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Hundens ursprung, vad den betyder för oss i vardagen, och så 
historierna om den vilde Pyton, valpen som ägs av en flicka som 
hellre velat ha en orm – ja, böcker om och med hundar kommer i 
alla möjliga genrer! 
Och håll med om att fyrkantiga, platta paket under granen tillhör 
julens höjdpunkter? 
Här kommer ett gäng hundböcker av varierande slag – kanske 
passar någon av dem i just dina paket?

Sir Arthur Conan Doyle
Till sist vill jag tipsa om en riktig 
godbit – nämligen Sir Arthur Conan 
Doyles Baskervilles hund. 

Det här är i mitt tycke en av de 
bästa böckerna om detektiven 
Sherlock Holmes och hans gode 
vän doktor Watson, och i år har den 
kommit i nyutgåva hos förlaget 
Modernista, i översättning av 
Sven-Ingmar Pettersson.

Baskervilles Hund utspelar sig 
på den dimmiga Dartmoorheden 
i sydöstra England. Det är inte 
bara en öde och dyster plats, utan i 
mörkret och skuggorna döljer sig 
också ondskan, i skepnad av en 
stor, svart mordisk hund. Enligt 
myten har den funnits där i hundratals 
år – och när sir Charles Baskerville hittas död, finner man också något 
som ser ut som enormt stora tassavtryck, alldeles intill hans kropp. 

Sherlock Holmes blir nyfiken på mysteriet, och ber sin gode vän 
doktor Watson resa dit för att ta reda på mer om det märkliga fallet. 
Båda är de förstås synnerligen tveksamma till myten om den groteska 
spökhunden, men allteftersom dyker fler och fler frågetecken upp. Kan 
det vara så att de faktiskt har fel? 

Baskervilles hund är väl värd att läsa – eller läsa om – i bästa läsfåtöljen, 
med en kopp kaffe och julgodiset inom bekvämt räckhåll. 

God jul och gott nytt år! önskar Anna
Sara Klinga Myr
Vare sig man har en valp som Pyton, 
eller en något mer väluppfostrad 
hund, är veterinären Sara Klinga-
Myrs bok Lilla veterinärskolan en fin 
introduktion till att ta hand om sin 
hund på bästa sätt. 

Boken går pedagogiskt igenom 
hela hunden – från nos till svans. 
Vi får till exempel veta att hunden 
har ett extra, tredje ögonlock, att 
den har hela 42 tänder och hur 
bajset ska se ut när hunden mår 
bra. Men boken tar också upp 
vad du ska hålla utkik efter om 
du misstänker att hunden är sjuk 
eller har ont någonstans – och vad 
veterinären kommer att fråga dig om, 
i fall hunden behöver undersökas. Texterna är lättlästa, det finns många 
faktarutor, och det här är en bok som både barn och vuxna kan ha glädje 
av. 

Illustrationerna av Emma Jansson är kärleksfulla och charmiga – men 
ändå faktamässigt korrekta. 

Finast är att också den svåra stund då det är dags att säga farväl till sin 
hund, har fått plats i boken. Det är ju något som många barn (och även vi 
vuxna ...) djurägare gruvar oss för. Här förklaras lugnt och avdramatiserat 
hur det går till – illustrerat av en sovande hund under en filt. 

Boken är utgiven av Triumf förlag, och nästa år kommer en uppföljare 
som ska handla om katter. 

Anna Ehn och Mia Öström
Att curling, en busig valp och en 
hundutställning inte är en jättebra 
kombination – det framgår klart 
i Anna Ehn och Mia Öströms 
hejdlöst roliga och kulknäppa 
barnbok Snurra, Pyton. 

Berättaren är tjejen Anette – 
som helst av allt ha en orm. En 
listig och smart en, redo att bitas. 
Hon vill absolut inte ha en stökig, 
busig och totalt omöjlig valp som 
hennes mamma köpt på Blocket. 

Ja, för inte ens att gå 
på hundkurs fungerar ju, 
konstaterar Anette bistert en 
bit in i boken. När de andra 

jyckarna studsar och snurrar hur lydigt som helst, sover Pyton gott. När 
han väl vaknar, gör han absolut inte som hon säger – och vad ännu värre 
är: de får hemläxa av gubben som har hundkursen. Hemläxa, liksom! 

Men så behöver den gipsade grannen Marie och hennes hund Angelo 
sällskap till en utställning – och väl där så ... 

Vad som händer ska absolut inte avslöjas här, men roligt är det, för 
både stora och små läsare! 

Boken är illustrerad av Alex Howes, vars uttrycksfulla bilder får mig att 
känna att det här inte bara är böcker för barn – utan för alla hundälskare 
som behöver ett gott skratt! Förlaget är Opal, och Snurra Pyton är den 
sjätte boken i serien om Anette och hennes vilda valp. 

Kerstin Uvnäs
En annan författare som ger ut 
böcker hos Natur och Kultur är 
läkaren och forskaren Kerstin Uvnäs 
Moberg. Hennes senaste bok heter 
Hundstund Prata, klappa, leka 
och läka med oxytocinbomben i 
vardagsrummet. 

Kerstin Uvnäs Moberg var en 
av de första som forskade på ”må-
bra-hormonet” oxytocin. Det är 
ett hormon som gör oss lugna och 
väl till mods, och det utsöndras i 
kroppen bland annat när vi ammar 
barn, kramas – eller klappar en 
hund.  

Också Kerstin Uvnäs Mobergs 
bok tar avstamp i hur hunden en 

gång i tiden blev vår vän och följeslagare, men här möter vi i 
stället människans perspektiv. 

Genom boken ger hon många bra exempel på hur hunden påverkar 
oss positivt – och då inte bara när vi umgås tillsammans hemma i soffan. 
Hunden har ju också en viktig roll att fylla ute i samhället, exempelvis 
som servicehund inom vård, skola och omsorg. 

Boken är intressant, och innehåller många bra och konkreta exempel, 
och jag får lite grann känslan av att den kanske också är avsedd som 
lärobok. Men alla som vill ha en djupare förståelse för vad våra hundar 
gör för oss och vårt mående – kommer att ha stort utbyte av boken. 

Felicia Welander
Att relationen till en hund förändrar 
människors liv är ett vanligt tema 
i dagens romanvärld – alldeles 
oavsett vilken genre man väljer. 
Hunden används som en pusselbit 
i alla de mänskliga relationer 
författaren vill beskriva – glädje, 
sorg, lycka och förändring. Den 
ensamme får vänner, den orolige 
blir trygg och den som längtar 
efter kärlek hittar den – självklart 
både på två och fyra ben. 

I boken 42 kilo kärlek av Felicia Welander, kommer 
pensionären Karla hem från Hundstallet med en amstaff vid namn 
Aramis, som inte är så alldeles lätt att hantera. Men hur ska hon lyckas 
klara av honom – och vad vill hon göra med sitt eget liv? 

Så småningom lär Karla känna ett gäng andra hundägare i närheten – 
och saker börjar förändras – både i hennes eget och i de andras liv. 

Boken är en äkta feelgood – lättläst, hjärtevärmande och med det 
obligatoriska lyckliga slutet. Å andra sidan – vem behöver inte lyckliga 
slut, i dagens oroliga värld? 

Boken är utgiven av Storytel Publishing, och var ursprungligen en 
ljudbok i tio delar, men finns numera också som både e-bok och pocket. 

Per Jensen
Per Jensen är forskare och professor i etologi vid Linköpings universitet 
– men framförallt hundmänniska. Han har under årens lopp gett ut en 
hel hög med populära faktaböcker, och två av dem är Hundens språk 
och tankar och Den missförstådda hunden, båda utgivna av bokförlaget 
Natur och Kultur. 

Båda böckerna tar upp hur våra hundar gör och beter sig, och 
bakgrunden till det – och vad forskning säger om varför. Många 
myter om våra hundar avlivas – och trots att Per Jensen även tar upp 
komplicerade saker, är det alltid på ett sätt som är lätt att ta till sig. 

Han ser på våra fyrbenta vänner med nyfiken blick, och delar generöst 
med sig av sitt stora kunnande. 

Själv kommer jag på mig själv att sitta och nicka när jag läser hans 
böcker, samtidigt som jag mumlar ”det förstås, ja, det där känner man ju 
igen”. De ger svar på sådant jag själv funderat på – och får mig att se annat 
i ett helt nytt ljus. 

Hundens språk och tankar gavs ut första gången redan 2011. Sedan 
dess har det hänt en del inom forskningen, exempelvis vad gäller 
kunskaperna om tamhundens ursprung, och den nya utgåvan som kom i 
år, är därför uppdaterad och reviderad. 

Den missförstådda hunden kom för fem år sedan (2017) och kan 
därför vara svårare att få tag i som fysisk bok – men finns både som 
ljud- och e-bok hos exempelvis biblioteken, streamingtjänsterna och 
nätbokhandlarna.

FAKTARUTA

Böckerna i artikeln finns oftast både som fysisk bok, e-bok 
och ljudbok. 

Om du vill lyssna på en ljudbok, men inte prenumererar 
på en streamingtjänst, kan du ladda hem bibliotekens app 
Biblio. Där är det gratis att lyssna och du behöver bara ett 
bibliotekskort. Fråga på närmaste bibliotek hur du ska 
göra. 

Om du vill ha tag på en bok som inte längre finns att köpa, 
så finns det många sidor på nätet där det säljs både gamla 
och nyare böcker. 

På sidan antikvariat.net kan du hitta böcker från hela 
norden – och från alla tider.  

Sidan drivs gemensamt av de nordiska 
antikvariatföreningarna i Sverige, Danmark, Norge och 
Finland, och här finns 1,8 miljoner titlar att leta bland. 

En annan sida är Bokbörsen, där privatpersoner säljer och 
köper böcker. Adressen dit är bokborsen.se. 
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