.
viltspårets spännande värld och spåra blev en passion resten av hans liv.
De som kände Svante väl älskade honom av hela hjärtat och han var en underbar och udda
personlighet. Han trivdes bäst om somrarna ute i skogen hos min kompis Åsa med familj i deras
gamla soldattorp där han kunde vara lös hela dagarna i flera veckor under sommaren. I sjön fick
han utlopp för sin "sjövildhet" och han dök som den värsta Ulrika Knape (och rapade som Svullo).
Friheten hade dock sitt pris. Av fästingar (trots preparat) fick han både Borrelia och Anaplasma

(förr benämnd Erlichia). Borrelian gick att behandla men Anaplasman blev han aldrig av med.
Den återkom med skov av ledvärk under resten av hans liv och när hans levervärden visade på
galopperande cellsönderfall vid 13,5 års ålder fick han slutligen somna in i den älskade Åsas
famn.
***

”Totte”

SE UCH
RACKARTUSS DANDY-MR-RANDY
född 1990-09-02

avliden 2002-03-28

uppfödare: Monica Lindsjö
ägare: Monica Lindsjö/Ingrid Pihl Sparresjö

Foto: Ingrid Lindsjö

SE UCH
Skräddaregårdens
Bernhard

NORD UCH
Stall Mascot Baloo

SE UCH
Stall Mascot On The Spot

Squirreldene Figaro Of Airescot
INT UCH SE UCH
Easy Dum Dum Diddle
INT UCH SE UCH NO UCH
Easy Diamonds Are Forever

SE UCH NO UCH NORD V-84
Nanfan Category
NO UCH
Cantab Black-Velvet
NORD UCH
Gay Gordon's Golden Brut
NUCH SUCH
Of Course Overtherainbow
GB CH
Jaeva Matti-Brown
GB CH
Ragus Buckshee Of Squirreldene
INT UCH NORD UCH
Guestlings Catch A Star
INT UCH NORD UCH
Teatime's Candy-Suger

Totte föddes 1990 i en kull på en hane och två tikar. Han var "tjuren Ferdinand" i kullen. Hela sitt
liv blev han som en gelénalle när man tog honom i famnen och ibland trodde man att han slutade
att andas – så lugn och avslappnad var han! Eftersom jag inte hade möjlighet att ha mer än en tik
i avel (hans mamma Asta) så valde jag att behålla honom och inte en syster hos fodervärd.
Detta var första kullen jag födde upp och hade därför tyvärr inga erfarenheter om hur man väljer
en bra fodervärd. Efter en del krokiga och mindre lyckade turer placerades Totte hos mina
vänner Ove och Ingrid i Tyresö och där fick han omåttligt med trygghet, närhet och, det för
honom viktigaste av allt, att få simma hur mycket som helst.
Mellan 11 och 12 års ålder började Totte att ångestbita. Vi tyckte, p.g.a. hans relativt höga ålder,
att det inte var någon idé att utreda varför. Detta i samband med att han visade tydliga tecken på

hjärtsvikt fick oss att fatta beslutet om att han skulle få sluta sina dagar, vilket skedde lugnt och
förnöjt i min famn.
Totte var en mycket vacker hund som trots ett "praktfullt" bettfel blev Svensk
utställningschampion.
***

”Asta”

SE UCH INT UCH
EASY DUM DUM DIDDLE
född 1988-07-29

avliden 2003-05-09

uppfödare: Anna-Lena Holmquist (Munkvall)
ägare: Monica Lindsjö

Foto: Inger Lundström

GB CH
Jaeva Matti-Brown
Squirreldene Figaro Of Airescot
GB CH
Ragus Buckshee Of
Squirreldene

INT UCH NORD UCH
Guestlings Catch A Star
INT UCH SE UCH NO UCH
Easy Diamonds Are Forever
INT UCH NORD UCH
Teatime's Candy-Suger

GB CH
Crackshill Hardy
Jaeva Bobby-Socks
GB CH
Ragus Blacksmith
Ragus Backchat
NO UCH SE UCH NORD V-84
Nanfan Category
INT UCH NORD UCH NORD V-82
Redriff Rambling-Rose
LP SE UCH
Malmängen Road-Racing
INT UCH NORD UCH
Sandemars Wee Columbine

Asta blev min första hund och min första norfolkterrier. Jag hade planerat köpet i fyra år och hade
– analytisk som jag är – läst mig till att det var den rasen jag skulle ha (de som känner mig vet).
Problemet var att få tag på en valp.
Jag bokade in mig på 19 (!) väntade kullar och på det viset gjorde jag mig känd i norfolkkretsar –
vilket lönade sig. Jag fick förtur och därmed blev Asta min. Till en början var jag inställd på att
endast ha en sällskapshund men efter att ha följt med uppfödaren på några utställningar så fick
jag blodad tand.
Asta gick bra på utställning – där var hon "världens vackraste och gladaste hund". Eftersom
gränsen mot Finland var stängd p.g.a. rabies och kuperade hundar inte fick ställas ut i Norge så

fick Asta ta sitt internationella championat hemma i Sverige – därav den något underliga
titelkonstellationen.
Asta blev mor till fyra kullar. De två sista kullarna planerades för att ge mig något att fortsätta avla
på men tredje kullen resulterade i en ensam hanvalp och den fjärde blev det inte heller önskat
resultat av. Den kullen bestod av en hane och två tikar men hanen hade dött i moderlivet vilket
resulterade i ett kejsarsnitt och att den ena av tikarna inte klarade sig mer än några få minuter
efter födelsen – hon var så klart den, enligt mig, vackraste valpen! Den andra tiken var pigg och
kry men jag kunde redan vid denna tidiga timma se att det inte skulle bli något att gå vidare på.
Hon blev en mycket trevlig sällskapshund – med ett utmärkt bakställ men mycket att önska i
övrigt – stämde väldigt bra med mitt första intryck faktiskt!
Asta blev i samband med kejsarsnittet även kastrerad och levde resten av sitt liv sorglös som en
valp. På slutet fick hon dock en släng av demensångest men jag letade reda på en veterinär som
skrev ut "lyckopiller" till hundar och sedan var allt frid och fröjd igen.
Asta fick leversvikt när hon närmade sig 15 år och började må tjyvens efter varje måltid. Hon dog
dock som världens lyckligaste hund. Hon hade då inte ätit på ett dygn vilket höll illamåendet
borta. Efter den lugnande sprutan fick hon äta precis så mycket levergodis som hon mäktade
med – en otrolig lycka för en hungrig hund! Mitt i en tugga somnade hon i min famn och den sista
sprutan var endast en parentes i sammanhanget. Bättre än så kan inte ett hundliv sluta och jag
bevarar ögonblicket som ett ljust minne i mitt hjärta.
***

