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Terriersällskapet
– tror de är större än störst

TEMA

HUSDJUR 

Man blir glad när man ser Yorkshire ter-
rier-sällskapet komma förbi. Uppåt 20 
mattar och hussar och ännu fler små hun-
dar som far omkring och busar med var-
andra. En gång i månaden träffas de, folk 
från hela stockholmsområdet, och tar en 
gemensam promenad någonstans.
– Det är rena julafton för hundarna, säger 
Vibeke som har Ottila.

Efter ett tag skiljs sällskapet och några för-
svinner åt ett annat håll. Men lille Kalle 
hade inte lekt färdigt med dem. I ett obe-
vakat ögonblick sätter han fart efter sina 
kompisar och matten Charlotte försöker 
ropande förmå honom att komma tillbaka. 
Kalle bryr sig inte ett ögonblick. Charlotte 
får komma efter med kopplet. Kalle verkar 
vara en kaxig kille.
– Det är de allihopa, upplyser Vibeke. De 
tror att de är större än vad de är. Tuffa och 
modiga. Spelar ingen roll om de möter en 
betydligt större hund, de mopsar sig ändå 
och ger sig inte.

Vibekes förra yorkshire terrier hade en bästa 
kompis som var en amstaff. Den lilla nådde 
väl den stora till knäna ungefär. Men de de-
lade ben och sov i samma koja. 

Är de lika lättskötta som de är små?
– Nej, man måste gilla pälsvård för att ha 
den här rasen. Man måste lägga en stund på 
det varje dag.

På bilden: Vibeke Hellquist med Ottila, ainO lagrelius med JuniOr OcH rObin, liselOtte 

lööf med mirO, cHarlOtte kiHl med kalle OcH nObue JanssOn med bamse.

Elsa är en lagotto, en italiensk tryffelhund 
som alltså letar tryffelsvamp i Italien. Denna 
värdefulla svamp som växer under jord.
– Ja, i Italien bor de på stora gårdar och ar-
betar hela dagarna med att lukta upp tryf-
felsvampar, säger Ulrica och fortsätter:
– Innan man upptäckte deras fantastiska lukt-
sinne så var de, har jag läst, vattenhundar. Job-
bade på båtar. Skeppshundar. Hoppade i och 
letade reda på grejer som hade farit överbord.

Tryffelhunden
– med dåligt luktsinne

ulrica Winberg OcH elsa, italiensk tryffelHund, 2 år

Ulrica, som har haft hund i hela sitt liv, 
valde inte lagotton av dessa skäl. Nej, hon 
tyckte att den var så otroligt trevlig. Suverän 
som hemmahund. Bra psyke. Fäller inget 
hår, vilket ju är bra, särskilt när man bor i 
lägenhet. Dessutom klarar många allergiker 
lagottons närhet.

Men det där med luktsinnet då – hittar 
Elsa svampar i skogen?
– Nej, då krävs det ju träning. Så att hon 
vet vad hon ska leta efter. Men jag tror inte 
att vi ska utsätta Lena för det. Jag tvivlar på 
hennes luktsinne. Hon hittar knappt pinnen 
man slänger, skrattar Ulrica.


