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”Pudel-‐Lasse”	  i	  mycket	  unga	  år.	  

Lasse	  Christensen	  har	  avlidit,	  vid	  endast	  63	  års	  ålder.	  Lasses	  bana	  inom	  brukshundklubben	  sträckte	  
sig	  över	  mer	  än	  fem	  decennier.	  Den	  började	  med	  att	  en	  liten	  gosse	  med	  en	  pudel	  dök	  upp	  vid	  det	  
berömda	  ”Solna-‐gängets”	  träningar.	  Gossen	  visade	  sig	  ha	  stort	  intresse,	  men	  det	  märktes	  också	  att	  
”Pudel-‐Lasse”,	  som	  han	  kom	  att	  kallas	  till	  en	  början,	  var	  en	  orolig	  själ	  som	  riskerade	  att	  hamna	  snett	  i	  
livet.	  Lyckligtvis	  var	  det	  några	  av	  de	  verkligt	  stora	  i	  den	  tidens	  schäferkretsar	  som	  engagerade	  sig	  i	  
Lasses	  levnadsförhållanden.	  De	  utgjorde	  ett	  finmaskigt	  socialt	  skyddsnät	  och	  erbjöd	  inte	  bara	  sitt	  
stora	  kunnande	  vad	  gäller	  hundar	  utan	  också	  mera	  existentiella	  ting	  som	  mat	  och	  husrum,	  en	  trygg	  
miljö	  och	  ett	  arbete.	  Man	  kan	  anta	  att	  dessa	  välvilliga	  och	  uppoffrande	  personer	  i	  hög	  grad	  bidrog	  till	  
att	  Lasses	  liv	  tog	  en	  lycklig	  vändning.	  Själv	  bidrog	  han	  också	  genom	  att	  exempelvis	  skaffa	  sig	  ett	  jobb	  
som	  lärare,	  något	  som	  var	  till	  glädje	  för	  såväl	  Lasse	  som	  eleverna.	  

Schäfern	  var	  helt	  klart	  den	  ras	  som	  stod	  Lasses	  hjärta	  närmast,	  och	  som	  gav	  honom	  störst	  
framgångar,	  men	  han	  var	  långt	  ifrån	  någon	  rasfanatiker.	  Efter	  att	  under	  lång	  tid	  ha	  fungerat	  som	  
bruksdomare	  och,	  framför	  allt,	  duktig	  skyddsfigurant	  kom	  Lasses	  intresse	  under	  ett	  antal	  år	  mer	  att	  
inriktas	  mot	  IPO-‐sidan.	  Han	  blev	  också	  IPO-‐domare	  och	  skulle	  i	  år	  ha	  dömt	  vid	  IPO-‐SM.	  Dock	  fanns	  
indikationer	  på	  att	  Lasse	  var	  på	  väg	  tillbaka	  till	  de	  traditionella	  svenska	  bruksproven	  igen.	  	  

Vid	  sidan	  av	  sitt	  stora	  hundintresse	  hade	  Lasse	  en	  lidelse	  för	  musik	  där	  Bruce	  Springsteen,	  Bob	  Dylan	  
med	  flera	  inte	  helt	  dagsfärska	  artister	  stod	  högt	  i	  kurs.	  Åtminstone	  för	  en	  med	  mera	  rudimentära	  
musikkunskaper	  framstod	  Lasse	  som	  rena	  uppslagsboken	  vad	  gällde	  gamla	  artister	  och	  låttexter.	  
Under	  de	  mera	  äventyrslystna	  åren	  var	  det	  Bachman	  Turner	  Overdrive’s	  ”You	  aint	  seen	  nothing	  yet”	  
som	  gällde	  som	  motto	  för	  Lasse.	  Passande	  nog	  framfördes	  vid	  begravningen	  i	  stället	  Bob	  Dylan’s	  
”Blowing	  in	  the	  wind”	  vars	  välkända	  omkväde	  kanske	  bättre	  sammanfattade	  den	  mognad	  och	  
livsvisdom	  Lasse	  till	  slut	  uppnått.	  	  
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