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Jessica föder 
upp udda raser
”Våra valpköpare är pålästa och nyfikna”

valp mitt rasval

n Russkiy Toy äR ännu en ovanlig ras i Sverige, 
hundarna är små som kattungar och precis som katter 
fungerade de både som råttfångare och sällskap i den 
ryska societeten. Samtidigt är de orädda och tror sig 
vara större än de är. Det gäller att se var man sätter 
sina fötter när det hoppar omkring små ryssar i grä-
set, de är nyfikna och klänger runt benen.

n schapendoes äR foRTfaRande  
ganska ovanlig i Sverige, men om man blundar 
och tänker sig den troligtvis sötaste valpen som 
finns så är det nog en schappis man ser. Alla fem 
är flyttklara och det man ser är det man får.

Läs om
valparnas 
första tid
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Russkiy toy &Schapendoes

Fem schapendoesvalpar och tre 
sockersöta russkiy toybebisar. 
Jessica Marklunds åtta valpar är 
precis flyttklara. Och för henne är det
ingen match att hitta lämpliga köpare.
– De som vill ha en udda ras vet precis 
vad de vill ha.
text hAnS pA kArlSSon FOtO pAtrik bergenStAv

Russkiy Toy. en nyfiken liten 

valp med gott självförtroende.

schappendoes. en självständig valp som kräver tydliga regler.

Jessica.  
njuter av 
en handfull 
russkiy toy-
valpar.
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Alla åtta valpar tumlar runt på gräs-
mattan. De är söta som kanelsnäckor 
allihop, båda raserna schapendoes 

och russkiy toy, på sitt eget sätt. Även om de 
är relativt okända så har det inte varit några 
problem att hitta köpare.

Schapendoes börjar bli känd även om det 
inte finns så många hundar i Sverige än, de 
som ringer är väl pålästa och vet vad de vill 
ha. Då är det också enklare att hitta bra 
mottagare. Ryssarna kan ta lite längre tid att 
hitta rätt köpare till eftersom de fortfarande 
är ganska okända, men de flesta som ringer 
har tagit reda på mycket fakta, säger Jessica 
Marklund.

Men även näR alla valpaR har lämnat går-
den några dagar senare så blir det knappast 
tomt. Jessica har fyra russkiy toy, en schappis 
och en nyanländ schäfer som håller på att lära 
känna sin frihet efter att ha suttit i hundgård 
i hela sitt tvååriga liv. I ryskan Bimbo – som 
mest blir retad av svarte Anton – finns dess-
utom ytterligare en kull som kommer i juli, 
men Jessica vet inte än hur många valpar 
hon bär på. Det kan vara mellan en och fem 
stycken. Dessutom har hon dottern Linnéa, 
3 år, och de äldre döttrarna Emma, 19, och 
Amanda, 18.

När Amanda var tolv år ville hon ha en 
egen hund. Jessica började leta efter någon 
lämplig sort och hon hade många kriterier. 
Det skulle vara en pigg, arbetsvillig och men-
talt stabil hund om dottern ville träna den och 
samtidigt skulle den ha lätt för att koppla av 
och fungera 
som ren säll-
skapshund 
till Jessica 
om dottern 
skulle trött-
na.

– Det var 
många olika 
hundar som 
var på tape-
ten, men det 
var alltid 
någon egen-
skap som 
gjorde att de 
föll bort. Till 
slut var det 
bara schap-
endoes kvar 
och den blev 
perfekt. Den 
är inte för 

 Russkiy toy 

liten ryss som 
älskar aktivitet
n russkiy toy är en orädd och social hund 
som fungerade som sällskap för de ryska socie-
tetsdamerna på deras evenemang.Hundarna 
användes också som råttjägare och ”ring-
klockor” eftersom de är väldigt vaksamma och 
larmar högt om något närmar sig. De sprang 
in i husen och lät de större hundarna ta över 
vaktandet. 

När den ryske tsaren avsattes i början av 
1900-talet skulle även hans bortskämda hun-
dar utrotas, men några få uppfödare lyckades 
rädda den och i dag är russkiy toy en vanlig ras 
i Ryssland. Den blev erkänd av Svenska Kennel-
klubben 2006 och det finns cirka 390 hundar i 
Sverige. 

De ska se ut som en fladdermus i ansiktet 
med stora lurviga öron och som ett rådjur 
i kroppen med långa smala ben. De väger 
omkring 1,5–3 kilo som vuxna. De är lättlärda 
och positiva, följer med på det mesta och pas-
sar utmärkt till agility och rallylydnad. Om de 
får vara friska och inte råkar ut för olyckor kan 
de bli femton år.

”Russkiy toy är 
en liten hund 

med stort hjärta”

Älskar udda hundar
namn: Jessica Marklund, 40.
familj: Emma Marklund, 19, Amanda 
Marklund, 18, Linnéa Marklund, 3.
hundar: Schäfern Maddox, schapen-
doestiken Cilla med valparna Arne, Asta, 
Axa, Alice och Amilia. Russkiy toyhun-
darna Willy, Eva, Anton och Bimbo och 
valparna Buse, Bosse och Bella.
Bor: Villa i Upphärad, Trollhättan.

 schApendoes 

Familjehund som 
kräver regler
n Schapendoes är en glad och öppen hund 
som både passar för aktivitet och rent sällskap. 
Den är en holländsk vallhund 
med både uthållighet, 
rörlighet och snabbhet. 
Den är lagom stor, vänlig, 
livlig och intelligent och 
trots att den har mycket hår 
så kräver den nästan ingen 
hårvård alls. 

Schappen utvecklar en 
stor kärlek och lojalitet till 
människor i sin omgivning 
och är ivrig att behaga. 
Rasen är självständig och 
kräver tydliga regler 
redan som valp. 
Den kom till Sve-
rige 1996 och i dag 
finns cirka 1 300 
hundar. Den är 
en perfekt familje- och 
allroundhund, passar utmärkt till 
agility, lydnad, freestyle, rallylydnad, vallning. 
En schappis kan bli upp till tretton år och den 
är lika lekfull och pigg hela livet.

Willy vilaR uT i gräset. han 
hämtades av Jessica Marklund 
i prag och är nu pappa både till 
de tre valparna med eva och de 
kommande valparna i bimbo.

MaMMa eva. tiken håller ett vakande öga över 
sina valpar. hon förlorade sitt ena öga i en ivrig lek 
med en schäfer vars tand hamnade i ögat. Det var 
en ren olyckshändelse som lätt kan ske mellan stora 
och små hundar.

Buskul. Anton håller sig 
framme överallt och försöker 
få i gång sina kompisar. 
han nafsar här och där, puttar 
till och hoppar undan.

skön syn. trädgården 
är nerlusad av sötnosar.

linnéa, 3 åR, har famnen full av valpar. 
hur många treåringar avundas inte hennes 
barndomsmiljö? 

stor och inte för liten och inte för 
krävande, men vill ändå hålla i gång.

i dag äR schappisen cilla sex år och har fått 
sin första kull med åtta knyten. När de nu ska 
flytta hemifrån tycker hon nog mest att det 
är skönt. De 
springer efter 
Cilla på en 
lång rad och 
vill äta från 
hennes bröst 
medan hon 
försöker komma undan, under hoppmattan, 
bakom en redskapsbod. De är lite för stora 
för henne nu. Men när tiden är mogen hoppas 
Jessica på att få ännu en kull.

Vi har länge haft planer på att skaffa val-
par från Cilla, men jag ville se hur hon blev 
i sättet och mentaliteten och sedan ska det 
passa i tiden. Nu passar det bra eftersom det 
inte är tävlingssäsong, säger hon.

Jessica ägnaR sig mycket åt att träna sin 
schäfer Maddox och reser runt i hela landet 
och tävlar i IPO, ett skyddsarbete som stäl-
ler stora krav på hunden. Samtidigt är hon 
intresserad av avel och ville ha en liten, pigg 
och orädd ras som passade in med schäfrar-

na. Kravet var dessutom att de 
skulle kunna följa med på tävling-

arna i hundtrailern.
Genom sina träningskompisar hade Jes-

sica lärt känna rasen russkiy toy. Därför föll 
valet på den rasen. Snart tog hon hem ytterli-

gare två ryssar från 
Sibirien och åkte 
själv ner till Prag för 
att hämta en fjärde, 
Willy, som nu är 
pappa både till val-
parna med Eva och 

den väntande kullen med Bimbo.
Jag insåg att russkiy toy är precis det 

jag letat efter, det är en stor hund i en liten 
förpackning. Den är väldigt social och tuff, 
den tror många gånger att den är större än 
schäfern. Russkiy toy är en liten hund med 
stort hjärta, säger Jessica.

Det finns mycket gräsmatta att springa på 
och i huset har valparna egna rum. Det märks 
att Jessica har full koll på sina hundar. Hon 
är engagerad, påläst och livet kretsar kring 
dem. Hundarna följer henne överallt och hon 
vet att det blir fler valpar efter hand, när det 
passar i tiden. Jessica har hittat sina favori-
traser och hon tror att framtiden i Sverige ser 
ljus ut för dem. n

peRfekT. Schappisen Cilla 
var den perfekta hunden i 
den mix som Jessica Mark-
lund och dottern Amanda 
ville ha.  

”De som ringer är 
väl pålästa och vet 

vad de vill ha”
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!  aTT Tänka på
 Små hundar går sönder väldigt lätt. 

Håll dem i ett fast grepp så att de inte 
krånglar sig ur. Små hundar och stora 
hundar innebär alltid en skaderisk, framför 
allt när de är valpar och inte har vuxit klart. 
De behöver ändå en fast hand, som alla 
hundar, för att lära sig när de gör rätt eller 
fel, annars kan de bli små terrorister. De har 
bra självförtroende.

! aTT Tänka på
 pälsen ska borstas då och då för att 

inte bli tovig, men behöver inte klippas 
eller trimmas. Rasen är frisk, men avels-
hundar måste kollas genom ögonspegling 
och ett blodprov rekommenderas för att se 
om de har anlag för g-PRA som kan orsaka 
blindhet.

Mattes famn. 
tvåårige schäfern 
Maddox.


