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Till minne av Buster, Lenka, Quinna, Bamse, Loke. Hej du speleman kan du svara på min fråga Den e ärlig o
jag menar varje ord När vår herre släcker livets låga* och de e dags att lämna denna jord Får man ta hunden
med sej in i himlen Han är snäll och han har vart en riktig vän Han e klok o fin o skatten e betald Får man det
du speleman då blir jag glad Kan även jag få komma med en fråga? Som jag så länge gått och grunnat på När
man skall ur Jämmerdalen tåga Får man då till Busters himmel gå? Där man ser Lenka ivrigt följa spåren Efter
Quinna som helt vilse går Där man ser Loke, bäste labradoren Ge Nobodys Bamse en påtår. När åskan går jag
alltid brukar tänka Nu är Buster åter riktigt arg Kan det kanske vara så att Lenka Än en gång försökte vara
varg? Eller har Quinna åter tappat sansen? Vilket inte vore något nytt Har kanske Bamse viftat fel med
svansen? Eller har Loke inte Buster lytt? Efter blixt och dunder kommer friden Tjugo tassar nu sin vila får Tio
ögon sluter sig med tiden Fem små huvud in i drömmar går Kanske ni om våra ställen drömmer Dit jag ofta
åter mig beger Av allt jag lärt jag aldrig nånsin glömmer: Det som var viktigt lärde jag av er. De två första
verserna återgivna med benäget medgivande av Hasse Andersson.
SOS Animals -Arbetar för att hemlösa hundar i Spanien ska få en ny chans I dag lever miljoner hemlösa
hundar i Rumänien som dagligen plågas av människor som på alla sätt vill utrota dem med genom de mest
bestialiska metoder. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som

du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång
till.
Läs artiklar om hundar och hundraser, bli medlem, diskutera hund och mycket mer. Hundsport är
sportformer där hundar ingår som ett element. Fransk bulldogg. Cookies är små textfiler som lagras i din
dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för
att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Fransk bulldogg.
Fransk bulldogg är blandad med hetshundar från Spanien och engelsk bulldogg. Anders Bagge och
Hundstallet i Bromma hundar hjälper hundar från ett liv i misär till ett nytt hem och ett lyckligt liv. Hittar du
inte ägaren till det djur du söker så kan det vara så att ägaren valt att inte publicera ägaruppgifterna på internet.
Är du intresserad av någon av dessa hundar eller vill ta en omplaceringshund så fyll i INTRESSEANMÄLAN
- det går också bra att ringa eller maila den aktuella kontaktpersonen men tänk på att alla våra medarbetare
arbetar helt ideellt - dvs vid sidan av vanliga jobb, egna hundar och familjer, så det är inte alltid vi har
möjlighet att. Många människor upplever det som positivt att ha kontakt med hundar. Anders Bagge och
Hundstallet i Bromma hundar hjälper hundar från ett liv i misär till ett nytt hem och ett lyckligt liv. SOS
Animals -Arbetar för att hemlösa hundar i Spanien ska få en ny chans I dag lever miljoner hemlösa hundar i
Rumänien som dagligen plågas av människor som på alla sätt vill utrota dem med genom de mest bestialiska
metoder. Hundar och allt om hund på Nordens största hundsida, Vovve.
Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en
webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till.

