
”Folk ser mig  
nog som lite udda”
Hon har kristallkrona men inget rinnande vatten. Eldar med ved men 
låter göra lösögonfransar på salong. Och så var det där med kantarel-
lerna.... Möt Carina Persson, nybliven SM-mästarinna i freestyle med 
border collien Pop och mångårig medarbetare hos Eva Bodfäldt.

I röd militäruniform, marscherandes runt 
i ringen till Straussmusik med border col-
lien Pop svischandes runt benen – det är så 
vi blivit vana att se henne det senaste året,  
Carina Persson. Med stor känsla för tajming 
sätter hon sina program, till synes avspänt 
och alltid glatt leende. För att detta med att 
tävla är så himla kul!
 I januari vann hon SM i freestyle på 
MyDog i Göteborg. Nästan lika bra gick 
det i heelwork to music: SM-tvåa. Som 
medlem i landslaget – i båda grenarna – 
har Carina och Pop under det gångna året 
tävlat i NM, EM och VM. 
 När vi träffas har hon nyligen kommit 
hem från Crufts, som Sveriges representant 
i den internationella freestylefinalen. Inför 
många tusen åskådare placerade hon och 
Pop sig som tia. 
 - Det var otroligt roligt. Ju större publik 
desto mer taggad blir jag! Och desto bättre 
går Pop – kanske för jag själv skärper till 
mig. Både hon och jag gillar stora arenor!
 Förra gången jag intervjuade Carina, 
för tre år sedan, skulle hon precis börja 
tävla, för första gången i sitt liv. Hur kan 
det gå så fort, från ingenstans till SM-seger 
på mindre än tre år?
 - Pop är en bra hund och jag har lång 
erfarenhet som hundtränare. Jag hade nog 
inte förväntat mig annat än att det skulle 
gå bra, säger Carina och får det att låta som 
fullständigt självklart; inte som skryt, bara 
sakligt och konstaterande.
 En förklaring är också att freestyle i 
Sverige fortfarande är en liten sport, till-
lägger hon. De bästa är jätteduktiga, men 
antalet tävlande få. Det gäller i ännu högre 
grad för heelwork. 
 Att hon började tävla för tre år sedan, 
efter tretton år som ”enbart” instruktör,  
är mycket Eva Bodfäldts förtjänst. Hon  
tjatade. Jobbar man professionellt med 
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hundträning är tävlandet en form av mark-
nadsföring, förstås. Men, säger Carina, 
kanske kände hon själv att det var dags. 
Tränat freestyle hade hon ju redan gjort i 
tio år, först med sin gamla schäfertik och 
sedan med Pop.
 - Tävlingarna är en värdemätare. De 
bekräftar var man ligger, vad man kan göra 
bättre. Det blir en sporre till att fortsätta 

träna! Efter de internationella tävlingarna 

har jag till exempel fått klart för mig att vi 
måste göra svårare tricks och lägga in mer 
distansarbete om vi ska få bättre placering-
ar. Men jag är inte med bara för att delta.  
Absolut inte! Jag vill vara bäst. Annars är 
det ingen idé!
 Att hon fastnat just för freestyle och  
heelwork beror mycket på friheten – att 
kunna göra vad man vill, ändra om det 
behövs. Inga fasta moment, som i tävlings-

lydnad. ”Nä, det inget för mig”, säger hon 
och gör en grimas. Och så gillar hon att 
sätta ihop program – och träna – till musik. 
 - Musiken är jätteviktig! Jag gillar  
musik, lyssnar på de flesta sorter, gärna 
Manu Chao, Kent och klassiskt. Nyårs-
konserten från Wien missar jag aldrig!
 Freestyle och heelwork har dessutom 
en egenskap till som tilltalar henne. Det är 
grenar för den som gillar att stå på scen. 
Och det gör Carina.
 - Jag tycker om att ha publik, fånga 
uppmärksamheten, vare sig det är som 
kursledare, på privatträningar och när jag 
tävlar, förklarar hon. Det är ett personlig-
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hetsdrag. Jag är sådan helt enkelt!
 Privat har hon inga behov av att bli 
sedd. Hon bor ensligt i skogen i Huddinge, 
i en liten, oisolerad sommarstuga som  
saknar allt det där man inte tror det går att 
leva utan: rinnande vatten, värme, dusch 
och toalett. Hugger ved för att få varmt 
i huset och släpar hem vattendunkar till  
köket. Gillar sitt utedass och badar i bad-

karet på berget utanför huset. 

 - Man kan elda under det, upplyser hon.
Hur klarar hon sig? Hur orkar hon? Och 
varför? Varför lämnade hon en fullt modern 
lägenhet i Stureby för sjutton år sedan för 
något som de flesta andra – i bästa fall – 
skulle klara i en vecka, en retrosemester på 
landet, ”som livet var förr”?
 Carina ser ut som om hon inte förstår 
frågan. 
 - Det är lugnt och skönt att bo härute. 
Jag trivs i naturen och att ha få grannar. 
Läget avgjorde! Och så är det jättebra för 
hundarna!
 Det praktiska är det inga problem 
med, försäkrar hon. Det är bara att göra. 
Hon är van.
 Men ibland duschar hon faktiskt på 
jobbet, på lokalen i Sundbyberg där hon 
tar emot för privatträningar. Där kan hon 
tvätta också. Hon skrattar.
 - Nej, jag tvättar inte i kastrullen på  
spisen. Där går gränsen!
 Någon dator kommer inte in i huset. 
Aldrig. Carina hatar datorer, beskriver sig 
som totalt oteknisk. Dessutom, undrar 
hon, vad skulle hon ha den till? Att vara 

ständigt uppkopplad, dokumentera sig 
på facebook, hänga med i allt som händer  
under varje vaken minut har hon inget  
behov av. Nyheter får hon från tv:an (jo, 
huset har el) och från radion. Det räcker.
 Men hon har faktiskt en Iphone. Även 
om den låg ouppackad i sin kartong i ett 
helt år, ända tills Carinas gamla, icke- 
smarta telefon slutligen la av.
 Vardaglighetbekvämlighet nej tack allt-
så. Carina värdesätter annat, god mat till 
exempel. Hon äter gärna ute, eller köper 
hem. Ofta. Senast var hon och sambon  
Göran på Grand Hôtel och åt brunch. 
 Och så gillar hon vackra saker. Hon 
är loppisjägare, går in för att göra fynd. 
Nöjt visar hon exempel ur glassamlingen i 
köket: gulddekorerade orientaliska småglas 
och handmålade diton av Ulrika Hydman  
Vallien. Allt inköpt för en spottstyver.  
I vardagsrummet – litet och mysigt, med 

stor hörnsoffa klädd med filtar – glittrar 
sirliga ljuslyktor; taket pryds av ett annat 
loppisfynd – en kristallkrona.
 - Får jag någonsin ett badrum ska den 
hänga där, säger hon och ögonen lyser,  
inramade av lösögonfransarna hon låter 
göra på salong, varje månad. (”För att bli 
lite snyggare, utan att behöva måla sig...”)
 Men hur var det nu med kantarellerna? 
Laster har hon inga, har hon förklarat en 
stund tidigare. Ja, rökningen förstås, men 
den är det snart slut med. En halsinfektion 
har skadat stämbanden, cigaretterna måste 

bort. Men andra laster? Nej.
 Till slut kryper det fram ändå, som 
det brukar göra med saker man inte  
riktigt kan kontrollera. Carina plockar 
kantareller. Rättare sagt: hon skördar.  
Åtta-tio timmar i stöten, nästan varje ledig 
dag på sommaren, på landstället i Sörm-
land. Beväpnad med plastkassar går hon 
ut, utan fika i ryggsäcken, och absolut inte 
för att koppla av. Att plocka kantareller 
för Carina är prestation och resultat. Ser 
hon någon annan gå där i skogen i samma 



” Jag är nog lite manisk när  
 det gäller kantareller.”

ärende blir hon stressad. Ingen ska hitta de 
svampen före henne; ingen får hitta mer!
Hundarna då, Pop, och rottweilern Hugo 
– tar hon hjälp av dem? Hon har ju hållit 
kantarellkurser tidigare hos Eva?
 Nej, nej.
 - Hundarna är med i skogen, men inte 
för att leta. Jag har mina ställen, jag vet vart 
jag ska gå. 
 Hon plockar fram sin Iphone och visar, 
bild efter bild på de guldgula skatterna.
 Förra sommaren blev det dryga 100 
kilo. Äter dem gör hon inte, hon varken 
lagar mat eller tycker svamp är gott. Men 
hon säljer – till torghandlare, till familj och 
bekanta, till kunderna som kommer till 
Sundbyberg.
 - Ibland inser jag att jag kanske borde 
göra annat, men så jag gå ut ändå, erkänner 
hon och skrattar. Jag är nog lite manisk när 
det gäller kantareller. Gräslig, faktiskt!

Någonstans där fattar jag. Bekvämlig-
hetsasketen som gillar vardagslyx. Skogs-
eremiten som älskar strålkastarskenet.  
Rekordplockaren som vinner freestyle-SM. 
De hänger ihop, förstås. Carina gör det hon 
gillar, det hon tror på, konsekvent och utan 
förbehåll. Vad andra tycker och tänker, vad 
som är ”korrekt”, vad som är norm, är inte 
viktigt. Lagom är inte hennes ledstjärna.
 Kanske är det en av förklaringarna till 
att det går så bra på tävlingsbanorna, att hon 
aldrig är nervös, och att motgångarna – de 
få – inte bekommer henne särskilt hårt. 

- Gör jag bort mig på en tävling blir jag sur 
för stunden, men i grunden gör det mig 
inget. Vad kan väl hända? Skäms gör jag 
aldrig. Andras förväntningar påverkar mig 
inte – det är deras sak, inte min. Som jag 
lever och bor är jag van att bli betraktad 
som udda.
 Och så skrattar hon igen, som hon  
gör så ofta. Stort och hjärtligt; och gärna 
åt sig själv. 
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