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INVÅNARE I EDEFORSBYGDEN,  
helst så kallade original, brukar intressera Red. Här är några, ofta oförtjänt förbi- 

gångna.   
Av Inge Bæckström, Harads 

 

 

 

Sen ett år tillbaka har jag flyttat till en tätare ort, innebärande 

begränsningar i friheten. Visst saknar jag den härliga å-tomten. 

Nu är jag lite osäker på vad jag bör vakta i den nya urbana men 

inspirerande miljön. Nära vatten i alla fall.  
           

          Lexi 

  

Jag är 9 år och en mogen feminist. Har haft fyra kullar 

och tillsammans 19 ätteläggar. Ibland får jag repri- 

mander för min dåliga respekt för bilar. Har papper på 

att jag är en Bichon Havanais. Stamtavla! 

Trivs med matte på jobbet. 
               Love 

I mina drömmar skymtar något av en antik ikon, abboten 

av Clairvanx, av isblock i branta sluttningar, av kyla och 

nöd. När jag vaknar är allt mycket dimmigt och jag ger 

tusan i det. Beundrar i stället den fina utsikten över dalen 

och har f.ö. fullt upp med att gnabbas med min room-

mate, också av släktet Canis.  
           Älva  

 

Är etablerad Schnauser och har en slags an-tavla (?)i likhet 

med ovan nämnda ointressanta trasselsudd. Har också enl. 

matte ”ett hjärta av guld” och besöker gärna grannarna för 

lite småprat och Wasa knäcke (!) Åtnjuter stor personlig 

frihet under ansvar. Bor med fin utsikt.  
             Buster 

 

Jag är faktiskt en till åren kommen dam men 

gillar ännu att leka i snön. Bor ganska långt från 

centralorten med bara natur runt om och jagar 

med nöje en och annan ströv- ren. (Jag springer 

aldrig före husse utan följer efter.) Alltid med på 

hans jobb i Harads. (Id: En del belgisk vallhund, 

 och en del Husky.)  
                   Betty B 
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Min frihet är väl så begränsad. Såg en ren en gång nära 97:an 

och ville gärna samla ihop den, men…… Älskar besökande 

människor men får ofta nöja mig med det lurviga djuret ”Sotis” 

– av ett släkte som oftast inte är hundvänligt.  
 

        Shira 

 

 

Energin kokar i mej. Blir särskilt glad när jag kan bära en 

besökares sko, mössa e. dyl. – för att inte tala om ett fjäderfä i 

skogen. Är rätt pratsam i likhet med många kvinns. Jag bor 

onödigt modernt men med en viss isolering trots att flera grannar 

bor bara ett stenkast bort. (Id: Vorsteh.)   
         Eija 

 

Är sedan länge (1904) ej längre med oss. Har aldrig 

besökt vår kommun men får vara med här som en av 

världens mest musikälskande hundar. Mitt bolag hette 

från början Berliner Grammophone, men senare ”His 

Master’s Voice”. 
                Nipper  
 
(Om du kan identifiera respektive hundars husse eller matte får du en lott på Laxholmen) 
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HUNDRAPLUSSARE I SVERIGE 
Av Bernt Rutström, Bodträskfors 

 

Vi blir bara äldre och äldre och ”hundraplussarna” ökar i Sverige.  

Nedanstående uppgifter avser per 31/12 respektive år: 

 

År 2001: 160 män,   881 kvinnor. År 2002: 170 män,   959 kvinnor. 

År 2003: 189 män, 1011 kvinnor. År 2004: 193 män, 1085 kvinnor. 

År 2005: 205 män, 1137 kvinnor. År 2006: 219 män, 1188 kvinnor. 

År 2007: 225 män, 1233 kvinnor. År 2008: 235 män, 1310 kvinnor. 

År 2009: 250 män, 1386 kvinnor. År 2010: 245 män, 1414 kvinnor. 

År 2011: 276 män, 1494 kvinnor. År 2012: 275 män, 1561 kvinnor. 

År 2013: 299 män, 1580 kvinnor.  

 
Källa: Statistiska centralbyrån.  

 


