
Hej jag heter Grynet och min bäste vän 
heter Lipton. Som sagt är inte jag den 
första settern i den här familjen. Lipton 
har bott hos min matte o husse snart i 
10 år och han är väldigt nöjd med det. 
Matte har också berättat att de har haft 
tre settrar tidigare om man räknar med 
två engelska settrar, det var irländaren 
Manfred och engelsmännen Picasso och 
Casper .

Jag har bara bott hos matte och husse i 
snart tre månader, dess för innan bodde 
jag hos Louise,  jag har hunnit fylla 2 år 
nu i sommar. Jag trivs oerhört bra här, 
matte och husse är jätte snälla mot mig 
och min kompis Lipton, av honom får 
jag låna alla hans mjuka djur. Han har 
väldigt många men jag har nog varit lite 
för våldsam mot vissa djur, jag vill gärna 
bita sönder dem.

Jag kunde mycket redan, men husse har 
lärt mig en sak det är ligg, det gick bra 
att lära när jag fick mitt kvällsben vid 
läggdags. Men sitta det kunde jag, det är 
så bra att göra och så tittar man matte 
och husse i ögonen och då smälter de för 
mig och så får man nästan som man vill.
Det där med fågel gillar jag att spana 
in vi har en pytte liten skog där vi bor 
och där går vi väldigt ofta och oj med 
fåglar det finns. Vi har också fåglar i vår 
trädgård, men dem får jag inte skräm-
ma bort säger husse till mig, se men inte 
röra. Jag låter bli dem.

Lipton kan ju inte leka med mig då han 
har en väldigt trasig bogled, han hop-
par bara omkring så gott han kan, men 
han är väldigt bra som huvudkudde för 
jag får ju inte ligga i soffan. Vi ligger på 
ryamattan på golvet och det är väldigt 
mysigt.

Men min lekkamrat heter Walter och 
det är en Golden retriever han leker 
jag med varje dag för han är dagishund 
hos oss. Hans husse är min husses och 
mattes son, men det behöver jag kanske 
inte berätta men jag gillar honom myck-
et, han heter Björn. Jag springer med 
Walter i trädgården  men han är inte 
lika snabb som mig jag hoppar undan 

och lurar honom och så blir han trött 
mycket fortare. Skoj har vi i alla fall vi 
har hjälpts åt att förstöra en fin fotboll i 
dag,  nu är den platt som en pannkaka.  
Pannkakor är gott förresten det får jag 
ibland. Jag tror att alla hundar tycker 
om det för det hörde jag att matte sa till 
någon gäst.

Grynet berättar...  
Text  Text Birgit Johansson Foto Thomas och Birgit Johansson

 

Till er alla som skickat in bidrag 
till “Skrivartävlingen” hör av er till 

Sussie: sleelgarden@gmail.com 
så får ni välja ett fint pris!

 Ps. Nu finns det ISF smycken ...



Jag har inte börjat på någon kurs ännu men 
matte har berättat lite om Rally lydnad. Hon 
har inte haft tid ännu för hon håller på med 
röstmottagningen inför valet men sen får 
vi se vad det kan bli. Det skulle vara jätte 
skoj och göra något sådant med matte. Hon 
tränar mig mycket när vi är ute på prom-
enad, hon kör med stanna, sitt och stå och 
så håller hon på med att jag ska ställa upp 
mig fint och vackert, som man gör på ut-
ställning. Hon sätter på mig ett utställning-
skoppel för man ska springa runt i en ring, 
jag måste öva, säger matte, men det är nog 
även hon som behöver öva.  På tal om ut-
ställning så har jag faktiskt vunnit en sådan 
jag blev BIS,  innan jag flyttade till  Stångby 
i Skåne,  det var på en utställning som heter 
SISK, jag blev väldigt glad för mina roset-
ter. Matte har nog tänkt att ställa ut mig på 
någon mera utställning, någon gång.

Nu ska vi snart ut på en ny promenad, vi 
ska gå över en stor väg, men då måste vi 
hoppa över ett dike och fortsätta vid en 
bäck som där inte är mycket vatten i men 
där är mycket annat skoj,  fåglar, harar och 
rådjur. Jag får inte springa lös där, för det 
kommer väldigt mycket tåg nära bäcken, 
det är stambanan som passerar förbi Stång-
by och vid andra sidan en stor väg. Men vi 
har ändå väldigt skoj matte och jag. Nu är 
dagen slut och Lipton och jag ska få mat 
sedan ska vi ha mysigt med vår matte och 
husse och jag ska krypa in till Lipton och 
lägga mitt huvud på hans mage.  


