
Annars är det tyst och det finns en förväntansfull stämning som 
nästan går att ta på. Jag tittar ner på mina hundar, Emmet och 
Anki, som med alla sina sinnen tar in omvärlden och de är fullt 
medvetna om vad som ska hända. De skakar lite 
i bakbenen så här i början och jag ler när jag ser 
hur koncentrerade och förväntansfulla de är.  
Rutinerade jägare som snart ska få börja arbeta 
med det de upplever vara sitt livs uppgift. 
 Emmet är i sina bästa år och kommer att jobba 
många år till. Anki är gammal, drygt 13 år, och 
jag inser att det här med all sannolikhet är hennes 
sista jaktsäsong. Hon orkar inte lika mycket längre, 
hon hör dåligt, och egentligen är hon med för sin 
egen skull, inte för att effektivt ta in fåglar i djupa, 
täta vassar, tuff vegetation eller kalla vatten. Hon 
är med för att få leva ett så komplett liv som möj-
ligt. Det vet hon inte själv, då skulle hon stirra på 
mig och utbrista: ”VA?! Jag kan ju allt!”
 När Anki var ung brukade vi skoja om att hon var med i scout-
erna. Hon satt alltid rak i ryggen, lite uppnäst, pigga ögon och med 
ett väldigt tydligt motto: ”Alltid redo!” Jag ger mig den på att hon 
faktiskt ibland gjorde scouthälsningen med höger hand…
 I år är Anki 13 år, det blir 91 år i hundår vilket är den engelska 
drottningens ålder. Drottningen är känd för sin pliktkänsla, precis 
som Anki. Anki heter Justlike Queen Elisabeth.
 När jag står här och väntar innan änderna börjar flyga så fun-
derar jag på om det är så: att våra hundar som lever ett liv fyllt av 
jakter, jaktprov, tävlingar och träningar behöver få göra det för att 
leva fullt ut? Är det goda och tighta samarbetet mellan hunden och 
föraren något som ger hunden lycka? Är det så viktigt för dem att 
om vi tar ifrån dem det här så förtvinar de precis som växten utan 
tillräckligt med vatten och näring? Man kan fortsätta leva men det 
är ett fattigt och tomt liv.
 Jag tänker på hundar med en aldrig sinande jaktlust som på 
grund av skador inte kan arbeta alls längre. Har de ett tillräckligt 
bra liv? Kanske, kanske inte – jag vet inte men jag funderar på om 
man kan ersätta förlusten av ett jaktligt aktivt liv med något annat. 
 Gamla hundar som går i pension. Behöver de också få känna 
glädjen i att samarbeta med sin förare som de gjort under ett långt 
liv? Utföra lite av det jobb de haft i hela sitt liv? Ja… jag tror det. 
Jag tror faktiskt att både människor och hundar behöver få känna 
sig nyttiga. Få gå in i det där helt uppslukande känslan av totalt 
fokus på uppgiften.

När jag nu tänker så här så letar sig något fram ur minnet. För ett 
antal år sedan var Anki skadad och fick bara gå koppelpromenader 
under en ganska lång tid. Sånt som händer och inget dramatiskt i 

sig. Anki var som alltid full av glädje och arbets-
lust men fick snällt stanna hemma eller i bilen 
på träningar och jakter. När jag öppnade dörren 
eller bildörren för att ta ut den eller de hundar 
som skulle jobba eller träna så stod alltid Anki där 
med lysande, glada ögon och spetsade öron. Hon 
tittade rakt in i mina ögon och sa: ”JAA! Du och 
jag, matte!”. Och varje gång svarade jag: ”Nej, inte 
du, Anki. Inte nu”.
     Efter ett tag stod hon inte längre där när jag 
öppnade dörren eller bildörren och jag tänkte att 
det var skönt att hon vant sig och lugnt kunde 
stanna kvar och vila. Ja, det var bra, ända tills jag 
upptäckte något… Ankis ögon hade tappat glöden, 
de lyste inte längre. Hon hade slutat hoppas… för 

utan arbetet och samarbetet med mig försvann hennes glädje och 
kanske t.o.m. livsglädje. Det gjorde så ont i mig när jag såg det. 
Där och då bestämde jag mig för att ingen hund hos mig ska leva 
ett liv utan det som de brinner och lever för: jakten, träningen och 
samarbetet med mig. 
 Det är därför Anki står här vid min sida idag, gammal, stel, 
inte alls med samma ork som i sin glans dagar. Hon vet inte om att 
jag väljer enkla apporter till henne och att hennes dotter Emmet 
egentligen är den som gör jobbet. Och hon står där med lysande 
ögon och spetsade öron och musklerna i bakbenen skakar som de 
alltid gör när vi väntar på dagens första flog.

Queen ”Anki” – min RM-vinnare  
som aldrig vill gå i pension.
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Så står jag här igen med mina hundar som så många gånger förut.  
Framför mig ser jag ett par skyttar och längre bort åt sidan står en ur apportörsgänget.  

Det är fler skyttar och apportörer men jag ser inga fler från min plats, vet bara att de finns där  
lika tysta och fokuserade som jag. Vinden är svag och solen har letat sig fram ur molnen.  

Jag skymtar vattnet mellan vassruggarna och hör ibland änderna snattra nånstans därute.
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