
  

. Jag är nykomling i gänget bland Rödingar, min irländska set-
ter tös knatade in i mitt hus och mitt hjärta i juli 2012 . Ny är 

jag inte med hundar, jag arbetar med hundar dagligen på mitt 
hundtrim och är även uppfödare på Cairnterrier sedan 1983 
under kennel namnet Cairnstone’s 
 
Jag har alltid tyckt att Rödingarna är bland de vackraste hun-
draser som finns, när jag var liten och bodde i Bromma, Stock-
holm så var jag ofta ute och gick med en Setterdam vid namn 
Ami och hon var så ljuvlig på alla sätt och vis . 

Varför jag skaffade Cairn och blev helt frälst med denna ras, 
som är ljuvliga, fina, pigga och glada, var för att när jag flyttade 
hemifrån Bromma till Leksand, bodde jag först i en lägenhet 
och stor hund och lägenhet tyckte jag inte passar så bra. Så det 
blev Cairn. Vilket jag inte ångar en sekund.

Min Adela, som heter Copper’s Twisted Dalecarlia, är en oer-
hört härlig valp, ja visst, hon är klumpig och hon försöker 
knycka mat, bita i mina byxor, en mycket uppfinningsrik tjej, 
men ack så ljuvlig! Hela hennes uttryck säger bara -Tyck om 
mig, för jag tycker om dig. På natten då hon kommer upp i sän-
gen och försöker att bli lika liten som mina Cairn och trycker 
sin nos mot min hals och suckar djupt att - Detta var bekvämt 
matte, får mitt hjärta att smälta som en smörklick på en het 
potatis. 

Adela och min yngsta Cairn tik Margoth, har blivit BFF (Best 
Friends Forever), det är mycket NOGA med att tvätta varandra 
rena efter ha ätit och druckit vatten och ute är det full rulle 
med att busa, när kvällen faller på och de är trötta så ligger de 
tätt ihop och sover.

En sak som jag har frågat mig själv, varför har jag väntat så 
länge med att skaffa mig en Röding?  De är lättare att ha än 
Cairn, åtminstone som valpar, min ADELA har endast kissat 
inne TVÅ gånger sedan hon kom hem, Cairn valpar kan kissa 
inne i ett halvår för att det helt enkelt tycker att det är bekvämt. 

Cairn valpar sover alltid med ett öga och öra öppet OM det 
skulle hända något kul. ADELA sover som en stock när hon 
sover och kan man dammsuga runt henne utan att hon vaknar 
och skall anfalla dammsugaren

Flertalet ”Hundfolk” har fått en rätt så skev bild av hur en Röd-
ing egentligen är, jag har hört kommentarer som – Du är inte 
klok, skaffa en sådan nervös hundras, stackars dig, de är så job-
biga, dreglar och förstör hela huset. Sjukliga är det också, har 
problem med magen och öronen. Det finns säkert som i alla 
hundraser, exemplar som är nervösa, som har problem med 
magen och med öronen och vad det nu kan tänkas vara. Men 
den lilla erfarenhet jag har fått är att denna hundras, i alla fall 
min ADELA är helt enkelt underbar.

Vill samtidigt tacka min uppfödare, Camilla Östman för att jag 
fick förtroendet att få Adela till dalkulla. Det skall bli trevligt 
att lära känna er i rasen och vi kommer säkerligen att synas på 
utställningar framöver, jag 
tränar på att INTE visa min 
hund som en terrier, det är 
svårt kan jag säga, efter 29 
år med terrier visning . 

GOD JUL önskar jag er alla!

Pillan Klebo 
Kennel Cairnstones

En kärlEksförklaring till min 
aDEla, min första röDing!


